
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง จํานวน ๒๙ ชุด 
-------------------------------------------- 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อเครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง 
จํานวน ๒๙ ชุด ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้  

-  เครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง  จํานวน ๒๙   ชุด  
 
           ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
                ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้ 
                ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจ
ไมมาดูสถานที/่รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
                ๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังนี้ 
                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
             (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 

           กําหนดดูสถานที่ติดตั้งครุภัณฑและกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ กันยายน  
๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 

 

 



-๒- 

 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน       
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
ตั้ งแต เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึ ง เวลา ๑๕.๐๐ น.   ดู รายละเอียดไดที่ เ ว็บไซต  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
  

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารยนารี จิตรรักษา) 
 รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                 อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๖ 
สอบราคาซื้อเครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง จํานวน ๒๙ ชุด 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงคจะ 
สอบราคาซื้อเครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง จํานวน ๒๙ ชุด ตามรายการ ดังนี้  

-  เครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง จํานวน ๒๙ ชุด  
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
 
                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง    
ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 
                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ     
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข    
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบ
พัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 
                                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซอง    
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 
                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
เครื่องเสียง ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึด
ไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร     
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อเครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง จํานวน ๒๙ ชุด โดยระบุไวที่หนาซองวา     
“ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๖” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา     
แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง           
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว 
                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 



-๔- 
 
                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง          
ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง        
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา     
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี ้
                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง   
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่ เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 



-๕- 
 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 
                 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ      
สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่      
สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)    
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
                 ๗. อัตราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  
นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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                 ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเทานั้น 
                       ๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
   
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที ่128/2556 
 

เครื่องเสียง ๑๒๐ วัตตพรอมลําโพง   จํานวน ๒๙   ชุด 
คุณลักษณะ 
1. เปนเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกําลังขยายไมนอยกวา 120 วัตต 
2. สามารถตอไมโครโฟนไดไมนอยกวา 3 ชองและ AUX ไดไมนอยกวา 2 ชอง 
3. มีวอลลุมปรับระดับเสียงอิสระแตละชอง 
4. สามารถปรับเสียงทุม +10 dB ที่ 100Hz  และเสียงแหลมที่  +10 kHz  
5. ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 50-20,000 Hz  ( + 3dB) 
6. สามารถตอบันทึกเทปได Record: 0dB,600 ohms, Unbalanced 
7. ชองตอกับลําโพงใชไดทั้งแบบ High  Impedance  100V,70V และแบบ Low Impedance 4 Ohms 
8. อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน  Over 60 dB  
9. มีคาความเพี้ยน ( Distortion )  Under 1%  ที ่1 kHz 
10. มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ชอง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบทํางาน 
11. ชอง Mic 1 สามารถเลือกใช Phantom Power สําหรับใชกับไมโครโฟนชนิด Condenser ได 
12. มีไฟแสดงสถานะ การทํางานอยูที่หนาเครื่อง 
13. สามารถใชไดทั้งระบบไฟ AC และ DC       

 
ลําโพงแบบสองทาง จํานวน 4 ตัว  
คุณสมบัติทั่วไป 

1. เปนลําโพงชนิดสองทาง ( Bass-reflex type ) 
2. ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา  5 นิ้ว จํานวน  1  ตัว   
3. ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน  1  ตัว  
4. Frequency Response (-10dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 80Hz-20,000Hz 
5. Sensitivity (SPL @ 1w/1m) ระดับความดังของเสียงวัดที่ 1 วัตตตอ 1 เมตร ไมนอยกวา  90 dB   
6. ทนกําลังขยายไมนอยกวา  30 วัตต 
7. สามารถตอลําโพงได แบบ 100V,70V ได 
8. มุมกระจายเสียง Horizontal 110 องศา 
9. มุมกระจายเสียง Vertical 100 องศา 
10. สามารถปรับมุมกระจายเสียงโดยใส Adapter ใหไดมุมกระจายเปนมุม Horizontal 80 องศา, มุม Vertical 

80 องศา 
11. ตัดความถี่เสียงที่  2 kHz 
12. ลําโพงทําดวยวัสดุ Enclosure :HIPS 
13. Input Terminal ชองตอสายลําโพงแบบ Push-in terminal 
14. เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับเครื่องขยายเสียง 
15. มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายและรับรองอะไหลไมนอยกวา  5 ป  จากบริษัทผูผลิตที่มีสํานักงานตั้งอยูใน

ประเทศไทย มาแสดงเพื่อความมั่นใจในการบริการหลังการขาย 
16. ตองเปนผลิตภัณฑจากประเทศ ยุโรป อเมริกา และญี่ปุน เทานั้น 
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ไมโครโฟนพรอมสายยาว 10 เมตร จํานวน 2 ชุด 
1. เปนไมโครโฟนสายแบบ ไดนามิค(Moving C0il) 
2. ทิศทางการรับเสียงเปนแบบทางเดียว (Cardioid) 
3. คาความตานทาน  (Output Impedance)    150 หรือ 300 ohm. 
4. คาความไวในการตอบสนอง – 53dBV/Pa, (2.2 mV) 
5. การตอบสนองความถี่ในชวง  60 Hz – 15 KHz 
6. ขั้วตอไมคใชแจ็คแบบ  XLR  
7. มีสวิทชเปด-ปด ที่ตัวไมค 

 
งานติดตั้ง 

1. ปกเหล็กยึดเครื่องเสียงติดผนัง 
2. 2 X Mono  Phone Jack พรอมเพลทชนิดอลูมิเนียมสกรีนบอกชนิดสัญญาณ ติดตั้งพรอมกลองลอยหนา

หองเรียน  
3. 2 X RCA Plug  พรอมเพลทชนิดอลูมิเนียมสกรีนบอกชนิดสัญญาณ ติดตั้งพรอมกลองลอยหนาหองเรียน 
4. ใชสายสัญญาณไมคแบบบาลานซ  เดินจากกลอง เพลทสัญญาณ ไปยังAMP จํานวนรวม 3 เสน 
5. สายลําโพงใชขนาดอยางนอย 16 AWG. หรือใหญกวา 
6. ติดตั้งพรอมรางเก็บสายสัญญาณ ชนิด uPVC (Mini Trunking System) 

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

 
 
 
 


