
 

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ       
ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๖๑/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  คอมพิวเตอร์ประมวลผล     จํานวน ๑๐   เครื่อง  
                  ๒.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      จํานวน ๔   เครื่อง  
                  ๓.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี      จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๔.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิดสี   จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one    จํานวน ๒   เครื่อง  
                  ๖.  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)    จํานวน ๓   เครื่อง  
                  ๗.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      จํานวน ๒   เครื่อง  
  
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                     ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
  
            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ)  
      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                              อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๖๑/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้  
                 ๑.  คอมพิวเตอร์ประมวลผล     จํานวน ๑๐   เครื่อง  
                 ๒.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค     จํานวน ๔   เครื่อง  
                 ๓.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี     จํานวน ๑   เครื่อง  
                 ๔.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิดสี  จํานวน ๑   เครื่อง  
                 ๕.  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one    จํานวน ๒   เครื่อง  
                 ๖.  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)   จํานวน ๓   เครื่อง  
                 ๗.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค     จํานวน ๒   เครื่อง  
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 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 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย 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) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบ
ราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๖๑/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 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 วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี     
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน 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 นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้ปี ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินรายได้ปี ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 61/2557 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน 10 เครื่อง   
คุณลักษณะ 

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า Intel Core I5 – 4570 และความเร็วไม่ตํ่ากว่า 3.2 GHz 
2. มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง, มีพอร์ตแบบ LAN 10/100/1000 Mbps ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

, มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) หรือ มีพอร์ตสําหรับเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์เป็นแบบ PS/2  
3. ส่วนควบคุมการแสดงผลมีหน่วยความจําในการแสดงผล ไม่น้อยกว่า 1 GB  
4. หน่วยความจําหลัก RAM เป็นแบบ DDR3 bus 1600 หรอืสูงกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB 
5. หน่วยความจําสํารอง Hard Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB การเชื่อมต่อเป็นแบบ SATAIII       

7200 Rpm 
6. เครื่องอ่าน-เขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี มีความเร็วในการอ่าน และเขียน ไม่น้อย 22x มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Serial 

ATA รองรับ การใช้งาน DVD+/-RW 
7. เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจํา เป็นแบบ Internal และสามารถอ่านการ์ดหน่วยความจําภายนอกได้ 
8. แป้นพิมพ์เป็นแบบ USB หรือดีกว่านี้ มีจํานวนแป้นกด (Key) ไม่น้อยกว่า 107 Key เป็นแยกส่วนมี

ตัวอักษรภาษาไทย/อังกฤษ ติดบนแป้นกดอย่างถาวร 
9. เมาส์แบบ USB หรือดีกว่านี้ซ่ึงเป็นชนิด Optical  
10. ATX CASE มีช่องเสียบ USB ด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มีช่องเสียบ หูฟัง ไมโครโฟน ด้านหน้า

เครื่อง พร้อมท้ังมีไฟแสดงสถานะ มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ไม่น้อยกว่า 300w  
11. จอภาพ เป็นแบบ LED ขนาดไม่ต่ํากว่า 20 นิ้ว ,ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x 900 dpi, เวลา

ตอบสนองไม่เกิน 5ms, ความสว่างตํ่ากว่า 250cd/m2, สามารถเชื่อมต่อได้ท้ัง VGA และ DVI  
12. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และ ต้องประกอบสําเร็จ

จากโรงงานในประเทศไทยท่ีได้รับอนุญาติ รง.2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารรับรอง 
13. รับประกันไม่ต่ํากว่า 3 ปี 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 4   เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. หน่วยประมวลผลกลางประสิทธิภาพไม่ต่ํากว่า Core i5 Processor หรือดีกว่า  
2. มีหน่วยความจํา ( RAM ) ชนิด DDR3 FSB 1066 ไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า 
3. มีหน่วยแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 GB ( ไม่สามารถแชร์จากหน่วยความจําหลักได้ ) หรือดีกว่า 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน  1 หน่วยหรือดีกว่า 
5. มี DVD-RW จํานวน  1 หน่วย 
6. มีจอภาพแบบ LED ชนิด WXGA ขนาดไม่เกิน 14 นิ้วหรือดีกว่า 
7. มีแป้นพิมพ์มีตัวอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
8. มีระบบเสียงพร้อมลําโพง ,Microphone และWeb Camera ในตัวเครื่อง 
9. มีช่อง USB ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
10. มีช่อง HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
11. มีช่อง VGA  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่ายแบบ 10/100/1000  Mbps ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
13. สามารถใช้งาน WiFi ( 802.11b,g,n ) และ Bluetooth ได้ 
14. กระเป๋าใส่  Note Book 
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15. เมาส์ แบบ Optical Mouse ท่ีมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB  จํานวน   1   ตัว 
16. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 เป็นอย่างน้อย โดยมีเอกสารรับรอง 
17. มีการรับประกันตัวเครื่องไม่น้อย 2 ปี 

 
3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ชนิดสี   จํานวน   1   เครื่อง     
คุณลักษณะ  

1. ประเภท : Color Laser 
2. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด : 2,400x600dpi (600x600x2บิท) 
3. ขนาดกระดาษ : 76x152.4 มม. - 216x355.6 มม. 
4. ความเร็วพิมพ์ : ขาว-ดํา 18 แผ่น/นาที, สี 4 แผ่น/นาที 
5. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก : ขาว-ดํา 14 วินาที, สี 26 วินาที 
6. หน่วยประมวลผล : 300 MHz 
7. หน่วยความจํา : 32 MB 
8. มีระบบการพิมพ์ไร้สาย Wi-Fi 
9. มีการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี  

 
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิดสี   จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะ  

1. ประเภท : Color Laser Multifunction 
2. มีระบบ พิมพ์ ถ่ายเอกสาร และสแกน 
3. ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด : 2,400x600dpi (600x600x2บิท) 
4. ขนาดกระดาษ : 76x152.4 มม. - 216x355.6 มม. 
5. ความเร็วในการพิมพ์ : ขาว-ดํา 18 แผ่น/นาที, สี 4 แผ่น/นาที 
6. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก : ขาว-ดํา 14 วินาที, สี 26 วินาที 
7. พิมพ์สองด้าน 
8. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 x 600dpi (ออปติคอล) 
9. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร : ขาว-ดํา 18 ชุด/นาที, สี 4ชุด/นาที  
10. อัตราซูม: 25 - 400% (กระจกแท่นวาง) 
11. ถ่ายเอกสารหลายชุด: 1 - 99 หน้า 
12. หน่วยประมวลผล : Dual CPU (หลัก: 533MHz, รอง: 150MHz) 
13. หน่วยความจํา : 128 MB 
14. มีระบบการพิมพ์ไร้สาย Wi-Fi 
15. มีการรับประกันอย่างน้อย 3 ปี  
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5. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล All in One computer   จํานวน 2 เครื่อง   
คุณลักษณะ  
 1. PROCESSOR: 
    -Intel Core i3-3227U 1.9GHz หรือดีกว่า 
    -Intel HM77 Express Chipset หรือดีกว่า 
 2. GRAPHIC SYSTEM:  ATI Radeon HD8670 (1GB) 
 3. DISPLAY:  
    -23" Multi Touch Screen 
    -Full HD LED-blacklit TFT LCD 
    -16:9 Aspect Ratio 
    -5 ms Response Time 
    -High Brightness 250 nits 
 4. MEMORY: 4GB DDR3 
 5. HARDISK: 1 TB 
 6. OPTICAL DRIVE: DVD Super Multi Drive 
 7. CONNECTION PORTS: 
    -2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 
    -Multi-in-One Card Reader 
    -Headphone and microphone 
    -10/100/1000 Mbps Lan 
 8. Wireless LAN b/g/n, Wired Keyboard & Mouse 
 9. WARRANTY: 3 Years (Onsite Service)   
 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) จํานวน 3 เครื่อง     
คุณลักษณะ  

1. Network/Bearer and Wireless Connectivity: 
    -อุปกรณ์ท่ีรองรับเสียงและข้อมูล 
   -สนับสนุน 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 
   -สนับสนุน 850 / 900 / 1900 / 2100MHz 
   -สนับสนุน 802.11a/b/g/n 2.4 + 5GHz 
   -มี Wi-Fi Direct 
   -สนับสนุน A2DP, AVRCP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN 
   -มี DLNA 
   -สนับสนุน KIES, KIES Air 
 2. Chipset: Dual Core Application Processor 1.2 GHz 
 3. Sensors: สนับสนุนมาตรความเร่ง เซ็นเซอร์แม่เหล็ก เซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์วัดระยะ 
 4. Connectors: สนับสนุน USB 2.0, มีช่องเสียบหูฟังสเตอริโอ 3.5 มม., ช่องเสียบหน่วยความจําภายนอก 
micro SD (สูงสุด 32GB), สนับสนุนซิมเดียว, มี Micro USB (5V, 2A) 
 5. Operation System: Android Jelly Bean 4.1 OS 
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 6. หน่วยความจํา: 8GB / 16GB ROM + 1GB RAM 
 7. Audio and Video: รูปแบบวิดีโอ: H.263, H.264, MPEG4, WMV, DivX ,มีการเล่นวิดีโอ Full HD 
(1080p) ,บันทึกวิดีโอสูงสุด 30fps ,รูปแบบเสียง: AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+,  MP3, OGG, WAV, 
WMA, AC-3, FLAC 
 8. จอแสดงผล: แบบ TFT ,16M, จอแสดงผลขนาด 7.0 นิ้ว, ความละเอียด 1024 x 600 (WSVGA) 
 9. กล้อง: ความละเอียดของกล้อง (ด้านหน้า) 1.3 ล้านพิกเซล / (ด้านหลัง) 3 ล้านพิกเซล 
 10. มี AGPS + GLONASS 
 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล จํานวน  2  เครื่อง     
คุณลักษณะ  

1. PROCESSOR: 
    - Intel Core i3-3227M 1.9GHz หรือดีกว่า 
    - Mobile Intel HM77 Express Chipset หรือดีกว่า 
 2. GRAPHIC SYSTEM:  Intel HD Graphic 
 3. DISPLAY: 
    -14" HD LED (1366x768 pixel) 16:9 aspect ratio,  
    - Instegrated multi-touch screen, supportting 10 finger touch 
 4. MEMORY: 4GB DDR3 
 5. HARDISK: 500 GB 
 6. OPTICAL DRIVE: DVD Super Multi double layer Drive 
 7. CONNECTION PORTS: 
    -USB 3.0  
    -WIRELESS LAN 802.11b/g/n Wi-Fi Certified 
    -10/100/1000Mbps Lan 
    -HDMI Port 
    -Bluetooth 
 8. OPERTING SYSTEM: Genuine Windows8 64-bit 
 9. WARRANTY: 2 Years Local & 1 Year International 
 

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


