
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๗ รายการ 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๗ รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๕ 
ดังนี้ 

   ๑.    กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล จํานวน ๒ กล้อง  
   ๒.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๓.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๔.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๕.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๖.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๗.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  

 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือดังกล่าว 

                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่ง      
ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันท่ี
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซ้ือคร้ังนี้  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไม่เข้ารับฟังการ
พิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี        
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องเอื้องผึ้ง สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-
๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
   
   

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๘/๒๕๕๕ 

สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ สอบราคา 

ซ้ือครุภัณฑ์ ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้    
  ๑.    กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล จํานวน ๒ กล้อง  
   ๒.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๓.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๔.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๕.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๖.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  
   ๗.    กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน ๑ กล้อง  

 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบบันี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 

                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 

                          ๑.๓     แบบสัญญาซ้ือขาย 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                      (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    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ 

ไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



-๒- 
 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 

                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 
๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑     ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

                                      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา         
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

 
 
 



-๓- 
 

                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อม
ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ 
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคา
จะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                          ๔.๕    ก่อนย่ืนซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๗ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑๘/๒๕๕๕" ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี 
ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคา
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 

                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 

                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.    
เป็นต้นไป 

                          การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและในกรณีท่ีปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                          ๕.๑     ในการ สอบราคา คร้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 

                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือ          
ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของ   
ผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่
สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 

                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน    
ใบเสนอราคา 

                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผล   
ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) กํากับไว้ 

                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดย
ไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ 
สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็น
ต้น 

                          ๕.๖    ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจ   
ท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการนับแต่
วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน 
ข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

                                      (๑)    เงินสด 

                                      (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจา่ยให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 

                                      (๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 

 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 

 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดย
ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซ้ือ คร้ังนี้ ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงิน
รายได้มหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 

                          ๙.๒    เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตาม สอบ
ราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
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                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่
วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอือ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                      (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 18/2555 
 

1. กล้องบันทกึภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล  จํานวน 2 ตัว ละ 20,000.- บาท  
คุณลักษณะ (สํานักวิชาบญัชี) 
1. รูปแบบการบันทึกแบบ Full HD ที่ 1920 x 1080 (AVCHD) ชนิดของสื่อบันทึก  (AVCHD) Flash 

Memory 
2. HD CMOS Sensor ขนาด 1/4.85 น้ิว ทีค่วามละเอียด 3.28  ล้านพิกเซล 
3. หน่วยความจําในตัวเคร่ือง (Built-in Memory) 8GB 
4. บันทึกข้อมูลลง SD/SDHC/SDXC Card ได้ 2 ช่องเสียบการ์ด 
5. Smart Auto (โหมดถ่ายภาพออโต้อัจฉริยะ) 38 รูปแบบ 
6. จอ LCD แบบ Touch Screen 3.0 น้ิว 
7. ระบบป้องกันการสั่นไหวแบบ Dynamic Image Stabilizer 
8. Optical Zoom 20X และ Digital Zoom 400X 
9. ถ่ายภาพน่ิงที่ความละเอียด 2.07 ล้านพิกเซล (1920 x 1080) 
10. ระบบประมวลผลภาพ DIGIC DV III 
11. ช่องเช่ือมต่อสัญญาณแบบ USB 2.0 Speed 

 
2. กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล   จํานวน 1 ตัว 30,000 

คุณลักษณะ (สํานักวิชาบญัชี) 
1. เซ็นเซอร์ภาพ:CMOS ขนาด 22.3 x 14.9 มม.ความละเอียด 18.0 ล้านพิกเซล อัตราส่วนภาพ 3:2 
2. การทําความสะอาดเซ็นเซอร์ : ระบบ EOS integrated cleaning system  
3. หน่วยประมวลผล : DIGIC 4  
4. ระบบโฟกัส : ชนิด TTL-CT-SIR AF-dedicated ด้วย CMOS sensor  
5. ระบบออโต้โฟกัส : 9 จุด (จุดตรงกลางเป็นแบบ cross type รองรับเลนส์รูรับแสง f/5.6,  

ขยายได้ที่ f/2.8) 
6. โหมดออโต้โฟกัส : AI Focus, One Shot, AI Servo  
7. เลือกจุดออโต้โฟกัส : ออโต้หรือแมนนวล แสดงจุดโฟกัสที่เลือกในช่องมองภาพและที่จอมอนิเตอร์ LCD  
8. ระบบโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่  สูงสุดระยะไม่เกิน 10 เมตร  
9. ระบบแมนนวลโฟกัส  ใช้สวิตช์เลือกแมนนวลโฟกัส MF ที่ตัวเลนส์ 
10. ช่วงการวัดแสง : EV 1-20 (ที่อุณหภูมิ 23°C กับเลนส์ 50mm f/1.4 lens   , ISO 100)  
11. ชดเชยแสง : +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments (ใช้ร่วมกับระบบถ่ายภาพคร่อม  

AEB ได้) 
12. ระบบถ่ายภาพคร่อม : 3 shots +/- 2 EV, 1/2 or 1/3-stop increments  
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13. ความไวแสง : AUTO(100-6400)หรือเลือกเอง ISO 100-6400 Expandable to H (ขยายได้สูงสุด ISO 
12800) in 1-stop increments  

14. ชัตเตอร์  ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ focal-plane shutter  
15. ความเร็วชัตเตอร์ : 30-1/4000 sec ไวท์บาลานซ์ : Auto white balance with the imaging sensor 

Settings AWB, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent light, Flash, Custom   
16. ช่องมองภาพ : ชนิด Pentamirror มองเห็นภาพ 95% อัตราขยาย 0.87x  
17. ปุ่มเช็คชัดลึก : ม,ี with Depth of Field preview button Eyepiece shutter On strap  
18. จอมอนิเตอร์ LCD : ขนาด 3.0 น้ิว อัตราส่วน 3:2 แบบ Clear View TFT, ความละเอียดประมาณ 

1,040,000 จุด แสดงภาพ 100% มมุมองกว้าง 160° เคลือบผิวจอแบบ Coating Dual Anti-reflection, anti 
smudge ปรับความสว่างจอได้ 7 ระดับ 

19. โหมดบันทึกภาพ :Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports,Night Portrait, No Flash, 
Movie, Program AE ,  Shutter priority AE, Aperture priority AE,  Manual, A-DEP  

20. ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ในขนาด 1280x720 pixel หรือดีกว่า 
คุณสมบัติอ่ืนๆ 
- เมนู แสดงภาษา : เลือกได้อย่างน้อย 2 ภาษา Thai/English  
-  Printers supporting PictBridge เมมโมรี่การ์ด : รองรับ SD card, SDHC card หรอื SDXC card 

รองรับเมมโมร่ี  SDXC  
 
3. กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล  จํานวน 1 กล้อง 20,000 

คุณลักษณะ (วิทย์ฯสุขภาพ) 
1.  ความละเอียดภาพ ไม่น้อยกว่า 12 megapixels 
2. เซลล์รับภาพ CMOS 22.2x14.8mm 
3.  แฟลชภายใน Yes,pop-up 
4.  ช่องต่อแฟลชภายนอก Yes,Hot-shoe,E-TTL II 
5.  ระบบแฟลช  Auto,On,Off,Red-eye 
6.  ระบบวัดแสง Multi(63area), Center, Partial 
7.  โหมดแมนนวล yes 
8. ถ่ายภาพต่อเน่ือง 3 fps for up to 830 JPEG 2 fps for up to 5 RAW frames 
9. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1280x720 หรือดีกว่า 
10. ประเภทหน่วยความจํา SD/SDHC/SDXC card 
11. ไฟล์ภาพ JPG,RAW 
12.  Video Out 
13. ประเภทแบตเตอร่ี Lithium-Ion   
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4. กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล   จํานวน 1 ตัว 15,000  

คุณลักษณะ (บริหารรัฐกิจ) 
1. กล้องถ่ายรปูดิจิตอล SLR พร้อม Len 18-55  
2. ความละเอียดภาพน่ิง 12.2 ล้านพิกเซล 
3. ถ่ายภาพต่อเน่ืองได้ 3 ภาพ/วินาที 
4. ช่วงความไวแสงกว้าง ISO 100-6400   
5. มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ 
6. แฟลชแบบเปิดเองอัตโนมัติ 
 

5. กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล    จํานวน 1 ตัว  26,000 
คุณลักษณะ (ศิลปวัฒนธรรม) 
1. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล SLR พร้อม Len 18-55  
2. ชนิดกล้อง Interchangeable lens camara 
3. ความละเอียดภาพ 14.2 Million 
4. ขนาดเซนเซอร์ 23.4x15.6 mmZ3.65cm) 
5. ความหนาแน่นพิกเซล 3.9 mp/cm 
6. ขนาดจอภาพ 3 น้ิว 
7. ระบบการถา่ยภาพแบบ HD   
 

6. กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล   จํานวน 1 กลอ้ง  18,900 
คุณลักษณะ (กองบุคคล) 
1. มีระบบเซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด  ไม่น้อยกว่า 12.2 ล้านพิกเซล 
2. มีระบบค้นหาใบหน้าอัตโนมัติและม ีซิปประมวลผลแบบ DIGIC4 
3. จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.7 น้ิว 
4.. ความละเอียดจอ LCD ไม่น้อยกว่า 230,000 พิกเซล และปรับความสว่างได้ไม่น้อยกว่า  7 ระดับ 
5. มีระบบโฟกัสไม่น้อยกว่า 9 จุด 
6. สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 
7. สามารถปรบัการชดเชยแสงได้ 
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7. กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล    จํานวน 1 เครือ่ง  31,700 
คุณลักษณะ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน) 
1. เซ็นเซอร์รับภาพ CMOS DX Format ความละเอียด 12.3 ล้านพิกเซล 
2. Live View และระบบตรวจจับใบหน้าบุคคล ออโต้โฟกัสใบหน้าบุคคลอัตโนมัติได้สูงสุด 5 ใบหน้า 
3. ช่องความไวแสงกว้าง ISO 200-3200 
4. ระบบวัดแสงอัตโนมัติ 3D Color Matrix ll ความแม่นยําสูง 
5.  มีโหมดถ่ายภาพวีดีโอ 
6. มีระบบ Active D-Lighting   
7. ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 11 จุด   
 

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


