
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๖ รายการ  

-------------------------------------   
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๖ รายการ   
ตามประกาศสอบราคาเลขท่ี ๕๔/๒๕๕๔  
  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงราย ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้   
                   ๕. มหาวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจาณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัย ฯ กําหนด 
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th      
และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔     
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 



เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๕๔/๒๕๕๔ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๖ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้    
      ๑.    โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จํานวน ๑ ชุด  
     ๒.    โต๊ะทํางาน จํานวน ๑๕ ตัว  
      ๓.    เคาน์เตอร์ จํานวน ๑ ตัวใหญ่  
     ๔.    ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก จํานวน ๕ ตัว  
      ๕.    ตู้เก็บเอกสารสูงบานเลื่อนเมลามิน จํานวน ๔ ตัว  
     ๖.    เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๔๐ ตัว  
 

       ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด 
ดังต่อไปนี ้

 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้
ในข้อ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
 
 
 
 



-๓- 
 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    
ในข้อ ๑.๖ (๒) 

 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวม
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
                                      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๖ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๕๔/๒๕๕๔" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๔  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณี
ท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น 



-๕- 
 

                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้
                          ๕.๔    ในการตัดสินการสอบราคา หรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะ
พิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                          ๕.๖    ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได ้

 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา 
จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัย
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                      (๓)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน    
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๙.๒    เม่ือมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 
สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

       ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายเลขที่ 54/2554 
1. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีประชุม         จํานวน 1 ชุด 
    1.1 โต๊ะประชุมตัวตรง          จํานวน  8  ตัว  

              คุณลักษณะ  
          1.1.1 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  120 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.                     

         1.1.2 ผลิตจากไม้พาร์ติเคิล หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน ด้านข้างหนา 18 มม.  
                 เคลือบด้วย  PU Foil คุณภาพสูง 

                   1.1.3 ทนต่อการขีดข่วน และปอ้งกันรอยซึมของน้ํา ความร้อน ความชื้น ได้เป็นอย่างดี 
         1.1.4 สีเชอรี-่ดํา 

               1.2 โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ทรงครึ่งวงกลม  จํานวน  2  ตัว    
                คณุลักษณะ 

         1.2.1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  150 x 75 ซม.  (150 x 75 x 75 ซม.) 
         1.2.2 ผลิตจากไม้พาร์ติเคิล หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนท้ัง 2 ด้าน 
         1.2.3 ทนต่อการขีดข่วน และป้องกันรอยซึมของน้ํา ความร้อน ความชื้น ได้เป็นอย่างด ี
         1.2.4 สําหรับต่อประกอบเป็นโต๊ะประชุมยาว ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละสถานท่ี 
         1.2.5 สีเชอรี-่ดํา 
      1.3 เก้าอ้ีประชุม               จํานวน  20  ตัว    

                คณุลักษณะ 
 1.3.1 มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า  90  ซม.          
1.3.2 ชนิดฟองน้ําเก้าอ้ีเบาะนั่งและท่ีพิงเป็นฟองน้ํา ตัดแต่งข้ึนรูปตามแบบของลักษณะของเก้าอ้ี                
ซึ่งทนต่อการใช้งาน 
1.3.3 วัสดุท่ีหุ้มเก้าอ้ี  โครงสร้างด้านบนของส่วนท่ีนั่ง + พนักพิงหลัง + ท่ีวางแขนด้วยฟองน้ํา +    
หุ้มทับด้วยวัสดุหนังเทียม สีดํา  

           1.3.4 เก้าอ้ีปรับสูง – ต่ํา ด้วยระบบไฮดรอริทแก๊สสามารถปรับสูงต่ําเบาะนั่งได้ระหว่าง 45-50 ซม. 
           1.3.5 พนักวางแขนเก้าอ้ีผลิตจากพลาสติกอย่างดีฉีดข้ึนรูปสีดํายึดติดกับเบาะนั่งเบาะพิง 

 1.3.6 ส่วนประกอบของขาเก้าอ้ี มีแกนนอน 5 แฉก ท่ีปลายขาติดล้อเลื่อน 5 ข้อ มีขนาดของ 
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อประมาณ 5 ซม.   

หมายเหตุ 
ผู้เสนอราคาจะต้องนําเก้าอ้ีตัวอย่างมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 
 
 
 
 



2. โต๊ะทํางาน จํานวน  15  ตัว   
        คุณสมบัติ  

1. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  120 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า  75  ซม. 
2. ผลิตจากไม้พาร์ติเคิล หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน ด้านข้างหนา 18 มม. เคลือบด้วย PU 

Foil คุณภาพสูง 
3. ลิ้นชักเมลามีน 16 มม. มีถาดดินสอ  
4. กุญแจล็อคลิ้นชักข้างด้านขวาพร้อมกันท้ัง 2 ใบ 
5. ทนต่อการขีดข่วน และป้องกันรอยซึมของน้ํา ความร้อน ความชื้น ได้เป็นอย่างดี 
6. สีเชอรี-่ดํา 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
     3.  เคาน์เตอร์     จํานวน  1  ตัว    

              คุณสมบัต ิ
1. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  150 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า  110  ซม. 
2. ผลิตจากไม้เมลามีน หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน ด้านข้างหนา 18 มม. เคลือบด้วย PU Foil 

คุณภาพสูง 
3. มีลิ้นชัก 2 ข้าง มีกุญแจล็อค 
4. ทนต่อการขีดข่วน และป้องกันรอยซึมของน้ํา ความร้อน ความชื้น ได้เป็นอย่างด ี
5. สีเชอรี-่ดํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
   4. ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตัว   

                คุณสมบัติ :- 
    1.   ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด A3 ชนิด 10 ลิ้นชัก  

      2.   มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 37.5  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 45.7  ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 93.3  ซม. 
      3.   เนื้อเหล็กคุณภาพดี (Steel) 
      4.   พร้อมกุญแจล็อคทุกลิ้นชัก  
      5.   สําหรับใส่กระดาษเป็นรีม หรือเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ตู้เก็บเอกสารสูงบานเลื่อนเมลามีน  จํานวน 4 ตัว   
               คุณสมบัติ  

1.   เป็นตู้ไม้ เก็บเอกสารเมลามีนท้ังใบ 
  2.   มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  80  ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 40  ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 162  ซม. 
  3.   มีสองชั้นบนโล่ง สามารถวางแฟ้มได้สองชั้น  
  4.   มีสองชั้นล่างบานเลื่อนทึบ วางแฟ้มได้สองชั้น 
  5.   สําหรับใส่กระดาษเป็นรีม หรือเครื่องมือ 
  6.   วัสดุพ้ืนผิวท้อปโต๊ะด้านบน เคลือบผิวด้วย  "เมลามีน" อย่างดี 
  7.   วัสดุพ้ืนผิวด้านข้างโต๊ะ เคลือบผิดด้วย "PVC" อย่างดี 
  8.    กันน้ํา กันความชื้น ทนรอยขีดข่วน ทนความร้อนได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. เก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน  
            คุณสมบัติ  

1. โครงสร้างเก้าอ้ีเป็นเหล็กแป๊ปหนาดัดข้ึนรูปทรงเก้าอ้ี
ต่อเนื่อง  รูปทรง ชนิดล้อเลื่อน 

2. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  65 
3. ชนิดฟองน้ําเก้าอ้ีเบาะนั่งและท่ีพิงเป็นฟองน้ําวิทยาศาส

เก้าอ้ี  ซึ่งทนต่อการใช้งาน
4. วัสดุท่ีหุ้มเก้าอ้ี  โครงสร้างด้านบนของส่วนท่ีนั่ง 

วัสดุหนังเทียม สีดํา  
5. อุปกรณ์พิเศษเก้าอ้ีควบคุมการใช้งานโยกเอนของเก้าอ้ี

งานของแต่ละบุคคลท่ีต้องการ
6. เก้าอ้ีปรับสงู – ต่ํา ด้วยระบบไฮดรอริทแก๊สสามารถปรับสูงต่ําเบาะนั่งได้ระหว่าง 
7. พนักวางแขนเก้าอ้ีผลิตจากพลาสติ
8. ส่วนประกอบของขาเก้าอ้ี มีแกนนอน 

ล้อประมาณ 5 ซม.  ผลิตจากอลูมิเนียมขัดเงา
 

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

จํานวน  40 ตัว   

เป็นเหล็กแป๊ปหนาดัดข้ึนรูปทรงเก้าอ้ี  เพ่ือรองรับน้ําหนักได้ ทนต่อการใช้งานอย่าง
รูปทรง ชนิดล้อเลื่อน หมุนได้รอบทิศ 360 องศา มีพนักวางแขน 

65 ซม. ความลึกของส่วนท่ีนั่งไม่น้อยกว่า 68 ซม. ความสูงประมาณ 
เบาะนั่งและท่ีพิงเป็นฟองน้ําวิทยาศาสตร ์ตัดแต่งข้ึนรูปตามแบบ ของลักษณะของ

ซึ่งทนต่อการใช้งาน 
โครงสร้างด้านบนของส่วนท่ีนั่ง + พนักพิงหลัง + ท่ีวางแขนด้วยฟองน้ํา 

ควบคุมการใช้งานโยกเอนของเก้าอ้ี  เพ่ือปรับความนุ่ม  และ
งานของแต่ละบุคคลท่ีต้องการ 

ด้วยระบบไฮดรอริทแก๊สสามารถปรับสูงต่ําเบาะนั่งได้ระหว่าง 
ผลิตจากพลาสตกิอย่างดีฉีดข้ึนรูปสีดํายึดติดกับเบาะนั่งเบาะพิง

ส่วนประกอบของขาเก้าอ้ี มีแกนนอน 5 แฉก ท่ีปลายขาติดล้อเลื่อน 5 ข้อ มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ผลิตจากอลูมิเนียมขัดเงา   

 

 

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

เพ่ือรองรับน้ําหนักได้ ทนต่อการใช้งานอย่าง 

ความสูงประมาณ 120  ซม. 
ตัดแต่งข้ึนรูปตามแบบ ของลักษณะของ

ท่ีวางแขนด้วยฟองน้ํา + หุ้มทับด้วย

และ  แข็งของสปริงในการใช้

ด้วยระบบไฮดรอริทแก๊สสามารถปรับสูงต่ําเบาะนั่งได้ระหว่าง 45-50 ซม. 
อย่างดีฉีดข้ึนรูปสีดํายึดติดกับเบาะนั่งเบาะพิง 

ข้อ มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

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


