
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่  30/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม  2553 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 

  6.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับ 
มอบอ านาจไม่มารับค าชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.- บาท  ระหว่างวันที่  5 –  26 เมษายน 
2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.   ณ กองคลัง งานการเงิน    
   ก าหนดรับฟังค าชี้แจง  ในวันท่ี 27 เมษายน 2553  เวลา 10.00 น.  ณ งานพัสดุ        

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันท่ี 28 เมษายน 2553 เวลา 08.30 - 09.00  น.  ณ งานพัสดุ   
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน   เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1109, 
1622  หรือทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี 31 มีนาคม  2553 
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)   
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     

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


 
 

เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่  30 / 2553 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์   จ านวน 1 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ 
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตก
เติม    แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     150  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได้  
   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน   120  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หน่วย)  เพื่อใช้ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่ รับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
   4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  1 รายการ  ”   โดยระบุที่หน้าซองว่า   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน  1  รายการ   ตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 30 / 2553”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา   
ในวันท่ี 28 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ  งานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก            และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการฯ    
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ห้องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  28 เมษายน2553  เวลา  10.00  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  พิจารณาราคารวม เป็นหลัก 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
ไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป 
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดย 
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 

  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
2   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว      ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                  31  มีนาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 30 / 2553 
 

เครื่องทดสอบก าลังอัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลนิวตัน     จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
1.  รายละเอียดทัว่ไป 

    เป็นเคร่ืองทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compression Strength) ของคอนกรีตแบบตั้งพื้นเป็น 
ระบบไฮดรอลิกส์  แบบใช้มอเตอร์ไฟ ฟ้าเป็นต้นก าลังโครงเหล็กเป็นเหล็กหล่อพิเศษ มีความแข็งแรงสามารถ
ทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน BS 1610,BS 1881,DIN 51220,DIN 51223,EN12390-4 
 
2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

2.1  เคร่ืองทดสอบส าหรับทดสอบแรงอัดขนาดแรงไม่น้อยกว่า  3,000  กิโลนิวตัน  มีรายละเอียดเทคนิค      
ดังต่อไปนี้  

2.1.1 เป็นเคร่ืองทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compression Testing)  ของคอนกรีต       
แบบตั้งพื้นขนาดแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000  กิโลนิวตัน 

2.1.2 เป็นระบบไฮดรอลิกส์ชนิด Electro-hydraulic  station ที่ให้ความเงียบและระบายความร้อน
ได้ดีโดยจะปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและสัตว์เข้าไปท าลายอุปกรณ์ภายในของชุดควบคุม  

2.1.3 โครงสร้างเป็นแบบ 4 เสา โดยมีกระบอกลูกสูบอยู่ด้านล่าง และมีประตูป้องกันเป็นแบบ             
(Safety door) ชนิดใสเพื่อสะดวกในการตรวจชิ้นงาน  เพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการทดสอบ ซึ่งจะมีชุด
ควบคุมการท างานแยกออกจากโครงเคร่ืองทดสอบ 

2.1.4 มีค่าแม่นย า  (Accuracy)  ในระดับมาตรฐาน  Class 1 และมีค่าความละเอียด 0.1 kN    หรือ
ดีกว่า 

2.1.5 มีระยะช่องว่างของการทดสอบทางแนวตั้งมากกว่าหรือเท่ากับ  340  มิลลิเมตร 
2.1.6 มีระยะช่องว่างของการทดสอบทางแนวราบมากกว่าหรือเท่ากับ  330 มิลลิเมตร 
2.1.7 มีระยะช่วงการยกของกระบอกไฮโดรลิกส์  ทางแนวตั้งไม่น้อยกว่า  50  มิลลิเมตร 
2.1.8 มีระยะแผ่นของการทดสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  280  มิลลิเมตร 
2.1.9 สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีระยะมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100  

มิลลิเมตร  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  320  มิลลิเมตร   
2.1.10 สามารถทดสอบตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน BS 1881 ,  ASTM C192 

2.1.11 ชุดแสดงผลการทดสอบและเลือกฟังก์ชั่นการท างานแบบดิจิตอลด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์โดยมีรายละเอียดและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ  ไม่น้อยกว่าดังนี้ 

2.1.11.1  จอแสดงผลเป็นแบบกราฟฟิก  สามารถแสดงรูปกราฟได้ในลักษณะ Real time    
พร้อมทั้งสามารถแสดงผลการทดสอบเป็นตัวเลขดิจิตอลขนาดใหญ่  โดยไม่จ าเป็นต้องต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์  
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2.1.11.2 หน้าจอเป็นแบบ (Liquid crystal matrix Display) มีค่าพิกเซล อย่างน้อย 15,000 
พิกเซลและมีค่าความละเอียด (Nominal Resolution) ไม่น้อยกว่า 500,000 จุด 
  2.1.11.3 มีช่องสัญญาณส าหรับต่อใช้งานกับตัวเคร่ืองทดสอบฯและอุปกรณ์ทดสอบ  

คานคอนกรีต หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ 

  2.1.11.4 มีปุ่มฟังก์ชั่นค าสั่งเป็นแบบกดสัมผัส ไม่น้อยกว่า 6 ปุ่มฟังก์ชั่น  พร้อมด้วย

ปุ่มกดสัมผัสส าหรับป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ไม่น้อยกว่า 10 ปุ่ม และสามารถแสดงตัวอักษรเพื่อเลือกค าสั่งการใช้

งานต่างๆได้บนจอแสดงผล 

2.1.11.5 มีระบบการจัดแฟ้มข้อมูล (File Data Management) ต่างๆ คือ สามารถพิมพ์ 
ผลการทดสอบได้ และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผลการทดสอบผ่านช่องสัญญาณ RS232 ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และสามารถตั้งสัญญาณนาฬิกาและปฏิทินได้ 

2.1.11.6  มีเคร่ืองพิมพ์ส าหรับต่อกับชุดแสดงผลเพื่อพิมพ์ผลค่าการทดสอบ จ านวน 1 
ชุดโดยไม่จ าเป็นต้องต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ 

2.1.11.7  มีโปรแกรมส าหรับ Calibration ในลักษณะกึ่งอัตโนมัติของแต่ละช่อง(Chanal) 
2.1.11.8  สามารถบันทึกข้อมูลผลการทดสอบได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 320 ค่าการทดสอบ 

ได้โดยตรงที่ชุดแสดงผลฯ โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านคอมพิวเตอร์ 
2.1.11.9 สามารถเลือกหน่วยค่าผลการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 1 หน่วย ดังนี้ คือ           

กิโลนิวตัน(kN), กิโลกรัมแรง (Kgf) และปอนด์แรง (Lbf) 
2.1.11.10 สามารถตั้งโปรแกรมการทดสอบเป็นการกด (Compression)  และการดัด

(Flexure) 
2.1.11.11 สามารถเลือกลักษณะรูปทรงของตัวอย่างที่น ามาทดสอบจากโปรแกรมเมนู

การทดสอบ ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้  คือ ตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์ (Cube),ตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก 
(Cylinder) มีชุดทดสอบแรงดัดคานคอนกรีตที่สามารถทดสอบได้ทั้งแบบชนิด  Centre-point  loading  method 
และ third-point loading method จ านวน 1 ชุด 

2.1.11.12  ใช้ไฟฟ้า 220 V, 50 Hz, 700 W 
 
      2.12  มีชุดซอฟแวร์แบบอ่านค่า Real time ได้และบันทึกข้อมูลผ่าน PC ได้ จ านวน 1 ชุด โดยจะต้องแนบ 

Software มาแสดงผลในวันยื่นซองตามรายละเอียดที่ก าหนดทุกประการ 
2.12.1   สามารถเลือกหน่วยการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย คือ กิโลนิวตัน, กิโลกรัมแรง, ปอนด์ 

แรง 
2.12.2   สามารถแสดงค่าความแข็งแรง (Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย คือ N/mm2, kgf/cm2, lb/in2,  

Mpa, bar 
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2.12.3    สามารถป้อนค่าข้อมูลต่างๆ เข้าไปในการทดสอบ เช่น พื้นที่การทดสอบ, ชื่อลูกค้า, 

รายละเอียด ของงาน, เลขที่ของงาน, ผู้ท าการทดสอบ, เวลา, วันที่ 
2.12.4     ในรายงานการทดสอบสามารถใส่ Logo และชื่อที่อยู่ของหน่วยงานที่ใช้ได้ 
2.12.5    กราฟที่แสดงออกมาจะต้องอยู่ในลักษณะ Real time 
2.12.6    สามารถตั้งค่าอัตราการเคลื่อนที่ในหน่วยของแรง/เวลา เช่น kN/cm2/s , kg/cm2/s , N/cm2/s 

 
3.  อุปกรณ์ประกอบ 

3.1 ชุดควบคุมการท างานและแสดงผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง     
  ประกอบด้วย  

- หน่วยประมวลผลกลางเป็นแบบ 2 แกน ชนิด Core 2 Duo ขนาดความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.0 GHz.  
- หน่วยความจ าชั่วคราว RAM ไม่ต่ ากว่า 1024 MB หรือดีกว่า 
-  Hard Disk Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB หรือดีกว่า 
- จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว หรือดีกว่า 
- CD-RW/DVD หรือดีกว่า 
- เคร่ืองส ารองไฟจ านวน 1 เคร่ือง  

ขนาดไม่น้อยกว่า 700 VA หรือดีกว่า 
3.2 เคร่ืองพิมพ์ผลข้อมูลแบบ Laser printer   จ านวน 1 เคร่ือง 

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- สามารถเชื่อม USB 2.0 port ได้ 

3.3 เคร่ืองเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  รายละเอียดดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองเจาะคอนกรีตมีขนาดก าลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ 
- สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 
- สามารถเจาะคอนกรีตได้ทั้งแนวตั้งและแนวราบ 
- สามารถเจาะคอนกรีตให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตสุดได้ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว  
- มีโครงฐานส าหรับยึดเคร่ืองเจาะคอนกรีตโดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถติดต้ังและใช้งานกับ

ตัวเคร่ืองเจาะคอนกรีตได้ 
- สามารถเจาะได้ลึกไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร  
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการเจาะ 220 โวลต์ 50 เฮริต์ 
- มีวงแหวนส าหรับดูดน้ า เพื่อไม่ให้น้ าจากการหล่อเย็นดอกเจาะเสียหาย ท าให้บริเวณที่ท าง านไม่

สกปรกจากน้ ากระเด็น 
- มีหัวเจาะคอนกรีตแบบเพชรส าหรับงานคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มม. 
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4.   รายละเอียดอื่นๆ 

4.1  รับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติ   เป็นระยะเวลา 2 ป ี
4.2 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิตในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ซึ่งต้องมี

เอกสาร แสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยระบุชื่อตัวแทนจ าหน่าย และชื่อสถาบันฯ  ในเอกสารให้ชัดเจน        
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและค าปรึกษาภายหลังการขาย ยกเว้นอุปกรณ์ประกอบ ข้อ 3 

4.3 บริษัทฯ ผู้ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง 
(ยกเว้นรายการอุปกรณ์ประกอบ) 

4.4 เคร่ืองทดสอบรายการดังกล่าว จะต้องสามารถสอบเทียบกับชุดสอบเทียบ(Load Cell)      ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้อย่างถูกต้อง  

4.5 ผู้ขายจะต้องด าเนินการสอบเทียบเคร่ืองทดสอบก าลังอัดคอนกรีตจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  
4.6 ผู้ขายจะต้องเคยขายเคร่ืองทดสอบแบบไฮดรอลิกส์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ตันยี่ห้อดังกล่าวให้กับ

สถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เคร่ือง ซึ่งต้องมีเอกสาร มาแสดงให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการและค าปรึกษาภายหลังการขาย 

4.7 เป็นเคร่ืองทดสอบใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต ที่มิได้เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขเพื่อการเฉพาะกิจ 

4.8 มีคู่มือการใช้งาน  ต้นฉบับ  จ านวน  1  ชุด และคู่มือภาษาไทย จ านวน 1 ชุด   
4.9 ครุภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานการผลิตตามประเทศกลุ่มทวีปยุโรปหรืออเมริกา  
4.10 ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 120 วัน 
4.11 ผู้ขายจะต้องเสนอแคตตาล็อกฉบับจริงที่มิได้เกิดจากการดัดแปลงแก้ไข และจะต้องเป็นเอกสาร                

ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 
4.12 ผู้ขายจะต้องติดตั้ง สาธิต และฝึกอบรมการใช้งานจนสามารถน าไปปฏิบัติงานได้  
4.13 กรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาสินค้าที่ราคาต่ าสุด แต่จะพิจารณาคุณสมบัติที่ดีและถูกต้อง

ที่สุด ตามรายละเอียดครุภัณฑ์ โดยผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สุด  
 

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


