
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๓ รายการ 

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

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๓ รายการ เลขที่  

๑๓๒/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้  

                 ๑.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร    จํานวน  ๑๐   ชุด  

                 ๒.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร    จํานวน  ๓๖   ชุด  

                 ๓.  จอรับภาพขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ นิ้ว แบบมือดึง จํานวน  ๔๔   ชุด  

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน 

การสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไมมาดูสถานที/่รับฟงคําชี้แจง และเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

                    ๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญา 

กับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังนี้ 

                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอเิล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                    (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึง่มีมูลคา

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 

 



-๒- 

 

        กําหนดดูสถานที่ และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง 

เวลา ๑๒.๐๐ น . ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปดซอง 

ใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 
 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 

๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๓๒/๒๕๕๖ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๓ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงคจะ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                 ๑.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร    จํานวน  ๑๐   ชุด  

                 ๒.  เครื่องฉายโปรเจคเตอร    จํานวน  ๓๖   ชุด  

                 ๓.  จอรับภาพขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ นิ้ว แบบมือดึง จํานวน  ๔๔   ชุด  
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                (๑) หลักประกันสัญญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                       ๑.๕ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  

                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 



-๒- 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง 

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 

                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 

ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  

๑.๖ (๑) 

                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ  

๑.๖ (๒) 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

                 ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุ

ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง

ลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ

จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบ

พัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซอง 

ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย 

                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

แคตตาล็อก ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึด

ไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ

แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                       ๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๓ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 

สอบราคา เลขที่ ๑๓๒/๒๕๕๖" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                เมือ่พนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา

หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

 

 

 



 

-๔- 

 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ

ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย

ไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี

การกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ

ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและ

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา 

ที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาดังกลาวได 

 

                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะ

ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก

เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น 

 

 

 

 

 



-๕- 

 

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน

ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ

รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง

ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ 

กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ

เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 

มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวา

จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน 

การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ

การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 

ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก

ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

 

 

 

 



-๖- 

 

                 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 

                       ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง

ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบ

ราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๓ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ

ราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                                (๑) เงินสด 

                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ 

                                (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน 

ขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)  

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 

                 ๗. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  

นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่

ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงิน 

คาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ แลวเทานั้น 

                       ๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ

สิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา

มาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 

๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

     ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่ 132/2556 

 
1. เครื่องฉายโปรเจคเตอร  จํานวน 10 ชุด 

คุณลักษณะ 

    1. ความสวาง 2600 ANSI lumens  
    2. ความละเอียดภาพ True XGA 1024x768 จุด 
    3. รองรับสัญญาณ VGA (640x480) และSVGA (800x600)  

- แบบ Expansion, XGA (1024x768)  
       - แบบปกติ และสูงสุด UXGA (1600x1200)   
      - แบบ Compression 
    4. ให Contrast ratio 600: 1 
    5. หลอดไฟมีอายุการใชงาน 5,000 ชั่วโมง (ECO Mode) 
    6. ใชTransparent LCD Panel (Active matrix) ขนาด 0.63" จํานวน 3 panel อัตราสวน 4 : 3 
     (1024x768) x 3 Chips 2,359,296 pixels 
    7. สามารถรับสัญญาณวิดีโอPAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM/NTSC/ NTSC4.43 ได 
    8. สามารถแสดงรายละเอียดของสัญญาณสีไดไมนอยกวา 16,000,000 สี 
    9. มีฟงกชันการแกไข Key Stoneในแนวตั้ง ประมาณ +/- 30 องศา  
    10. ฟงกชัน่ซูมภาพได 3 เทาดวยรีโมท (Digital Zoom) 
   11. สามารถปรับแตง Key Stone แบบ Manual และแบบดิจิตอลอัตโนมัติ (Real Time) ได 
    12. มีฟงกชัน Index Window ในตัว (แสดงภาพเกาและภาพใหมที่หนาจอเดียวกันได) 
    13. ฉายภาพไดตั้งแตขนาด 33 นิ้ว จนถึง 300 นิ้ว ระยะทางตั้งแต 0.84-7.62 เมตร 
    14. มีภาคขยายเสียงและลําโพงในตัว กําลังขับ 1 วัตต (โมโน) 
    15. ฟงชั่น Back board สําหรับฉายบนกระดานดํา และ White Board 
    16. มีระบบปรับความเขมและสีของภาพอัตโนมัติ เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนมากขึ้นดวยเทคโนโลยี 
   Daylight View Basic 
    17. สามารถเลือกการแสดงตัวอักษรของเมนูไดสูงถึง 17 ภาษา และมีเมนูภาษาไทย 

18. ชองตอสัญญาณ 
     - RGB1 IN D-sub 15-pin YPbPr 1 ชุด 
     - RGB2 IN D-sub 15-pin YPbPr 1 ชุด 
     - S-Video IN DIN 4-pin 1 ชุด 
     - Video IN (RCA x1) 1 ชุด, 
     - AUDIO IN1/2 (M3 Jack สเตอริโอ) 2 ชุด 
     - VARIABLE AUDIO OUT (M3 Jack สเตอริโอ) 1ชุด 
     - SERIAL RS232C (D-sub 9 pin) 1 ชุด 
     - LAN network connection (RJ-45) 1 ชุด 
     - มีกระเปาใสอุปกรณ 1 ใบ 
     - รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ป หลอดภาพ 6 เดือน หรือ 1000 ชั่วโมง 
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2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร LCD จํานวน 36 ชุด 

คุณลักษณะเครื่องฉายโปรเจคเตอร LCD  
1. เปนเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panelไมนอยกวา 0.55 นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความ

ละเอียดอยางนอย 1024x768 จุด (True XGA) พรอมลําโพง 2W 

2. กําลังสองสวางไมนอยกวา 2,800 ANSI lumen 

3. มีอัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 3000:1   

4. สามารถเชื่อมตอไดโดยตรงกับคอมพิวเตอร ระดับ VGA, SVGA, XGA , SXGA, WXGA, และ UXGA ได

เปนอยางนอย 

5. สามารถเลือกเปลี่ยน Color mode ไดอยางนอย 7 แบบ 

6. มีชองตอสัญญาณเขา D-sub 15 pin 1 ชอง, S-Video 1 ชอง, Composite Video 1 ชอง, Audio ชนิด 

RCA (White/Red) 1 ชอง, HDMI 1 ชอง, USB Type A และ Type B อยางละ 1 ชอง  

7. สามารถฉายภาพพรอมเสียงผาน USB ได (USB Display With Audio) 

8. สามารถนําเสนองานผาน USB Thumb Drive ได 

9. ใชหลอดภาพกําลังไฟไมเกิน 200วัตต ชนิด UHE 

10. สามารถปรับแกสีเหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ไดทั้งแบบ Auto และ Manual โดยปรับใน

แนวตั้งและแนวนอนไดไมนอยกวา +/- 30 องศา 

11. สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว ที่ระยะ 0.9-9 เมตร เปนอยางนอย 

12. จะตองสามารถฉายภาพขนาดไมนอยกวา 60 นิ้ววัดแบบทแยงมุม โดยมีระยะหางจากจอภาพถึงเครื่อง

ฉายไมเกิน 1.80 เมตร 

13. สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของเครื่อง 

14. มีเมนูการใชงานตัวเครื่องเปนภาษาไทย (Thai OSD) 

15. มีฝาปดครอบเลนส เปนอุปกรณมาตรฐาน ซึ่งเปนสวนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง  

16. มีระบบ A/V Mute Slide เพื่อใชในการพักการฉายภาพ 

17. หลอดภาพมีอายุการใชงาน ไมนอยกวา 4,000 ชั่วโมง ที่การทํางาน ในโหมด Normal 

18. ใชชวงเวลาในการ Start Up ไมเกิน 6 วินาที 

19. มีระบบ Instant Off เพื่อรองรับการปดเครื่องไดโดยไมตองรอ Cool-Down 

20. ทําการติดตั้งในตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
20.1 งานติดตั้งระบบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

   20.2 สายVGA D-sub 15 pin male- D-sub 15 pin male และสาย Coxial Cable  
      ตอจากตัวเครื่องถึงโตะอาจารย ยาว 15 – 20  เมตร อยางละ 1 เสน 

   20.3 ขาแขวนเพดานพรอมชุดกันขโมยตัวเครื่อง 
   20.4 เดินสายไฟขนาด 2 X 2.5 ติดปลั๊กพรอมเบรกเกอร ขนาด 20 A ตอไปยังตัวเครื่องฉาย 

20.5 Wireway & อุปกรณงานติดตั้ง 
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คุณลักษณะเครื่องสงสัญญาณภาพขึ้นจอโปรเจคเตอรผานเครือขายไรสาย 

1.  สามารถสงภาพและเสียงจาก Notebook, PC, Mac ไปยังโปรเจคเตอรไดแบบไรสายได 

2.  สามารถทํางานเปน Wireless Access Point ในตัว และสามารถเชื่อมตอกับ ADSL Wireless Router ที่

มีอยูแลวไดแบบไรสายหรือผานพอรต Lan เพื่อใหสามารถใชงาน Internet ไปพรอมกับการพรีเซนตงานได 

3. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 /8 และ Mac OS X  

4. รองรับการสงภาพไรสายจาก iPad/iPhone , Android Phone/Tablet PC ดวย Application เสริม 

เชน WiFi Doc  

5. รองรับความละเอียด VGA ที่ 1280 x 800 และ HDMI ที่ 720p ได 

6. มีชอง USB ไมนอยกวา 2 พอรต  

7. รองรับระบบรักษาความปลอดภับทั้ง WEP 64/128bit, WPA, WPA2-PSK 

8. สามารถแสดงภาพจาก Notebook, PC พรอมกัน 4 เครื่องไดในหนาจอเดียว 

9. รองรับ Data Rate Wireless ที่ 300Mbps และ Lan ที่ 10/100Mbps 

10. มีชองตอ VGA, HDMI, RJ45 และ stereo Phone Jack อยางละไมนอยกวา 1 ชอง 

11. อุปกรณรับประกันไมนอยกวา 1 ป 

12. ติดตั้งเครื่องสงสัญญาณพรอมใชงานในตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. จอรับภาพขนาดไมนอยกวา 100 นิ้ว แบบมือดึง จํานวน 44 ชุด 
3.1. มีขนาดจอภาพ 100 นิ้ว (200*152 ซม.) 
3.2 กระบอกจอทําดวยเหล็กหนาและเคลือบสีพิเศษ เพื่อความทนทาน 
3.3 เนื้อจอแบบ Matt White (gain 1.0) 
3.4 เนื้อจอทําจาก Fiber glass ดานหลังเคลือบสีดํา สามารถทําความสะอาดได 
3.5 เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใชระบบลูกปนกลม (Roller lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อปองกันการ   
     ติดขัด ในการดึงเนื้อจอลง หรือมวนเก็บในกระบอก 
3.6 สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานไดงาย 
3.7 รับประกัน 1 ป 
3.8 การติดตั้ง 

3.8.1 มีขายึดที่ทําดวยเหล็ก สามารถรับน้ําหนักของจอไดดีจํานวน 2 ขา 
3.8.2 ทําการยึดจอรับภาพตามจุดที่ทางมหาวิทยาลัยฯกําหนดให 

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