
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

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

 ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 11 รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท๎ายประกาศเลขที่  31/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม  2553 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกลําว 
 2.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
 3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล 
ของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
 4.   เป็นผู๎ที่ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไมํรับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู๎เสนอราคาหรือผู๎ได๎รับ
มอบอ านาจไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.-  บาท ระหว่างวันที่  5 –  26 เมษายน 2553 
(เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.   ณ กองคลัง งานการเงิน    
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  27 เมษายน 2553  ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.  
ณ  งานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู๎ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได๎ที่หมายเลข 0-5377-6000  ตํอ 1109, 
1622  หรือทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี 31 มีนาคม  2553 
 
 

           (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)   
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     
 

http://www.ricr.ac.th/


เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่  31 / 2553 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 11 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  31 มีนาคม 2553 
----------------------------------- 

   ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์   จ านวน 11 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎  ของใหมํ  ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกํา
เก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด  ดังตํอไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1   ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   ตามข๎อ  1.3   
   2.4  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
 เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว๎นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  สํวน  คือ 
   3.1  สํวนที่   1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ   ผู๎มีอ านาจควบคุม   พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  พร๎อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต๎อง   
     (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน  (ถ๎ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
    (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า  และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ มิ 
ใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม  (ถ๎ามี) 
   3.2  สํวนที่  2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข๎อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร๎อมกับใบเสนอราคา  ต๎องรับรองวําถูกต๎อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมํมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน  ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไขหากมีการขูดลบ    ตก
เติม    แก๎ไข  เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
   4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตํอหนํวย  และหรือราคาตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  คําขนสํง  คําจดทะเบียน  และคําใช๎จําย
อ่ืน  ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต๎องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     60  วัน    นับแตํวันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได๎  
   4.3  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ  ไม่เกิน   30  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลําวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว๎เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต๎นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หนํวย)  เพื่อใช๎ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไมํรับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว  ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 
   4.6  กํอนยื่นซองสอบราคา  ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให๎เรียบร๎อย  จําหน๎าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  11 รายการ  ”   โดยระบุที่หน๎าซองวํา   “ใบสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์   จ านวน  11  รายการ   ตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี  31 / 2553”   ยื่นตํอคณะกรรมการรับซอง
เสนอราคา   ในวันท่ี 27 เมษายน  2553 ระหว่างเวลา 08.30 –  09.00 น.  ณ  งานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา 
แตํละรายวํา  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตาม ข๎อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไมํ  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการ
คัดเลือก            และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน    เว๎นแตํคณะกรรมการฯ    
จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎
เป็นผู๎ริเร่ิมให๎มีการกระท าดังกลําว 
     ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ  ห๎องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  27 เมษายน 2553  เวลา  13.30  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์    และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง           ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 

  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ทีละรายการ เป็นหลัก 
   5.2  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4  แล๎ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น       เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน๎อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยเทํานั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา  โดยไมํมีการผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 
    (1)   ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ 
พร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา   หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎  สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให๎ถือวํา 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียงหายใด ๆ  มิได๎      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน  ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือ 
ไมํก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต  เชํน  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต๎น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาวํา        ผู๎ เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ 
การคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎  ตามข๎อ  4.7  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
ตามข๎อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข๎อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไป 
แล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข๎อ  7.1  ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ให๎มหาวิทยาลัยยึดถือไว๎ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจําย  ให๎แกํมหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
กํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ  ทราบแล๎ว  โดย 
อนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎ขาย)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
 

  7.  อัตราค่าปรับ 
        คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ  10  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 

  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี  จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ   โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล๎ว      ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ     และของน้ันต๎องน าเข๎ามาโดย
ทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฏหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงานคณะกรรมการ 
สํงเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศเว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวํา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
         (2)  จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย 
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาต  เชํนวํานั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฏหมายวําด๎วยการสํงเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น  (ถ๎ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให๎ 
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ๎ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                  31  มีนาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 31 / 2553 
 

1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (วิเทศ)     จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 
1. มีระบบประมวลผลภาพ DiGiC 4 
2. ความละเอียดภาพไมํน๎อยกวํา 10 ล๎านพิกเซล หรือดีกวํา 
3. มีออปติคอลซูม 5 เทํา (28-140 มม.) 
4. มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว Optical Image Stabilize 
5. มีความเร็วชัตเตอร์ 15-1/4000 วินาที 
6. มี HI ISO 80-3200 
7. มีจอ LCD ขนาดไมํน๎อยกวํา 2.7 นิ้ว และมีความละเอียดสูงถึง 461K 
8. ถํายภาพระยะใกล๎สูงสุด 1 ซม. 
9. รองรับฟอร์แมต RAW และ JPEG 
10. ระบบค๎นหาใบหน๎าอัตโนมัติ (Face Detection) 
11. มีโหมดการถํายภาพ VDO ในรูปแบบ MOV 
12. มีแผํนบันทึกข๎อมูลแบบ SDHC ไมํน๎อยกวํา 2 GB 

 
2. กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล (วพบ.)    จ านวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ 
1. กล๎องวีดีโอชนิดบันทึกด๎วย ฮาร์ดิส ไมํต่ ากวํา 240 GB พร๎อมระบบ บันทึกแบบ Memory stickไมํ

น๎อยกวํา 4 GB 
2. ใช๎เลนส์คุณภาพสูงในระดับกล๎อง Pro ที่สามารถถํายและบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ความละเอียดแบบ 

Full  HD 1080 (ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1920 x 1080) พร๎อมระบบเสียง 5.1พร๎อมสามารถบันทึก
ภาพนิ่งได๎ไมํต่ ากวํา 12 ล๎านพิกเซล 

3. สามารถลดการสั่นไหวขณะถ่ายภาพ 
4. มีความสามารถค๎นหาใบหน๎าและถํายภาพรอยยิ้มอัตโนมัติ 
5. หน๎าจอแบบสัมผัส กว๎างขนาดไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว 
6. แบตเตอร์ร่ีสามารถใช๎งานได๎นาน ไมํน๎อยกวํา5 ชั่วโมง  
7. มีขาตั้งกล๎อง , กระเป๋ากล๎อง , แบตเตอร์ร่ี ,สาย HDMI, Memory stick ไมํน๎อยกวํา 4 GB,สายชาร์ต

พร๎อม Adaptor 
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3. กล้องวีดีโอ (วิเทศ)      จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะ 
1. บันทึกภาพในระบบ Full HD 1920x1080 
2. มีฮาร์ดดิสก์ขนาดไมํน๎อยกวํา 80 GB 
3. มีออปติคอลซูม 5 เทํา (28-140 มม.) 
4. มีระบบ BIONZ Image Processor 
5. มีความเร็วชัตเตอร์ 15-1/4000 วินาที 
6. มีระบบ Face Detection ส าหรับถํายภาพเคลื่อนไหว 
7. มีเลนส์ Carl Zeiss Vario-Tessar/30 มม. 
8. บันทึกภาพในระบบ Hybrid: ฮาร์ดดิสก์และ MS 
9. มีระบบบันทึกเสียงแบบ Dolly Digital 5.1 
10. มีชํองตํอ HDMI 
11. มีกระเป๋า, แบตเตอร่ี, สาย HDMI, MS 4 GB, เลนไวด์ VCL-E07 PC Filter VF-CPK 

 
4. กล้องวีดีโอ  (วิทยบริการ)       จ านวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ 
1. มีความจุฮาร์ดดิสก์ไมํน๎อยกวํา 80 GB 
2. รูปแบบการบันทึก HARD Disk Drive 
3. สามารถซูมได๎ไมํน๎อยกวํา 60 เทํา 
4. มีซูมไมค์ในตัวระบบ 
5. จอ LCD หน๎าจอระบบสัมผัส ไวด์สกรีนไมํน๎อยกวํา 2.7 นิ้ว ขนาด 16 : 9 
6. มีชํองเสียง Memory Stick 
7. มีชํองรับสัญญาณ USB 2.0 High Speed 
8. สามารถเปิดใช๎งานผํานหน๎าจอ LCD ความเร็วไมํน๎อยกวํา 1 วินาที 
9. ถํายภาพนิ่ง ขนาดไมํน๎อยกวํา VGA (640x480/4:3) 
10. มีกระเป๋าและขาตั้งกล๎อง 
11. รับประกัน 1 ปี ติดตั้งพร๎อมใช๎งาน 
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5. กล้องวีดีโอ (ครุฯ)      จ านวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ 
1. ใช๎ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ความจุไมํต่ ากวํา 60 GB เป็นตัวเก็บข๎อมูล 
2. CCD ขนาด 800k 1/6” หรือดีกวํา 
3. บันทึกวีดีโอได๎ยาวนานไมํต่ ากวํา 75 ชั่วโมง 
4. ซูมเลนส์ 35 เทํา (Optical) หรือดีกวํา 
5. ปิด/เปิดฝาครอบเลนส์โดยอัตโนมัติ 
6. มีระบบสัมผัสหน๎าจอ 
7. จํายสัญญาณภาพแบบ HDMI 1920x1080/50p ได๎ 
8. มีชํองเชื่อมตํอสัญญาณแบบ IEEE1394 DV หรือชื่อการค๎าอ่ืนๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
9. มีชํองสัญญาณ S-Video 
10. บันทึกภาพนิ่งได๎ 
11. สํงสัญญาณ video ระบบ PAL 
12. มี Remote Control 
13. บันทึกข๎อมูลลง Micro SD ได๎ 
14. มี LED เพื่อการถํายท าในขณะมีแสงสวํางน๎อย 

 

6. กล้องวีดีโอ (วิทย์ + กจ.)       จ านวน 2 ตัว 
คุณลักษณะ 
1. รูปแบบในการบันทึก : Hard Disk Drive ไมํต่ ากวํา 60GB  
2. Video Codec : MPEG-2 
3. ชนิดของสื่อที่ใช๎บันทึกข๎อมูล : ฮาร์ดดิสก์ในตัวขนาดไมํต่ ากวํา 60GB 
4. ชนิดของตัวรับสัญญาณภาพ : หนํวยเซ็นเซอร์ 1/8" CCD 
5. บันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในเมมโมรี่ได๎ 
6. รูปแบบในการบันทึกเสียง : Stereo (2ch.) 
7. มีไมค์ในตัว 
8. เลนส์ Carl Zeiss / เส๎นผํานศูนย์กลาง Filter : Vario-Tessar T* / 30 ม.ม. 
9. ก าลังขยายภาพ Optical ไมํต่ ากวํา 60 เทํา , Digital ไมํต่ ากวํา 2000 เทํา 
10. มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว 
11. จอ LCD : ไวด์สกรีน (16:9) ระบบสัมผัส ขนาดไมํต่ ากวํา 2.7 นิ้ว 
12. มีชํองเสียบเมมโมรี่เพิ่มเติม 
13. ชํองรับสัญญาณ USB : มี (USB 2.0 High Speed) 
14. มีการรับประกันจากบริษัทผู๎ผลิตไมํน๎อยกวํา  1  ปี 
15. มีแฟลชภายใน  
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7. ไมโครคอมพิวเตอร์  (วิทยบริการ)    จ านวน 5 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. CPU  ใช๎เทคโนโลยีเทียบได๎ไมํต่ ากวํา Celeron Processor ที่มีความถี่สัญญาณนาฬิกาไมํต่ ากวํา                         
    2.5 GHz มี Front Side Bus ไมํต่ ากวํา 800 MHz  มี L2 Cache ไมํต่ ากวํา 1MB 
2. มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ไมํต่ ากวํา 1 GB   DDR3 BUS 1066 MHz 
3. มีหนํวยความจ าส ารอง (hard disk) แบบ SATA หรือดีกวําที่มีอัตราการหมุนรอบไมํต่ ากวํา   7200 rpm  
    และมีความจุไมํต่ ากวํา 320 GB 
4. มี DVD-RW Double layer หรือดีกวํา จ านวนไมํต่ ากวํา 1 หนํวย 
5. รองรับอํานการ์ดความจ าได๎ไมํต่ ากวํา 6 ชนิด 
6. มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

 
8.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (ประกัน)    จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
1. Processor : Intel Core 2 Duo (2.00GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) หรือดีกวํา 
2. Graphic : ATI Mobility Aaseon HD 4330 with 256 MB หรือดีกวํา 
3. Memory : 2048MB แบบ DDR2-800 MHz (Max 4GB) 
4. Harddrive : 160GB (5400rpm) 
5. Optical Driver : DVD+/-RW Drive (super Multi DVD Writer Dual   format, Double Layer) 
6. Modem : อัตราการรับสํงข๎อมูล 56K bps 
7. Net Work : รองรับ band width 10/100/1000 Mbps 
8. Wireless LAN : IEEE 902.11 b/g 
9. Webcam : Integrated webcam ความละเอียด 2MP 

 

9.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (กองบุคคล)    จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
1. processor Type : Intel Dual core รองรับสัญญาณนาฬิกาเทียบเทําหรือไมํน๎อยกวํา 2.1 GHz หรือ

ดีกวํา 
2. Storage : Hard Disk Driver ขนาด 250 GB แบบ Serial ATA ความเร็ว 5400 RPM หรือดีกวํา 
3. Ram : ขนาด 1024 MB DDRII 800MHz 
4. DVD+/-RW (Supermulti DVD Writer Dual format, Double Layer) 
5. Monitor : 14.1 นิ้ว WXGA Bright View LCD 
6. Support : Bluetooth, 802.11b/g Wireless Lan 
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10.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (วิทยบริการ)    จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
1. CPU ใช๎เทคโนโลยีเทียบได๎ไมํต่ ากวํา Core2 Duo Processor ที่มีความถี่สัญญาณนาฬิกาไมํต่ ากวํา 2.2 

GHz มี L2 Cache ไมํต่ ากวํา 2MB และความเร็ว FSB ไมํต่ ากวํา 800 MHz 
2. มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ไมํต่ ากวํา 2GB DDR3-BUS 1066 MHz 
3. Hard Disk ความจุไมํต่ ากวํา 320 GB 
4. มี DVD-RW Double layer หรือดีกวํา จ านวนไมํต่ ากวํา 1 หนํวย 
5. มีระบบเชื่อมตํอเครือขํายไร๎สาย (Wireless) 802.11 b/g หรือดีกวํา 
6. มีพอร์ทเชื่อตํอเครือขําย LAN แบบ 10/100/1000 Mbps 
7. จอภาพมีขนาดไมํต่ ากวํา 14 นิ้ว รองรับความละเอียดไมํต่ ากวํา 1366 x 768 pixel 
8. มี Bluetooth 2.0+EDR 
9. มีกล๎อง  Webcam อยูํสํวนบนขอบของจอภาพ 
10. รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

 

11.  คอมพิวเตอร์แบบพกพา  (สภาคณาจารย์)    จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
1. Processor :  Core 2 Duo มีความเร็วที่ไมํน๎อยกวํา 1.6GHz หรือดีกวํา 
2. Display : มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว 
3. Memory : ไมํน๎อยกวํา 2GB แบบ DDR2 
4. Hard drive : ความจุไมํน๎อยกวํา 200GB 
5. Optical Driver : DVD+/-RW Drive หรือดีกวํา 
6. Modem : high speed 56K modem หรือดีกวํา และ  Network : Integrated 10/100 Mbps Ethernet 
7. Wireless : Wireless 802.11b/g หรือดีกวํา และ WebCam : Integrated  web camera 
8. Bluetooth: Integrated Bluetooth และ  Keyboard Language : Thai+Eng. Keyboard 
9. USB Port : USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2  port 
10. OS : windows Xp Home 
11. รับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

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


