
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์   

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

 ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 
ตามรายละเอียดแนบท๎ายประกาศเลขที่  23 / 2552 ลงวันที่  17  มกราคม  2552  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกลําว 
 2.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว 
 3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล 
ของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
 4.   เป็นผู๎ที่ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไมํรับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู๎เสนอราคาหรือผู๎ได๎รับมอบ
อ านาจไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.-  บาท ระหว่างวันที่  21 - 30  มกราคม 2552  
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2552 ระหว่างเวลา   08.30 – 09.00 น.   
ณ  ห้องเอื้องผึ้ง   ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู๎ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได๎ที่หมายเลข 0-5377-6000  ตํอ 1109, 1622  
หรือทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  17 มกราคม 2552 
 
 

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เฉลียว  ประสิทธิ์วิเศษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

http://www.ricr.ac.th/


 
 

เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   23 / 2552 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จ านวน 9 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  17  มกราคม 2552 
----------------------------------- 

   ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน 9 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎  ของใหมํ  ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ  
อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข๎อแนะน าและข๎อก าหนด  ดังตํอไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1   ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว  หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม   ตามข๎อ  1.3   
   2.4  ผู๎เสนอราคาต๎อง  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
 เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว๎นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  สํวน  คือ 
   3.1  สํวนที่   1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                 (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ   ผู๎มีอ านาจควบคุม   พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  พร๎อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต๎อง   
     (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน  (ถ๎ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
    (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข๎ารํวมค๎า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า  และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม  (ถ๎ามี) 
   3.2  สํวนที่  2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข๎อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2  ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข๎อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร๎อมกับใบเสนอราคา  ต๎องรับรองวําถูกต๎อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมํมีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องและครบถ๎วน  ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก๎ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
   4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตํอหนํวย  และหรือราคาตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  คําขนสํง  คําจดทะเบียน  และคําใช๎จํายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต๎องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     90  วัน    นับแตํวันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได๎  
   4.3  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ  ไม่เกิน   30  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร๎อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลําวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว๎เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต๎นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หนํวย)  เพื่อใช๎ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไมํรับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว  ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 
   4.6  กํอนยื่นซองสอบราคา  ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให๎เรียบร๎อย  จําหน๎าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์  จ านวน  9 รายการ  ”   โดยระบุที่หน๎าซองวํา   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์   จ านวน 9  รายการ   ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  23 / 2552”   ยื่นตํอคณะกรรมการรับซองเสนอราคา    
ในวันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2552   ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.   ณ  กลุํมงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคา 
แตํละรายวํา  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตาม ข๎อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไมํ  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาวํา มีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน    เว๎นแตํคณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได๎วํา 
ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเร่ิมให๎มีการ
กระท าดังกลําว 
     ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ  ห๎องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2552  เวลา   13.30  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์    และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ทีละรายการ  เป็นหลัก 
   5.2  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4  แล๎ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน๎อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา  
เห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยเทํานั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา  โดยไมํมีการผํอนผันในกรณีดังตํอไปนี้ 
    (1)   ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อ 
พร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา   หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎  สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให๎ถือวํา 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียงหายใด ๆ  มิได๎      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน  ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือ 
ไมํก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต  เชํน  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต๎น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาวํา  ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับ 
การคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎  ตามข๎อ  4.7  เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
ตามข๎อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข๎อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
      ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไป 
แล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลําวได๎ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข๎อ  7.1  ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ให๎มหาวิทยาลัยยึดถือไว๎ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจําย  ให๎แกํมหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
กํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ  ทราบแล๎ว  โดย 
อนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันน้ีจะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎ขาย)  พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ  10  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 
แล๎วแตํกรณี  จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ   โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล๎ว      ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ     และของน้ันต๎องน าเข๎ามาโดยทาง
เรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด  ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฏหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงานคณะกรรมการ 
สํงเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศเว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวํา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
         (2)  จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทย 
จากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาต  เชํนวํานั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามก ฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น  (ถ๎ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให๎ 
เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ๎ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                     17 มกราคม 2552 
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1.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(ฯ)     จ านวน 5  เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. Digital Light Processing (DLP) 
2. สามารถแสงดรายละเอียดที่ True XGA (1024x768) และรองรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ได๎สูงสุดถึง SXGA 
3. มีก าลังสํองสวํางสูงถึง 2700 ANSI LUMENS (Standard Mode) 
4. Control Ratio 2500:1 และมีอัตราสํวนการแสดงภาพที่ 1:1, 4:3, 16:9 
5. สามารถแสดงภาพได๎แบบด๎านหน๎า ด๎านหลัง ภาพแขวน และแขวนจากด๎านหลัง 
6. เคร่ืองสามารถแสดงภาพได๎ที่ 16-305 นิ้ว เลนส์ มีระยะโฟกัสที่ F=2.3-2.5, F=20.2-24.2 mm. 
7. ใช๎หลอดคุณภาพสูง ขนาด 180 วัตต์ อายุการใช๎งาน 3,000 ชั่วโมง มาตรฐาน 4,000 ชั่วโมง (โหมดประหยัด) 
8. สามารถรับสัญญาณความถี่แนวนอน 15-100 KHz แนวตั้ง 43-85Hz 
9. สามารถแก๎สี่เหลี่ยมคางหมูได๎สูงสุด +/- 20 องศา 
10. ตัวเคร่ืองมีระบบรับภาพอัตโนมัติและปุ่มปรับสัญญาณอัตโนมัติที่ตัวเคร่ืองและที่รีโมทคอนโทรล  
11. มีระบบปรับแตํงแมํสี R,G,B แยกอิสระ 
12. รีโมทคอนโทรลสามารถควบคุม Page Up/Page Down และ Mouse Control Function 
13. มีชํองตํอสัญญาณดังตํอไปนี้ 

a. VGA Computer in x2 
b. VGA Computer out x1 
c. Composite Video Input x1 
d. S-Video Input x1 
e. USB Port x 1, RS-232 

14. รับประกันตัวเคร่ือง 2 ปี และรับประกันหลอดภาพ 6 เดือน หรือ 1,500 ชั่วโมง 
 

2.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์((( (วจ. 5 วิทย์ 6)   จ านวน 11  เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. มีความสวําง(ANSI Lumens) ไมํน๎อยกวํา 2500 Lumens 
2. ให๎ความละเอียด(พิกเซล)1024x768(XGA) 
3. คํา Contrast เทํากับ900 
4. สามารถแสดงภาพได๎ขนาด(นิ้ว) 40-300 
5. มีชํองตํอสัญญาณเข๎า RGB D-sub 15 pin ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

a. S-Video ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
b. Video ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
c. Audio Stereo mini  ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 

6. มีชํองตํอสัญญาณออก RGB D-sub 15 pin ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- Audio Stereo mini  Out  ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- RS-232C อยํางน๎อย 1 ชํอง 



-2- 
 

3.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(ฯ)     จ านวน 4  เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. เทคโนโลยีฉายภาพแบบ LCD 
2. ความสวํางไมํน๎อยกวํา 2220 ANSI Lumens 
3. ความคมชัดไมํน๎อยกวํา 900:1 
4. รายละเอียดภาพไมํต่ ากวํา 1024x768 Pixel (XGA) 
5. ฉายกับจอรับภาพขนาด 40~300 นิ้ว 
6. ระยะฉายภาพ (สั้นสุดไมํเกิน-ยาวสุดไมํน๎อยกวํา) 1.5 - 10  เมตร 
7. มีชํองตํอสัญญาณเข๎า RGB D-sub 15 pin 2 ชํอง S-Video 1 ชํอง และ Video 1 ชํอง Audio in 2 ชํอง 
8. ชํองสัญญาณออก : RGB D-sub 15 pin 1 ชํอง, Audio out 1 ชํอง 
9. ชํองตํอเพื่อควบคุมสัญญาณชนิด RS-232C อยํางน๎อย 1 ชํอง 
10. มีเมนูการใช๎งานเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
11. มีระบบการค๎นหา และเลือกสัญญาณภาพเองโดยอัตโนมัติ  
12. มีระบบแก๎ไขความผิดเพี้ยนจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมูอัตโนมัติ Auto Keystone Correction +/- 30 องศา 
13. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร๎สายส าหรับควบคุมการท างานของเคร่ืองโปรเจคเตอร์  
14. ได๎ผํานการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Regulation) หรือ Certification ของ UL, FCC, IC, CE  
15. กระเป๋าใสํเคร่ือง พร๎อมเอกสารคูํมือการใช๎งาน 
16. เป็นของใหมํที่ไมํเคยใช๎งานมากํอน 
17. รับประกันเคร่ืองไมํน๎อยกวํา 2 ปี หลอดภาพไมํน๎อยกวํา 1 ป ี  

 

4.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(ฯ)     จ านวน 5  เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพแบบเลนส์เดียว 
2. ความสํองสวํางขนาดไมํน๎อยกวํา  2,000 ANSI Lumens 
3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA (1024 x 768) พิกเซล 
4. มีอัตราความเปรียบตํางสีขาวและสีด า 400:1 
5. ซูมภาพแบบ Digital Zoom ด๎วยรีโมทคอนโทรล 
6. แสดงภาพได๎ขนาดต้ังแตํ 33 นิ้ว ถึง 300 นิ้วที่ระยะ 1.1 - 11.1 เมตร 
7. รับสัญญาณวีดีโอได๎ทั้งระบบ PAL, NTSC, SECAM 
8. สามารถแสดงภาพสองภาพ ซ๎าย-ขวา บนหน๎าจอได๎ในเวลาเดียวกันและล็อคการท างานของแผงควบคุมบน

ตัวเคร่ืองได๎ 
9. แก๎ไขภาพบิดเบี้ยวแนวต้ัง +/- 30 องศา ได๎ทั้งระบบ Auto และ Manual 
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5.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(ฯ)     จ านวน 4  เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. สามารถฉายภาพได๎ขนาดใหญํ ไมํน๎อยกวํา 40-300 นิ้ว ระยะตั้งเคร่ือง 1.4 ม.-13.2 ม. จอรับภาพ 100 นิ้ว  
ระยะที่ 3.6 - 4.4 ม. 

2. ความละเอียดของภาพ True XGA (1,024x 768 Dots) Compatibility :UXGA/WXGA/SXGA/SVGA/VGA/  
MAC Analog 

3. ให๎ความสวํางภาพถึง ไมํน๎อยกวํา 2,000 Lumens ใช๎หลอดชนิด 200W ,UHP 
4. ใช๎แผง LCD Pancls ขนาดไมํน๎อยกวํา 0.6 ประเภท TFT p-Si x 3 
5. มีการกระจายแสง (Uniformity) 85%  Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 400:1 
6. รับสัญญาณภาพได๎ทุกระบบทั้ง PAL,SECAM,NTSC4.43 PAL-M ,PAL-N  ใช๎เลนส์ประเภท Manual  

Zoom/Focus ก าลังขยาย 1.2x Up/Dowm Ratio 6:1 มีระบบปรับภาพ Digital Keystone Correction:Up/Down+/-20
องศา มีล าโพงในตัว 1 ชุด ก าลังขยาย 1W, Mono มีระบบ Automatic Frequency Control 
 

6.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(ฯ)     จ านวน 3 เครื่อง 
     คุณลักษณะ 

1. เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียวโดยใช๎เทคโนโลยี 3 LCD มีขนาด LCD Panel 0.56นิ้ว with MLA 
2. ก าลังสํองสวํางขนาดไมํน๎อยกวํา 2,000 ANSI lumens 
3. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1280&times; 800 จุด (True WXGA)  
4. มีอัตราความเปรียบสีขาวและสีด า 2000:1พร๎อม Auto iris 
5. อายุการใช๎งานหลอดภาพ 3,000 ชม. ในโหมดความสวํางสูงและ 4,000 ชม ในโหมดความสวํางต่ า 
6.  มีชํองตํอสัญญาณเข๎า RGB D-sub 15 pin 1 ชํอง, S-Video 1 ชํอง, Video 1 ชํอง, Audio 1ชํอง, HDMI 1 ชํอง,  

USB 1 ชํอง, SD Card 1 ชํอง 
7. แสดงภาพได๎ตั้งแตํขนาด 30 นิ้วถึง 300 นิ้ว  
8. สามารถแสดงภาพได๎โดยการเชื่อมตํอด๎วยสาย USB (USB Display) 
9. มีเมนูการใช๎งานตัวเคร่ืองโปรเจคเตอร์เป็นภาษาไทย (Thai OSD) 
10. สามารถปิดเคร่ืองโปรเจคเตอร์ได๎โดยไมํต๎องรอ Cool-Down (Direct Power off) 
11. สามารถปรับแก๎สี่เหลี่ยมคางหมูในแนวต้ัง (Keystone Correction) ได๎ไมํน๎อยกวํา +/- 30 องศา (Automatic) 
12. มีฝาปิดครอบเลนส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและเป็นสํวนประกอบเดียวกับตัวเคร่ืองโปรเจคเตอร์  และสามารถ 

เลื่อนเปิดปิดได๎ (A/V Mute Slide) 
13. สามารถตั้ง Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง 
14. เคร่ืองผลิตโดยตรงจากโรงงานผู๎ผลิต (ORIGINAL PRODUCT) ไมํใชํเคร่ืองที่วําจ๎างโรงงานอื่นผลิตให๎  

(OEM) โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู๎ผลิต 
15. มีหนังสือรับรองอะไหลํจากเจ๎าของผลิตภัณฑ์หรือผู๎น าเข๎าอยํางเป็นทางการ  
16. โรงงานผู๎ผลิตได๎รับประกาศนียบัตรมาตรฐานรํุน UL หรือ TUV หรือ ISO9001 (มีเอกสารประกอบ)  
17. มีการติดต้ังเคร่ืองโปรเจคเตอร์แบบแขวน จ านวน 2 เคร่ือง  ตามที่ก าหนด 
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18. จอรับภาพชนิดแขวนขนาดไมํน๎อยกวํา 70*70 นิ้ว  จ านวน 2 จอ   
a. เป็นจอภาพแบบขาตั้งและจอภาพแบบม๎วนเก็บในกลํองท าด๎วยโลหะเนื้อจอสีขาว และด๎านหลังเคลือบสีด า 
b. ท าจากวัสดุ Fiber Glass ทนตํอการฉีกขาดและสามารถท าความสะอาดได๎ ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสาม  

ขาท าด๎วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได๎ มีเสาขาตั้งจอท าด๎วยเหล็กแข็งสามารถชักขึ้นหรือลดลงได๎   
c. ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากลางขาตั้งจอด้วยตัวล็อคซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย  
d. ตัวกลํองจอรับภาพสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได๎ โดยการปลดตัวล๏อค โดยมีตัวล๏อคเพื่อบังคับ

ให๎ความสูงของเสาอยูํคงที่ตามที่ต๎องการ 
e. มี Keystone Eliminator เพื่อไมํให๎เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
f. มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไมํให๎ถูกดึงหลุดจากแกนหมุน 

 

7.  จอรับภาพ(ฯ)        จ านวน 1 เครื่อง  
     คุณลักษณะ 

1. เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ  และม๎วนเก็บด๎วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
2. มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย๎อนกลับได๎ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได๎ทุกต าแหนํงและจะ  

หยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด 
3. มีสวิทช์ควบคุมชนิด 3-Positions เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได๎ทุกต าแหนํง  
4. เน้ือจอสีขาวท าจากวัสดุ Fiber Glass ด๎านหลังเคลือบสีด าทนตํอการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟ  และสามารถท า 

ความสะอาดได๎ 
5. กระบอกจอออกแบบให๎สามารถติดต้ังได๎กับผนังหรือเพดาน 
6. เน้ือผ๎าจอมีให๎เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5) High Definition (Gain 3.0) 
7. มี Romote Control เป็นอุปกรณ์เสริมชนิดWireless 

 

8.  กล้องวีดีโอ       จ านวน 1 เครื่อง  
     คุณลักษณะ 

1. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 40 GB 
2. เลนล์ Carl Zeiss Vario-Tessar 
3. CCD ความละเอียด 800,000 (PAL) สัญญาณภาพ 1/6” Mega Pixal 
4. ก าลังขยายแบบ Optical 40 เทํา/Digital 2000 เทํา 
5. ถํายภาพนิ่งได๎ 1 ล๎านพิกเซล 
6. จอแสดงผล LCD ขนาด 2.7 นิ้ว 
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9.  เครื่องสแกนเนอร์       จ านวน 1 เครื่อง  
     คุณลักษณะ 

1. ชนิด Flatbed ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 
2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา2400 x 2400 dpi 
3. ความเร็วในการสแกนขนาด A4 ไมํน๎อยกวํา 10 ppm 
4. สามารถสแกนได๎ไมํน๎อยกวําขนาด A4 
5. Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา 

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


