
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ 
---------------------------------- 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ 
ดังน้ี  
               ๑.  เครื่องวัดอัลตราการไหลแบบสั่น  จํานวน ๑ เครื่อง  
                  ๒.  เครื่องวัดกาซคารบอนไดรออกไซด  จํานวน ๓ ชุด  
                  ๓.  เครื่องทดสอบระบบไฟฟาแบบหลายฟงกช่ัน จํานวน ๓ เครื่อง  
                  ๔.  ชุดฝกวงจรไฟฟา PAN   จํานวน ๓ ชุด  
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 
                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
                ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจ
ไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันและเวลาราชการ 
และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
 
          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดที่ เ ว็บไซต  www.gprocurement.go.th และ 
www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
  

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา ยืนยง) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๐/๒๕๕๘ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 
จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังน้ี  
                 ๑.  เครื่องวัดอลัตราการไหลแบบสั่น   จํานวน ๑  เครื่อง  
                 ๒.  เครื่องวัดกาซคารบอนไดรออกไซด  จํานวน ๓  ชุด  
                 ๓.  เครื่องทดสอบระบบไฟฟาแบบหลายฟงกช่ัน จํานวน ๓  เครื่อง  
                 ๔.  ชุดฝกวงจรไฟฟา PAN    จํานวน ๓  ชุด  
 
ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสญัญาซือ้ขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสญัญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพสัดุลวงหนา 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  

                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซือ้ 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง  
ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 
                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไข 
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวม   
ที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 
                                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 
                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ กอนย่ืนซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา 
                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขที่ ๑๐/๒๕๕๘" ย่ืนตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต
ละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู
เสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาว 
                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
 
 
 
 



-๔- 
 

                                การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได 
 
                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา 
ตอรายการ 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา    
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป  
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน   
ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอน
ผันในกรณีดังตอไปน้ี 
                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ  มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน 
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจรติ 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
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                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ     
ได รับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
น้ันเปนผูทิ้งงาน 
                                ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 
                 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ   
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ 
สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ
ราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
                 ๗. อัตราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
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                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน    
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
๑ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                  
                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงิน    
คาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 
                       ๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
  
   
                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   
                                                                                           ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่ 10/2558 
 
1. เครื่องวัดอัตราการไหลแบบสั่น   จํานวน 1 เครื่อง 

   (Ultrasonic Flow Meter, Transducer : Datalogger M-Middle (DMTFH-3ND/DH-MFM-NM10m)  

 คุณสมบัติท่ัวไป 

 1. หนาจอแสดงผลเปนแบบ LCD , 4 แถว x 16ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พรอมไฟสองสวางหนาจอ 

 2. การวัดเปนแบบTransit Time 

 3. ตัวเครื่องตองแสดงขอมลูการวัดพรอมกันบนหนาจอไดดังน้ี Total Flow, Flow rate, velocity และ 

สถานะ meter running  

 4. ตัวเครื่องตองสามารถวัดกับทอที่เปนวัสดุดังน้ี carbon steel, stainless steel, cast iron, ductile iron, 

copper, PVC, aluminum, asbestos, fiberglass 

 5. ตัวเครื่องสามารถต้ังเวลาในการบันทกึคาไดและมิเตอรตองรองรบัการบันทกึคาไดทั้งหนวยความจํา

ภายนอกและภายใน โดยหนวยความจําภายนอกเปนแบบ SD Card ขนาดไมนอยกวา 8GB. 

 6. ตัวเครื่องตองมีฟงกช่ันในการตรวจสอบคุณภาพความแรงของสัญญาณ และ ตรวจสอบความถูกตองของ

การติดต้ัง 

 7. ตัวเครื่องตองมีระบบปองกันปุมกดและการเขาถึงขอมูลดวยรหัสผาน 

 8. มีซอฟแวรทีส่ามารถใชงานบนระบบปฎิบัติการ Windows รองรบัการถายโอนขอมลูโดยซอฟแวรตอง

สามารถสรางกราฟและแปลงขอมลูเปน Excel ได 

รายละเอียดทางดานเทคนิค 

 1. Transmitter  : 

  1.1 Velocity :0 to ±40 ft/s (0 to ±12m/s), bi-directional.  

  1.2 Accuracy :±1.0%-2.0% of reading at rates >0.5 m/s. ±0.005 m/s of reading at rates<0.5 

m/s. 

  1.3 Sensitivity :Flow Rate: 0.001ft/s (0.0003m/s). 

  1.4 Response Time  :0-999 seconds, user-configurable. 

  1.5 Repeatability :0.2% of reading 

  1.6 Units Rate  :Meter, Feet, Cubic Meter, Liter, Cubic Feet, Gallon, Imperial, Gallon, Oil 

Barrel, Liquid Barrel, Imperial Liquid Barrel, Million Gallons. User configurable. 

  1.7 Totalizer :7-digit totals for net, positive and negative flow respectively. 

  1.8 Output :Frequency, RS232 

  1.9 Dimensions  : Not over 101mm. x 205mm. x 35mm.  

  1.10 Power Supply :3 AAA Ni-H built-in batteries. Rechargeable. 100V-240VAC for the 

charger. 
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 2. Transducer : 

  2.1. Liquid Types Supported  : Virtually most any liquid containing less than 2% Total 

suspended solids (TSS) or aeration 

  2.2 Suited Liquid Temperature  :  Standard. Temp. Transducer: -40 Deg.C to 121 Deg.C 

  2.3 Pipe Size    : 12mm. to 4500mm. (Up to sensor). 

 อุปกรณประกอบ 

  1. หัววัดอัลตราโซนิคแบบมีแมเหล็กในตัว จํานวน 2 อันรองรับการวัดทอทีม่ีเสนผานศูนยกลางต้ังแต 40 

mm. ถึง 1000 mm. ทนอุณหภูมิไดต้ังแต -40 องศา ถึง 121 องศาและสายยาวไมนอยกวา 10 เมตร  

  2. หนวยความจําภายนอกพรอม SD Card 8 GB. จํานวน 1 ชุด 

  3. แบตเตอรี่ชารจเจอร จํานวน 1 อัน 

  4. ซอฟแวรพรอมสายเช่ือมโยงสญัญาณ จํานวน 1 ชุด 

  5. กระเปาแข็งใสอปุกรณ จํานวน 1 ชุด 

  6. คูมือการใชงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

  7. รับประกันสินคา 1 ป 

 รายละเอียดทางดานเทคนิค : 

  1. Measuring Range : CO2  : 0  ถึง 6,000 ppm Temperature : -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F) 

Humidity : 10%RH ถึง 95 % RH  

  2. Resolution : CO2  : 1ppm Temperature: 0.1°C / 0.1°F Humidity :  0.1%RH  

  3. Accuracy CO2 : ±3% of reading or ±50 ppm ,  which is greater. Temperature :   

±0.5°C , ±0.9°F Humidity:±3%RH (at 25°C, 30 ถึง 95% RH ). ±5%RH ( at 25°C, 10 ถึง 30% RH )  

  4. Temperature Coefficient : Add ±0.36% of reading per Deg.C 

  5. Manual Data Memory Capacity : at least 99 sets, or better. 

  6. Auto Memory Capacity : at least.10,000 sets, or better.  

  7. Operating Conditions : 5°C ถึง 50°C (41°F ถึง 122°F ) 10 ถึง 90% R.H.  
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2. เครื่องวัดกาซคารบอนไดซออกไซด    จํานวน  3 ชุด     
    (CO2 Meter (RH+Temp.) 
 คุณสมบัติท่ัวไป : 
  1. หนาจอแสดงผลแบบ LCD Display  
  2. หัวโพรบวัดสามารถแยกจากตัวเครือ่งได 
  3. สามารถแสดงผลการวัดไดทั้ง CO2, %RH Humidity และ Air Temperature พรอมกันบนหนาจอ
เดียว 
  4. สามารถแสดงผลการวัดอุณหภูมิไดทั้งแบบ dew point temperature และ wet bulb  
temperature 
  5. โพรบตองเปนแบบ dual wavelength NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor  
  6. มีปุม Data hold และ มีปุมจําคา Maximum / Minimum  พรอมดวยการบันทึกเวลา 
  7. ตัวเครื่องรองรบัการบันทกึขอมลูแบบตอเน่ืองไดอยางนอย 20,000 คา และแบบกําหนดเอง  
99 ชุด 
  8. สามารถบันทึกและเรียกขอมลูทีบ่ันทึกไดมาดูบนตัวเครื่อง 
  9. สามารถต้ังคาการเตือนได 
  10. ตัวเครื่องรองรบัการทํางานดวยแบตเตอรี่และหมอแปลงไฟฟา 
  11. ตัวเครื่องสามารถถายโอนขอมลูโดยมซีอฟแวรที่รองรบัการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows โดย
สามารถดึงขอมูลมาดูได 
 รายละเอียดทางดานเทคนิค : 
  1. Measuring Range : CO2 : 0 ถึง 6,000 ppm Temperature : -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F) 
Humidity : 10%RH ถึง 95%RH  
  2. Resolution : CO2  : 1ppm Temperature: 0.1°C / 0.1°F Humidity : 0.1%RH  
  3. Accuracy  CO2 :  ±3% of reading or  ±50ppm, which is greater. Temperature :  ±0.5°C , 
±0.9°F Humidity:±3%RH ( at 25°C, 30 ถึง 95% RH ). ±5%RH ( at 25°C, 10 ถึง 30% RH )  
  4. Temperature Coefficient : Add ±0.36% of reading per Deg.C 
  5. Manual Data Memory Capacity : at least 99 sets, or better.  
  6. Auto Memory Capacity :at least. 10,000 sets, or better. 7.Operating Conditions  : 5°C ถึง 
50°C (41°F ถึง 122°F ) 10 ถึง 90% R.H. 
 อุปกรณประกอบ : 
  1. แบตเตอรี่ 9V  จํานวน 1 กอน 
  2. หมอแปลงไฟฟาที่ใชกับแรงดัน 220VAC จํานวน 1 อัน 
  3. สายเช่ือมโยงสญัญาณแบบ RS232 จํานวน 1 เสน 
  4. ซอฟแวรที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows จํานวน 1 แผน 
  5. คูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  6. รับประกันสินคา 1 ป 
  7. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากตางประเทศเพื่อรองรบับริการหลังการขาย 
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3. เครื่องทดสอบระบบไฟฟาแบบหลายฟงกชั่น    จํานวน 3 เครื่อง 

(Multifuction safty tester, TRMS DMM and Lan wire mapper)   

 คุณลักษณะท่ัวไป : 

  1. หนาจอแสดงผลแบบ Dual Numeric , 9999 จุด และหนาจอแสดงผล 2ครั้ง/วินาท ี

  2. เครื่องตองทดสอบคาความตอเน่ืองได Continuity with 200mA 

  3. เครื่องตองทดสอบฉนวนไดดวยแรงดันทดสอบ 250VDC และ 500VDC 

  4. เครื่องตองมีฟงกช่ันการทดสอบเวลาการทรปิ ของอุปกรณปองกันแบบ type AC General,  

30mA, 30x5mA, 100mA, 300mA  

  5. เครื่องตองทดสอบคากราวดไดทั้งทีร่ะบบทํางานและ RCD ไมตัดวงจร  

  6. ทดสอบลําดับเฟสของระบบไฟฟาไดทั้งแบบ 1 สายทดสอบและแบบ 2 สายทดสอบ  

  7. ทดสอบสาย LAN ได 

  8. วัดคาแรงดันไฟฟาไดทั้ง DC/AC TRMS voltage  

  9. วัดคากระแสไฟฟาไดทั้ง DC/AC TRMS current  

  10. วัดคาความตานทานและทดสอบความตอเน่ืองของตัวนําได 

  11. ตัวเครื่องตองฟงกช่ันดังน้ี data HOLD, MAX/MIN/AVG/PEAK 

 รายละเอียดทางดานเทคนิค : 

  1. DC VOLTAGE (Autorange):1.0mV ถึง 600.0V 

  2. AC VOLTAGE TRMS (Autorange) :1.0mV ถึง 600.0V 

  3. DC/AC CURRENT TRMS (with external clamp):1.0mV ถึง 1.200V 

  4. RESISTANCE: 0.00Ω ถึง 39.99 Ω 

  5. CONTINUITY TEST:≤40 Ω 

  6. FREQUENCY (with test leads): 30Hz ถึง 400Hz 

  7. Continuity test on protective  and equalizing conductors : 0.01Ω ถึง99.9 Ω @ Test 

current >200mA 

  8. Insulation Resistance :0.00Ω ถึง 999M Ω  @ Voltage Test 500VDC 

  9. RCD Tripping time:2ms ถึง 400ms 

  10. LAN CABLES TESTS 

   10.1 Test executed on twisted pairs cables:UTP and STP with RJ45 connector ,  

   10.2 Wire mapping control of following wrong conditions : OPEN, SHORT,  

CROSS, REVERSE, SPLIT , MISWIRE message at display  

   10.3 Automatic detection of remote control units (from #1 to #8) 
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 อุปกรณประกอบ : 

  1. สายวัดแรงดันพรอมปากคีบแบบจระเข  จํานวน 1 ชุด 

  2. แคลมปวัดกระแสไฟฟาขนาด 400AAC   จํานวน 1 อัน  

  3. LAN remote unit #1 + สายตอ   จํานวน 1 อัน  

  4. LAN remote unit #2 + สายตอ   จํานวน 1 อัน  

  5. สาย FTP หัวตอ RJ45 จํานวน 1 เสน 

  6. กระเปาใสอปุกรณ จํานวน 1 ใบ 

  7. ISO9000 calibration certificate 

  8. รับประกันสินคา 1 ป 

 

4. ชุดฝกวงจรไฟฟา PAN 3 ชุด   

  ชุดฝกเกี่ยวกบัวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับการวัดแรงดันไฟฟา,ความตานทานไฟฟา,วงจร 

อนุกรม-ขนานเปนเครือ่งจายไฟฟากระแสตรง ขนาด 0.30 - 0.2 Aมีคูมือใบงาน คูมือผูสอน 

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

 


