
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๑๒๑/๒๕๕๘ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ 

--------------------------------- 
 

                มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงราย มีความประสง ค์จะสอบราคา ซ้ือวั ส ดุครุภัณ ฑ์การ ศึกษา                
จํานวน ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐  รายการ  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ           
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
          กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.              
ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 



-๒- 
 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันแ 

ละเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 



 
เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๒๑/๒๕๕๘ 

สอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์          
จะสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

- วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐   รายการ  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง      
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ    
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ        
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ       
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบ
พัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 



 
-๓- 

 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง      
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้
เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน ๑๐ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๒๑/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



 
-๔- 

 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง            
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง        
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา         
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 



๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ        
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได้
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                               (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)     
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี       
นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน     
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 121/2558 

 

 

 
 
 

1. ชุดควบคุมทางเข้า-ออก  จํานวน  1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. เป็นประตูควบคุมทางเข้า-ออกแบบก้านผลัก 
2. ประกอบด้วยทางเข้า 1 ชุด และทางออก 1 ชุด พร้อมราวก้ันทางเดิน 2 ชุด 
3. แสดงจํานวนการเข้า-ออกเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล 
4. โครงสร้างเป็นสแตนเลสท้ังชุด 
5. ขนาด กว้าง 555 มม.ลึก 205 มม. สูง 1030 มม.(ขนาดต่อ 1 ชุด) 
6. รวมไฟฟ้าและอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
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2. เคาว์เตอร์บริการยืมหนังสือ แบบ 2 ตอน พร้อมเก้าอ้ี  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
เคาว์เตอร์ 

1. เคาว์เตอร์บริการยืมหนังสือ แบบ 2 ตอน เป็นแบบ 1 ท่ีนั่ง CT 12 
2. โครงสร้างผลิตด้วยเหล็กไล้ท์เกจ สี่เหลี่ยม ขนาด 1 ¾ นิ้ว พ่นสีดํา  
3. ขนาดกว้าง 72 นิ้ว ลึก 30 นิ้ว สูง 37 นิ้ว  
4. ฝาปิดด้านหน้าและข้าง ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 20 BWG 
5. พ้ืนโต๊ะ ผลิตด้วยไม้อัดสักทาแล็กเกอร์ใส ไม่เงา 
6. มีท่ีปรับระดับเป็นน็อตหุ้มด้วย พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว สําหรับพ้ืนห้องท่ีไม่ได้ระดับ 
7. ทําการล้างผิวเหล็กด้วนน้ํายาเคมีเพ่ือกําจัดไขมันออก เคลือบด้วย ซ้ิงค์ ฟอสเฟต กันสนิม อบแห้งและ

พ่นสีฝุ่น (EPOXY POWDER) ด้วยระบบ ELECTRO STATIC อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 180 องศา
เซลเซียส สีเขียวเทา 
เก้าอ้ี 

8. ขนาดกว้าง 57 ลึก 62 สูง 91-103 เซนติเมตร 
9. โครงสร้างภายในท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอ้ีผลิตจาก เหล็กแป๊ปกลม ขนาด ¾ นิ้ว หนา 1.2 มม. ดัด

ข้ึนรูป 
10. ท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ 
11. วัสดุสําหรับหุ้มเก้าอ้ีสามารถเลือกได้ท้ังหนังเทียม และผ้าฝ้าย เป็นวัสดุสําหรับหุ้ม 
12. เท้าแขน ผลิตจากสาร Potypropytan ฉีดข้ึนรูปมาตรฐานเป็นสีดํา 
13. แกนปรับระดับของเก้าอ้ีใช้ระบบแกนไฮโดรลิค 



-3- 
 

14. โครงขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉกผลิตจากสาร Potypropytan ฉีดข้ึนรูป มาตรฐานเป็นสีดํา 
15. ลูกล้อ แบบ Twin Wheel Ca ผลิตจากสาร NYLON-6 ฉีดข้ึนรูป แบบแกนเดือยเสียบ 
16. มาตรฐานเป็นสีดํา 

 
 
 

          

3. โต๊ะสํานักงาน พร้อมเก้าอ้ี  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
โต๊ะสํานักงาน FAVOUR PLUS 

1. กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 
2. แผ่นท๊อปโต๊ะผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine 

Resin Film        
ด้วยระบบ short cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC เพ่ือป้องกันการกระแทกซ่ึงมีความหนา 1 มม. 
3. แผ่นบังตาผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร  เคลือบด้วย FOIL ปิดขอบด้วย 

Edge PVC เพ่ือป้องกันความชื้นซ่ึงมีความหนา 0.5 มิลลิเมตร  
4. ขาโต๊ะผลิตจากเหล็กแผ่นเพรสข้ึนรูป พ่นเคลือบผิวด้วยสี Epoxy และอบด้วยความร้อน ประกอบข้ึน

รูปตามแบบ           ขาโต๊ะมีช่องร้อยสายไฟ จากด้านล่างถึงด้านบน ด้านล่างของขาโต๊ะติดปุ่ม
พลาสติกสามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 

5. หน้าบานลิ้นชักผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย  Melamine 
Resin Film ด้วยระบบ short cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC เพ่ือป้องกันการกระแทกซ่ึงมีความ
หนา 1 มิลลิเมตร 

6. กล่องลิ้นชักผลิตจากไม้ Particle Board ความหนา 12 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film 
ด้วยระบบ  short cycle ปิดขอบด้วย Edge PVC เพ่ือป้องกันความชื้นซ่ึงมีความหนา 0.5 มิลลิเมตร 
พ้ืนลิ้นชักผลิตจากไม้ MDF ความหนา 3 มิลลิเมตร 

7. อุปกรณ์ Knock-Down MINIFIX ขนาด 15 มิลลิเมตร 
8. รางลิ้นชักแบบโลหะเคลือบสีลูกล้อไนล่อน 
9. มือจับผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
10. กุญแจล็อกลิ้นชักแบบลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า        
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เก้าอ้ี  
1. ขนาดกว้าง 57 ลึก 62 สูง 91-103 เซนติเมตร 
2. โครงสร้างภายในท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอ้ีผลิตจากเหล็กแป๊ปกลม ขนาด ¾ นิ้ว หนา 1.2 มม. ดัดข้ึน

รูป 
3. ท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ําวิทยาศาสตร์ 
4. วัสดุสําหรับหุ้มเก้าอ้ีสามารถเลือกได้ท้ังหนังเทียม และผ้าฝ้าย เป็นวัสดุสําหรับหุ้ม 
5. เท้าแขน ผลิตจากสาร Potypropytan ฉีดข้ึนรูปมาตรฐานเป็นสีดํา 
6. แกนปรับระดับของเก้าอ้ีใช้ระบบแกนไฮโดรลิค 
7. โครงขาเก้าอ้ีแบบ 5 แฉกผลิตจากสาร Potypropytan ฉีดข้ึนรูป มาตรฐานเป็นสีดํา 
8. ลูกล้อ แบบ Twin Wheel Ca ผลิตจากสาร NYLON-6 ฉีดข้ึนรูป แบบแกนเดือยเสียบ 
9. มาตรฐานเป็นสีดํา           

 

 

 

4. แท่นวาง COMPUTER จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. แท่นวาง COMPUTER ขนาดกว้าง 800 มม. สูง 1360 มม. 
2. โครงสร้างขาต้ังและแท่น ผลิตด้วยเหล็กแผ่น 
3. แท่นวาง MONITOR, KEYBOARD, CPU ผลิตด้วยไม้อัดสัก 
4. มีตู้ใส่ CPU 
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5. ช้ันวางหนังสือสูงแบบประกบไม้ 2 หน้า 3 ช่วง จํานวน 5 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ผลิตด้วยเหล็กแผ่นท้ังชุด 
2. ขนาดกว้าง 110 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว 
3. แบ่งเป็นชั้นวางหนังสือได้ 6 ระดับชั้น (รวม 36 ชั้น) 
4. โครงสร้างของชั้น ประกอบด้วย 

4.1. เสา-ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 17 BWG พับเป็นรูปตัวยู 2 ชิ้น ประกบติดกันด้วยการ
เชื่อมจุด มีรูตลอดเสา สําหรับเป็นท่ีเก่ียวตะขอวางแผ่นและปรับระดับชั้น 
4.2. แผ่นยึดเสา-ผลิตด้วยเหลก็แผ่น ความหนาเบอร์ 15 BWG จํานวน 2 ชิ้น ประกบติดกันมี 3 รู 

สําหรับ 
ใส่น็อตยึดติดกับเสา มีท่ีเก่ียวรับแผ่นชั้นล่างสุด มีท่ีปรับระดับเป็นน็อตหุ้มด้วยพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว สําหรับพ้ืนห้องท่ีไม่ได้ระดับ 
4.3. แผ่นยึดช่วงเสา-ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 18 BWG จํานวน 2 ชิ้น สําหรบัยึดช่วงเสา    
มี 3 รูสําหรับใส่น็อตยึดติดกับเสาและแผ่นยึดเสา 
4.4. แผ่นยึดหัวเสา-ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 21 BWG สําหรับยึดช่วงเสาด้านบน มี 2 รู 
สําหรับใส่น็อตยึดติดกับเสา 

5. ชั้นวางหนังสือผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 20 BWG พับข้ึนขอบตามแนวยาวเป็นรูปตัวซีและ
หัวท้ายพับฉาก เพ่ือยึดติดกับตะขอแขวนชั้น 

6. ตะขอเก่ียวชั้น ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 17 BWG สําหรับยึดติดด้านข้างของแผ่นชั้นรองรับ
และแขวนชั้นกับเสา 

7. ลวดก้ันหนังสือ ผลิตด้วยลวดเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 มม. มีปลายดัดสําหรับคล้องใส่รางซีท่ี
แผ่นชั้น                      
เพ่ือก้ัน-ต้ังหนังสือปรับเลื่อนได้ ชุบชิ้งค์ ชั้นละ 1 อัน 
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8. ทําการล้างผิวเหล็กด้วยน้ํายาเคมี เพ่ือกําจัดไขมันออก เคลือบด้วยชิ้งค์ฟอสเฟต กันสนิม อบแห้งและ
พ่นสีฝุ่น (EPOXY POWDER) ด้วยระบบ ELECTRO STATIC อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 180 องศา
เซลเซียส สีมาตรฐาน คือ สีเขียวอมเทา 

9. ฝาข้างและหลังคาประกบด้วยไม้อัดสักสีธรรมชาติทาแล็กเกอร์ใสไม่เงา 
 
 

 
 
6. ช้ันโชว์วารสาร แบบประกบไม้ 2 หน้า 3 ช่วง  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ผลิตด้วยเหล็กแผ่นท้ังชุด 
2. ขนาดกว้าง 110 นิ้ว ลึก 17 นิ้ว สูง 74 นิ้ว 
3. แบ่งเป็น 5 ระดับชั้น ในแต่ละระดับมีชั้นวางวารสารฉบับใหม่เป็นชั้นเอนอยู่ด้านหน้า และมีชั้นวาง

วารสารฉบับเก่าอยู่ด้านในคู่กัน 
4. ชั้นวางวารสารฉบับใหม่ท่ีอยู่ด้านหน้า เม่ือยกข้ึนจะมีท่ีล็อคได้เพ่ือหยิบวารสารฉบับเก่าได้ 
5. โครงสร้างหลักประกอบด้วย 

5.1. เสา-ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 17 BWG พับเป็นรูปตัวยูมีปึก มีรูตลอดต้นเสา เพ่ือใส่
ประดับชั้น 
5.2. แผ่นยึดเสา-ผลิตด้วยเหลก็แผ่น ความหนาเบอร์ 16 BWG จํานวน 2 ชิ้น ประกบติดกัน มี 2 รู 
สําหรับใส่น็อตยึดติดกับเสามีท่ีเก่ียวรับแผ่นชั้นล่างสุด มีท่ีปรับระดับเป็นน๊อตหุ้มด้วยพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว สําหรับพ้ืนห้องท่ีไม่ได้ระดับ 
5.3. แผ่นยึดช่วงเสา-ทําด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 19 BWG จํานวน 2 ชิ้น สําหรับยึดช่วงเสา มี 
3 รู สําหรับใส่น็อตยึดติดกับเสาและแผ่นยึดเสา 
5.4. แผ่นยึดหัวเสา-ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์19 BWG สําหรับยึดช่วงเสาด้านบน มี 2 รูป 
สําหรับใส่ 
น็อตยึดติดกับเสา 
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6. ชั้นวางวารสารฉบับใหม่และฉบับเก่า ผลิตด้วยเหล็กแผ่นความหนาเบอร์ 20 BWG 
7. ชั้นปิดบนสุดผลิตด้วยเหล็กแผ่นความหนาเบอร์ 21 BWG  
8. ตะขอเก่ียวรับชั้น ผลิตด้วยเหล็กแผ่น ความหนาเบอร์ 17 BWG สําหรับยึดติดด้านข้างของแผ่นชั้น 

รองรับและแขวนชั้นกับเสา 
9. ทําการล้างผิวเหล็กด้วยน้ํายากันสนิม ก่อนทําการพ่นสีเงางาม 
10. สี-ใช้สีประเภทสีฝุ่น Epoxy Powder อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ํากว่า 180 องศาเซลเซียส สีมาตรฐาน คือ 

สีเขียวอมเทา 
11. ฝาข้างและหลังค่าประกบด้วยไม้อัดสัก สีธรรมชาติทาแล็กเกอร์ใส ไม่เงา 

 

 

 

 
7. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีนั่งอ่านหนังสือ ชนิดนั่ง 4 คน จํานวน 3 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ชนิดนั่ง 4 คน TC-148 
2. รูปแบบสวยงาม สไตล์ Modern design เหมาะสมสําหรับห้องสมุดทันสมัย 
3. พ้ืนโต๊ะและท่ีนั่งเก้าอ้ีทําจากแผ่นไม้อัด สีโอ๊ค 
4. โครงขาต้ังทําจากเหล็กพ่นสี มีน็อตปรับระดับพ้ืน(เฉพาะโต๊ะ) 
5. โต๊ะมีขนาด กว้าง 60 นิ้ว ลึก 36 นิ้ว สูง 29 นิ้ว 
6. เก้าอ้ีมีขนาด กว้าง 15 นิ้ว ลึก 15 นิ้ว สูง 33 นิ้ว 
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8. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ีนั่งอ่านหนังสือ ชนิดนั่ง 6 คน  จํานวน 6 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ชนิดนั่ง 6 คน 
2. รูปแบบสวยงาม สไตล์ Modern desingn เหมาะสําหรับห้องสมุดทันสมัย 
3. พ้ืนโต๊ะและเก้าอ้ีทําจากไม้ สีโอ๊ค 
4. โครงขาต้ังทําจากเหล็กพ่นสี มีน๊อตปรับระดับพ้ืน (เฉพาะโต๊ะ) 
5. โต๊ะมีขนาด กว้าง 1,500 มม. ลึก 910 มม. สูง  730 มม. 
6. เก้าอ้ีมีขนาด กว้าง 390 มม. ลึก 400 มม. สูง 845 มม. 
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9. โต๊ะค้นคว้าอินเทอร์เน็ท 1 ด้าน 1 ตอน จํานวน 10 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. สําหรับ 1 ท่ีนั่ง IDC-11 
2. สําหรับการให้บริการคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 
3. ออกแบบเป็น Unit สามารถนํามาจัดวางต่อเป็นแถวได้ 
4. พ้ืนโต๊ะและท่ีวาง Keyboard ทําจากแผ่นไม้สีธรรมชาติ 
5. ฉากก้ันด้านข้างและด้านหลังทําจากแผ่นเหล็กพับข้ึนรูป 
6. โครงขาต้ังระบบ Knock down ทําจากเหล็กพ่นสีมีน็อตประดับพ้ืน 
7. ขนาดกว้าง 900 มม. ลึก 600 มม. สูง 1200 มม. 
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10. โต๊ะอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล  1 ท่ีนั่ง จํานวน 5 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. พ้ืนโต๊ะและฉากก้ันด้านหลังทําจากไม้อัดสักสีธรรมชาติ 
2. ฉากก้ันด้านข้างทําจากแผ่นเหล็กพับข้ึนรูป ป๊ัมลวดลาย 
3. โครงขาต้ังถอดประกอบได้ ทําจากเหล็กพ่นสี มีน็อตปรับระดับพ้ีน 
4. ขนาด กว้าง 905 มม. ลึก 615 มม. สูง 1200 มม. 
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