
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ 

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

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ เลขที่ ๑๗ / ๒๕๕๘   

ตามรายการ ดังน้ี  

๑. เตียงเฟาวเลอรระบบมือหมุน ปรับ ๒ ระดับ มีที่กั้นเตียง ๒ ขาง  

พรอมเสานํ้าเกลือ      จํานวน  ๓ ชุด  

                 ๒.  หุนฝกปฏิบัติการชวยเหลอืฟนคืนชีพแบบเต็มตัว   จํานวน  ๗ ตัว  

                 ๓.  กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา     จํานวน ๑๐ ตัว  

                 ๔.  หุนจําลองกายลําตัวมนุษย แบบครึง่ลําตัว    จํานวน   ๑  ตัว  

                 ๕.  หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย แบบเต็มตัวแยกช้ินสวน  จํานวน  ๑  ตัว  

                 ๖.  หุนจําลองกลามเน้ือมนุษย     จํานวน   ๑ ชุด  

                 ๗.  ชุดจําลองลักษณะฟนมนุษย     จํานวน   ๓ ชุด  
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ     

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไม เขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

                 ๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญัญากบั

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังน้ี 

                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง บัญชีรายรับ 

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 

 



-๒- 

 

                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ    

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                             (๓) คูสัญญาตองรบัจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ

ครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญัญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 
 

            กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

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

(ในวันและเวลาราชการ) และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. 

เปนตนไป 
 

            ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่ งาน

การเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ 

๓๑  ตุล าคม  ๒๕๕๗ ต้ั งแต เ วล า  ๐๘ .๓๐  น .  ถึ ง เ วลา  ๑๕ .๐๐ น .   ดู ร ายละ เ อี ยดไดที่ เ ว็บ ไซ ต 

www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 

๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
  

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา สุวรรณ) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๗/๒๕๕๘ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค  

จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ ตามรายการ ดังน้ี  

๑. เตียงเฟาวเลอรระบบมือหมุน ปรับ ๒ ระดับ มีที่กั้นเตียง ๒ ขาง  

พรอมเสานํ้าเกลือ      จํานวน  ๓ ชุด  

                 ๒.  หุนฝกปฏิบัติการชวยเหลอืฟนคืนชีพแบบเต็มตัว   จํานวน  ๗ ตัว  

                 ๓.  กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา     จํานวน ๑๐ ตัว  

                 ๔.  หุนจําลองกายลําตัวมนุษย แบบครึง่ลําตัว    จํานวน   ๑  ตัว  

                 ๕.  หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย แบบเต็มตัวแยกช้ินสวน  จํานวน  ๑  ตัว  

                 ๖.  หุนจําลองกลามเน้ือมนุษย     จํานวน   ๑ ชุด  

                 ๗.  ชุดจําลองลักษณะฟนมนุษย     จํานวน   ๓ ชุด  

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาซือ้ขาย 

                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกันสญัญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพสัดุลวงหนา 

                       ๑.๕ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  

  

 

 



-๒- 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                      ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพสัดุที่ สอบราคาซือ้ 

                      ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                      ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                      ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 ๒.๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพจิารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับ 

มอบอํานาจไมเขารบัฟงการพจิารณาราคาตามวันและ เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

๒.๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริต     

แหงชาติเรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบญัชีรายการรบัจายของโครงการที่บุคคลหรอื นิติบุคคล   

เปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังน้ี 

                        (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง บัญชี

รายรับ รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                        (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ  

จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียน 

ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล จัดซือ้จัดจางภาครัฐ 

                         (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรบัจายเงิน 

แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ รบัจายเปนเงินสดก็ได 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 

                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุคล 

                                        (ก) หางหุนสวนสามญัหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 

 

 

 



-๓- 

 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดาทีม่ิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามทีร่ะบุ

ไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน     

ขอ ๑.๖ (๑) 

                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน     

ขอ ๑.๖ (๒) 
 

                 ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่

เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 

เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวม

ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด

ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 

จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ

ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

 

 

 



-๔- 

 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน  นับถัดจากวันลงนาม  

ในสัญญาซื้อขาย 

                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ ครุภัณฑ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดู

ตนฉบับแค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 

                       ๔.๕ กอนย่ืนซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 

สอบราคา 

                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ

ราคา เลขที่ ๑๗/๒๕๕๘" ย่ืนตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

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

                                เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ

ราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง       

ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ

กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง

ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

 

 

 



-๕- 

 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาทีม่ีสทิธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอือ้งผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่  

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

                                การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง       

ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ

อยางย่ิงและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด

ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก

การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายจะพจิารณาตัดสินดวย ราคา 

ตอรายการ 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา   

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือทั้งหมด

ในใบเสนอราคา 

                                (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 

 

 



-๖- 

 

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว 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 วันทําการของ

ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน

การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ

ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ 

สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน     

๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ

ที่ สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                                (๑) เงินสด 

                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
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                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ  

ในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ

คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

                 ๗. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

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 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง

ซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังน้ี  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

 

 

 



-๗- 

 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่น   

ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

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

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

   

      ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 17/2558 
 

1. เตียงเฟาวเลอรระบบมือหมุน ปรับ 2 ระดับ มีท่ีก้ันเตียง 2 ขาง พรอมเสานํ้าเกลือ    จํานวน 3 ชุด  

 คุณลักษณะ 

 1. ขนาด 90 x 200 x 60 cm. 

 2. เตียงเฟาวเลอร 2 ไกร สําหรบัปรับหัวเตียง 1 ไกร และปรับทายเตียง 1 ไกร 

 3. พื้นเตียงทําดวยไมอัดหนา 10 มม. 

 4. เตียงทําดวยเหล็กพนสีกันสนิม 

 5. พนักเตียงบฟุอรเมกา 2 ดาน 

 6. ที่นอนหุมผาหนังเทียม หนา 7.5 ซม. 

 7. ราวกั้นเตียงแบบสไลดมีเสายืด 4 มุมติดพนักเตียงทําดวยทอสแตนเลสกลม 

 8. ใสลูกลอขนาด 4 น้ิว จํานวน 4  ลอ มีหามลอ 2 ลอ 

 9. เสาแขวนนํ้าเกลอืสแตนเลส 1 ตนพรอมทีเ่สียบ 
 

2. หุนฝกปฏิบัติการชวยเหลือฟนคืนชีพแบบเต็มตัว  จํานวน 7 ตัว  

 คุณลักษณะ    

 1. หุนทําดวยยางดูแลทําความสะอาดเก็บรักษางาย ใชฝกผายปอดและนวดหัวใจ สามารถฝกใสทอ      

ชวยหายใจได 

 2. มีแผงสญัญาณไฟแสดงเฉพาะผลการนวดหัวใจและผายปอด 

 3. มีอะไหลช้ินสวนสํารองสามารถเปลี่ยนได 
 

3. กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา    จํานวน 10 ตัว   

 คุณลักษณะ     

 1. หัวกลองแบบ Siedentopf มีระบบปองกันเช้ือรา สามารถปรับไดอยางนอย 2 ระดับกระบอกตาคู    

เอียง ไมเกิน 30 องศา สามารถปรับระยะหางระหวางตา ไดต้ังแต 48 - 75 มม. มีระบบล็อคหัวกลอง 2 จุดจาก  

โรงงานผูผลิตเพื่อปองกันการลวงหลนของหัวกลอง 

 2. เลนสตา มรีะบบปองกันเช้ือราชนิดเห็นภาพกวาง ขนาดกําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู มี Field number   

ไมตํ่ากวา 20 mm. 

 3. แปนบรรจเุลนสวัตถุ สามารถบรรจเุลนสวัตถุไดไมนอยกวา 4 ชอง 

 4. เลนสวัตถุ ระบบปองกันเช้ือรา แบบ Infinity Optical system ชนิด Plan Achromat 

   -  ขนาดกําลังขยาย 4X มีคา N.A.ไมตํ่ากวา  0.1 มีระยะการทํางานไมตํ่ากวา 27.8 มม. 

   -  ขนาดกําลังขยาย 10X มีคา N.A.ไมตํ่ากวา  0.25 มีระยะการทํางานไมตํ่ากวา 8.0 มม. 

   -  ขนาดกําลังขยาย 40X มีคา N.A.ไมตํ่ากวา  0.65 มีระยะการทํางานไมตํ่ากวา 0.6 มม. 

   -  ขนาดกําลังขยาย 100X มีคา N.A.ไมตํ่ากวา 1.25 มีระยะการทํางานไมตํ่ากวา 0.13 มม. 

 5. แทนวางตัวอยาง สามารถเลื่อนสไลดในแนวแกน X และแกน Y ไมตํ่ากวา 76 มม. X 30 มม.   
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 6. เลนสรวมแสง ชนิด Abbe มีคา N.A. ไมนอยกวา 1.25 พรอม Iris diaphragm สามารถปรบัข้ึน - ลง   

ได โดยมีปุมควบคุม 

 7. ระบบปรบัภาพชัด มีปุมปรับภาพละเอียด และปรับภาพหยาบ ชนิดแกนรวม ทั้งสองขางของกลอง 

จุลทรรศน พรอมวงแหวนปรบัฝดเบาและวงแหวนต้ัง ระยะหาภาพชัดซึ่งสามารถปองกันเลนสวัตถุกระทบ 

กับตัวอยาง 

 8. ระบบแสงสวาง ใชไฟขนาด 0.5W LED มีปุมปรับเรงความสวางและปุมเปด-ปด แยกออกจากกัน 

 9. อุปกรณอื่น ๆ หนังสอืคูมือ ถุงคลุมกลอง 

 10. ไดมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ECO-Products (เพื่อรักษาสิง่แวดลอม) 

 11. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 
 

4. หุนจําลองกายลาํตัวมนุษย แบบครึ่งลําตัว   จํานวน 1 ตัว 

 คุณลักษณะ 

 1. เปนหุนผลิตจากวัสดุอยางดี แข็งแรงทนทานสามารถแยกช้ินสวน และประกอบเขาดวยกันเปนรางกาย 

มนุษยได 

 2. หุนแยกช้ินสวนได คือ ลําตัว ศีรษะ 2 ช้ิน สมอง ปอด 4 ช้ิน หัวใจ หลอดลม เลอืดแดงใหญกระบังลม  

กระเพาะอาหาร ลําไส ตับออน มาน ไต และกระเพาะปสสาวะ 

 3. หุนติดต้ังบนฐานสูงประมาณ 33 น้ิวครึ่ง ขนาดพอดีเคลื่อนยายงายนํ้าหนักเบา 
 

5. หุนจําลองโครงกระดูกมนุษย แบบเต็มตัวแยกชิ้นสวน จํานวน 1 ตัว   

 คุณลักษณะ 

 1. เปนหุนจําลองทีห่ลอมาจากของจริง ทําจาก วัสดุอยางดี แข็งแรงทนทานไมเสื่อมสลายในอากาศรอน         

 2. หุนสามารถแยกช้ินสวนได ยกเวนสวนของกะโหลกศีรษะและขากรรไกรลาง   

 3. มีนํ้าหนักเบา ตกไมแตก สามารถเคลื่อนยาย ไดงายเหมาะสําหรับสาธิตนอกสถานที่ไดดี          
 

6. หุนจําลองกลามเน้ือมนุษย      จํานวน  1  ชุด      

 คุณลักษณะ 

 1. หุนจําลองกลามเน้ือมนุษย ขนาด 169 ซม. 

 2. หุนจําลองกลามเน้ือมนุษยแสดงกลามเน้ือ และอวัยวะภายใน  เชน ลําตัว, กะโหลก, สมอง, ทรวงอก, 

ผนังหนาทอง, แขนซาย, แขนขวา, ขา และอื่นๆ 

 3. หุนจําลองความสงูไมนอยกวา 169 เซนติเมตรในทายืน ต้ังบนเสาสแตนเลสและฐานไมอยางดี 
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7. ชุดจําลองลักษณะฟนมนุษย    จํานวน  3  ชุด   

 คุณลักษณะ  

 1. เปนหุนจําลองชุดฟนแท และฟนนํ้านมขนาดใหญกวาของจรงิ 3 เทา 

 2. เหมาะสําหรับการสาธิตการแปรงฟน แสดงลกัษณะของขากรรไกรบนลางของผูใหญเพื่อจําลองการเค้ียว 

อาหารตามธรรมชาติ 

 3. เปนหุนจําลองปากของผูสบูบหุรีเ่พื่อแสดงใหเห็นผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอชองปากและฟน 

 

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


