
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๓๖/๒๕๕๘ 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๙ รายการ 

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

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๙ รายการ ตามรายการ ดังน้ี  

                 ๑.  เครื่องนวด ๒ แขน    จํานวน ๑  เครื่อง  

                 ๒.  ซึ้ง ๓ หลุม มีพื้นที่พักของพรอมถังตัก  จํานวน ๔  ชุด  

                 ๓.  ตูโชวอาหารแบบมีความเย็น   จํานวน ๒  ตัว  

                 ๔.  ตูหมักแปง     จํานวน ๑  ตัว  

                 ๕.  เตาพรอมลังถึงน่ึงอาหาร    จํานวน ๑  เครื่อง  

                 ๖.  เตาอบขนม     จํานวน ๑  เครื่อง  

                 ๗.  เตาอบไฟฟา     จํานวน ๒  เครื่อง  

                 ๘.  โตะเตรียมอาหารมีประตูบานเลื่อน  จํานวน ๔  เครื่อง  

                 ๙.  เครื่องผสมอาหาร    จํานวน ๑  เครื่อง  
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

                ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจ

ไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันและเวลาราชการ 

และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น.  

   

 

 



 

-๒- 

 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดที่ เ ว็บไซต  www.gprocurement.go.th และ 

www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
  

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ) 

 อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๓๖/๒๕๕๘ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๙ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 

จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๙ รายการ ตามรายการ ดังน้ี  

                 ๑.  เครื่องนวด ๒ แขน   จํานวน  ๑   เครื่อง  

                 ๒.  ซึ้ง ๓ หลุม มีพื้นที่พักของพรอมถังตัก จํานวน  ๔   ชุด  

                 ๓.  ตูโชวอาหารแบบมีความเย็น  จํานวน  ๒   ตัว  

                 ๔.  ตูหมักแปง    จํานวน  ๑   ตัว  

                 ๕.  เตาพรอมลังถึงน่ึงอาหาร   จํานวน  ๑   เครื่อง  

                 ๖.  เตาอบขนม    จํานวน  ๑   เครื่อง  

                 ๗.  เตาอบไฟฟา    จํานวน  ๒   เครื่อง  

                 ๘.  โตะเตรียมอาหารมีประตูบานเลื่อน จํานวน  ๔   เครื่อง  

                 ๙.  เครื่องผสมอาหาร   จํานวน  ๑   เครื่อง  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกันสัญญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                       ๑.๕ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  

  

 

 

 



-๒- 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 

                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ           

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผู น้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่

มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๑) 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  

๑.๖ (๒) 

 

                 ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ

ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง

จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวม    

ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด

ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 

จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบ

เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย 

                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

ครุภัณฑ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว

เปนเอกสารของทางราชการ 

                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ

แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                       ๔.๕ กอนย่ืนซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ

ราคา 
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                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๙ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ

ราคา เลขที่ ๓๖/๒๕๕๘" ย่ืนตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต

ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ   

ผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย

ไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม 

ใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

                                การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ

ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงและ

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

 

                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครัง้น้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา 

ตอรายการ 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป 

จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน    

ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน

ผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึง 

อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ

ช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ

กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี

ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย

ใด ๆ  มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน 

ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจรติ 

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 

 

 

 

 



-๖- 

 

                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิได 

รับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว  ตามขอ ๔.๖  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา 

รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ  ๔.๖  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา 

รายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

                                ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 
 

                 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 

                       ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ

ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ 

สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ

ราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

                                (๑) เงินสด 

                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการ 

                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๔ (๑) 

                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

                 ๗. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 



-๗- 

 

                 ๘. การรับประกันความชํารดุบกพรอง 

                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน     

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 

๑ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                  

                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงิน   

คาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                       ๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง   

ซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังน้ี  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 

       ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 36/2558 
 

1. เครื่องนวด 2 แขน   จํานวน  1 เครื่อง 

 คุณลักษณะ 

1. เครื่องนวดแปงแบบ 2 แขน 

2. นวดแปงได 2-10 กิโลกรัม 

3. มอเตอร 1.5 แรงมา/220 โวลท 

4. ขนาดตัวเครื่อง 42 x73 x110 ซม. 

5. ถังและแขนนวดทําจากสแตนเลส 

6. ตัวถังติดกับฐาน เครื่องจะหมุนขณะที่เครื่องทํางาน 

7. มีสวิทซเปด-ปด 

8. ความเร็วในการนวดระดับเดียว 

9. รับประกัน 1 ป 

10. ต้ังบนโตะสแตนเลส  สูง 120 ซม ยาว 140 ซม.กวาง 80 ซม. 

11. ขาโตะทําจากทอสแตนเลส (ขนาด 1 ½ น้ิว) ปลายขาปรับระดับได 

12.  ทอรัดขาสแตนเลส ขนาด 1 น้ิว   

13. มีปลอกรัดขาสแตนเลส 

 

2. ซึ้ง 3 หลุมมีพ้ืนท่ีพักของพรอมถังตัก  จํานวน 4 ชุด   

 คุณลักษณะ 

1. อางลางภาชนะสแตนเลสเบอร 18 จํานวน 3 หลุม ขนาด 200 x 70 x 80 ซม.  

2. อางลาง ขนาด  50 x 50 x 30 ซม. จํานวน 3 หลุม ทําดวยสแตนเลสเบอร 18  

3. กอกปดเปดสแตนเลสเลื่อนไดทุกทิศทาง ใชผสมไดทั้งนํ้ารอนและนํ้าเย็น 3 ตัว  

4. พื้นบนและปกกันกระเซ็นทําจากสแตนเลสเบอร 16 

5. โครงทําดวยสแตนเลสเบอร 20   

6. ขาทอสแตนเลสขนาด 1.5 น้ิว พรอมขาปรบัระดับได   

7. สะดือทองเหลืองพรอมชุดกนันํ้าลน  

8. มีที่พักภาชนะทําจากสแตนเลส 3 ช้ันพรอมบานเปด ขนาด 150 x 70 x 80 ซม. พื้นบนและปกกัน

กระเซ็นทําจากสแตนเลสเบอร 16 โครงบานเปดและช้ันดานลางทําจากสแตนเลสเบอร 20 ขาทําสแตนเลสขนาด 

1.5 น้ิว ปรับระดับได  

9. มีถังดักไขมันโครงและฝาเปดทําดวยสแตนเลสเบอร 20 ขาทอสแตนเลสเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว 
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3. ตูโชวอาหารแบบมีความเย็น   จํานวน 2 ตัว    

 คุณลักษณะ 

1. กระจกดานหนาแบบโคง ไมมหียดนํ้าเกาะได มีช้ันวาง 3 ช้ัน เปนกระจก 

2. กระจกหนาหนา 5 มิลลเิมตร กระจกดานขางหนา 8 มิลลิเมตร ใหความปลอดภัยสงู 

3. ระบบทําความเย็น แบบไมมีนํ้าแข็งเกาะกระจายความเย็นดวยพัดลมสม่ําเสมอทั่วตู  

4. โครงสรางตู ช้ัน กรอบประตู ทําจากสแตนเลสผิวกระจกกวาง 1.5 ซม. 

5. สามารถปรับต้ังความเย็นไดต้ังแต 5-15 องศาเซลเซียส 

6. ช้ันภายในสามารถปรับระดับได มีหลอดไฟซอนในลักษณะที่ปลอดภัยใตช้ันทุกช้ัน 

7. ประตูกระจกบานเลื่อน กระจกมีขอบยางกันกระแทกอยางดี 

8. มีลอเลื่อน 4 ลอ 

9. มีระบบระเหยนํ้าอัตโนมัติ ดวยการใชระบบความรอนและระบบความเย็น 

10. ดานขางมีตูเก็บของ มปีระตูบานเปด ขนาดยาว 200 ซม. X ลึก 70 ซม. x สูง 85 ซม. ทําดวย 

สแตนเลสทีพ่ื้นบนเบอร 16 ช้ันลางทําดวยสแตนเลส เบอร 20  

11. ขาโตะทําจากสแตนเลส 
 

4. ตูหมักแปง     จํานวน 1 ตัว    

 คุณลักษณะ 

1. กําลังไฟ 220V/2.1KW  

2.  โครงสรางสแตนเลส / นํ้าหนักเครื่อง 65 กก.  

3. จํานวนถาด 20 ถาด  

4. อุณหภูมิ 0 - 85 องศา  

5. ขนาดเครื่อง 490x710x1850 mm.  

6. เปนระบบดิจิตอลสามารถต้ังความช้ืนและอุณหภูมิได  

7. มีโตะทํางานทําดวยสแตนเลส ขนาด 150 x 70 x 85 ซม.  

8. พื้นช้ันบนมีปกกันกระเซ็นใชสแตนเลส เบอร 16 พื้นช้ันลางทําจากสแตนเลส เบอร 20  
 

5. เตาพรอมลังถึงน่ึงอาหาร   จํานวน 1เครื่อง    

 คุณลักษณะ 

1. ใชแรงดันไอนํ้า  

2. โครงสรางหลกัเปนสแตนเลสเกรดเอ 

3. มีจํานวน 5 ช้ัน 

4. อาหารสกุดวยระบบไอนํ้า 

5. สามารถใสถาด ขนาด 20x16 น้ิว 

6. มีระบบเติมนํ้าเองอัตโนมัติ เมือ่นํ้าลดจากระดับที่ต้ังไว 

7. ใชแกส LPG ในการใหความรอน 



-3- 

 

8. มีระบบระบายความรอน ภายในตัว 

9. โตะพักถาดขนาด 120 x 80 x (85+5) ซม.  

10. พื้นช้ันบนและปกกันกระเซ็นทําดวยสแตนเลส เบอร 16 พื้นช้ันลางทําดวยสแตนเลส เบอร 20  

11. ขาโตะทําจากทอสแตนเลส เสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว ปลายขาปรบัระดับได  
 

6. เตาอบขนม    จํานวน 1 เตา   

 คุณลักษณะ 

1. เตาอบ 4 ถาดสแตนเลส  

2. เปนระบบแกส 

3. โครงสรางทําดวยสแตนเลส เกรด 304  ขัดเงา 

4. มี 2 ช้ัน สามารถใสถาดขนาด 16x21 ไดช้ันละ 4 ใบ  

5. มีรางจุดแกสดานลาง 7 ทอ ดานซายและขวาขางละ 1 ทอ แตละทอมีวาลวแยกกัน ขาต้ังมี 4  ขา         

มีลอเลื่อนได สงูจากพื้นดิน 65 ซม. 

6. บุฉนวนใยหินทุกดาน รวมทั้งประตู สามารถทนความรอนไดถึง 1,100 องศาเซลเซียส 

7. ประตูดานหนามีกระจกทนความรอนมองเห็นภายใน 

8. ชองอบมีตะแกรงแบงช้ันสําหรบัเพิม่พื้นที่อบอาหารหรือขนมเล็ก ๆ  

9. มีเทอรโมมเิตอรวัดอุณหภูมิในชองอบแสดงทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮน 

10. มีโตะพักถาดอบ พื้นช้ันลางทําดวยสแตนเลส เบอร 20 ทั้งหมด  

11. พื้นบนทําดวยสแตนเลส เบอร 16  

12. ขาโตะสามารถปรับระดับไดทําดวยสแตนเลสเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว  

13. ปลายขาปรบัระดับได มีปลอกรัดขาสแตนเลส  
 

7. เตาอบไฟฟา    จํานวน 2 เตา   

 คุณลักษณะ 

1. เตาอบไฟฟาพรอมเตาเซรามิค(Vitro Ceramic Hob)  4 หัวไฟฟาความรอนสงู 

2. โครงสรางทําดวยสแตนเลส 

3. เตาอบความจุ 68 ลิตร ประกอบอาหารได 9 โปรแกรม 

4. โปรแกรมทําความสะอาด VAPOR CLEAN 

5. ประตูทําดวยกระจกหนา 2 ช้ัน 

6. ตัวควบคุมอุณหภูมิภายในเตาอบ (50 – 250 องศาเซลเซยีส) 

7. นาฬิกาต้ังเวลา  พรอมสัญญาณเตือนเมื่อเสรจ็สิ้นการทํางาน 

8. มีสัญญาณแสดงความรอนคงเหลอื บนหัวเตาเซรามิค  

9. ปุมควบคุมหัวเตาปรบัระดับความรอนได 7 ระดับ 

10. หนากากปองกันปุมควบคุมการทํางาน 

11. ระบบแกนหมุนยาง 
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12. ไฟสองสวางภายในขณะทํางาน 

13. ลิ้นชักสําหรับอบแหงภาชนะ 

14. ถาดเคลือบอีนาเมลทนความรอนสูง 

15. ถาดยางเคลือบโครเมียม 

16. มีระบบ Automatic safety cut-out 
 

8. โตะเตรียมอาหารมีประตูบานเลื่อน  จํานวน  4  ชุด    

 คุณลักษณะ 

1. ทําจากสแตนเลสเบอร 16 สําหรบัพื้นบนและปกกันกระเซ็น 

2. สแตนเลสสตีลเบอร 20  สําหรับโครงบานเปด ช้ันวางตรงกลาง และช้ันลางพรอมลอกบานเปด 

3. ขาทอสแตนเลสสตีลขนาด 38 มม. (1.5 น้ิว) พรอมปลายขาปรับระดับได 

4. ความยาว 200 x 70 x 80 ซม. 

5. ประตูสแตนเลส 3บาน แบบบานเปดพรอมโตะขนาด 120 x 70 x 80 ซม. 

6. บนเปดสแตนเลสช้ันกลางและช้ันดานลางมีตัวลอคบานเปดสแตนเลสเบอร 20  

7. ขาทอสแตนเลสเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว พรอมปลายขาปรับระดับได 
 

9. เครื่องผสมอาหาร    จํานวน  1 เครื่อง    

 คุณลักษณะ 

1. กําลังมอเตอร 1 แรงมา 
2. ไฟฟา 1.1 กิโลวัตต 
3. กระแสไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิสต 
4. เกียรอัตโนมัติปรบัความเร็วได 3 ระดับ 
5. กลไกการทํางานเปนระบบฟนเฟอง มีความแข็งแรงทนทาน 
6.  ขนาดไมตํ่ากวา 20 ลิตร 
7. ขนาดเครื่อง 53 x 42 x 62 ซม. 
8. อุปกรณมาตรฐานเปนสแตนเลสมีถังผสม 2 ใบ 

9. พรอมหัวตี ตะกรอ ตะขอ และใบพายทําดวยสแตนเลส อยางละ 1 ช้ิน 

10. มีโตะวางทําดวยสแตนเลสขนาด 80 x 70 x 50 ซม.  

11. พื้นบนและปกกันกระเซ็นทําดวยสแตนเลสเบอร 20  

12. ขาทอสแตนเลสเสนผาศูนยกลางน้ิวครึ่งพรอมปลายขาปรับระดับได 

13. ทอรัดขาเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว 

14. ปลอกรัดขาสแตนเลส 

15. พรอมโตะขนาด 150 x 70 x 85 ซม. ทําดวยสแตนเลสพื้นบนและปกกันกระเซ็น เบอร 16 

16. สแตนเลสช้ันลางเบอร 20 

17. ขาทอสแตนเลสเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว พรอมขาปรบัระดับได 

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


