
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๕๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๓ รายการ 

------------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๓ รายการ       
ตามรายการ ดังนี้ 

                  ๑.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๒ เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๒๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๓.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๔.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๕.  โปรเจคเตอร์        จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๖.  เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จํานวน ๔ เครื่อง 
                  ๗.  สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ   จํานวน ๔ เครื่อง 
                  ๘.  เครื่องทําลายเอกสาร       จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องทําลายเอกสาร       จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๐.  เครื่องทําลายเอกสาร      จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๑.  เครื่องทําลายเอกสาร      จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๒.  เครื่องสํารองข้อมูล NAS      จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๓.  เครื่องสํารองข้อมูล NAS      จํานวน ๑ เครื่อง 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                  ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ  
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวัน ท่ี  ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกองคลั ง               
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒ มีนาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๕๙/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๓ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
...................................................... 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 

สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

                  ๑.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๒ เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๒๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๓.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๔.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๕.  โปรเจคเตอร์        จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๖.  เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จํานวน ๔ เครื่อง 
                  ๗.  สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ   จํานวน ๔ เครื่อง 
                  ๘.  เครื่องทําลายเอกสาร       จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องทําลายเอกสาร       จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๐.  เครื่องทําลายเอกสาร      จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๑.  เครื่องทําลายเอกสาร      จํานวน ๑ เครื่อง 
                  ๑๒.  เครื่องสํารองข้อมูล NAS      จํานวน ๑ เครื่อง 

๑๓.  เครื่องสํารองข้อมูล NAS      จํานวน ๑ เครื่อง 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
 
 



-๒- 
 
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ            
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
 
 
 



-๓- 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง   
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๓ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๕๙/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง  
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
 
 



-๕- 
 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                      ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี      
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
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                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก รายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี  59/2560 
 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI  Lumens จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะ  
1.1 เป็นเครื่องฉายชนิด 3D DLP Projector  
1.2 ความละเอียดภาพระดับ Full HD (1920x1080 จุด)  
1.3 การแสดงภาพ แบบ 2D 3D 
1.4 กําลังส่องสว่างของแสงขาว (White Light Output) และแสงสี (Color Light Output) ไม่น้อยกว่า 

3,000 ANSI lumen  
1.5 มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 16,000 : 1 
1.6 ใช้หลอดภาพกําลังไฟไม่เกิน 210 วัตต์ ชนิด OSRAM อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง  

ในโหมดปกติ และไม่น้อยกว่า 6,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน 
1.7 สามารถฉายภาพขนาด 54 – 300 นิ้ว และอัตราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลได้ ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า 
1.8 เลนส์โปรเจคเตอร์ F – Number = 2.60–2.78 ; f = 10.20–11.22 mm. 
1.9 มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อย ดังนี้ 

- Composite Video  x 1 ช่อง 
- S-Video x 1 ช่อง 
- VGA INPUT x 1 ช่อง 
- VGA OUTPUT x 1 ช่อง 
- HDMI x 2 ช่อง 
- Audio INPUT x 1 ช่อง 
- Audio OUTPUT x 1 ช่อง 
- USB Type A, Micro B และ Mini B x 1 ช่อง 

1.10  มีลําโพงในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ 
1.11  สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูได้ ไม่น้อยกว่า +/- 40 องศา 
1.12  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA ขนาด  4,200 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง    

คุณลักษณะ     
1. Brightness 4,200 
2. Contrast Ratio 17,000:1 
3. Resolution 1024x768(XGA) 
4. Aspect Ratio 4:3 
5. Lamp Life(STD/ECO)(hr) 3,000 / 4,000 / 5,000 Hrs. 
1. มี ช่องเสียบ 2 VGA In / 1 VGA Out  มีช่องเชื่อมต่อ  
6. HDMI / MHL ประกัน 1 ปี 
7. หรือคุณภาพท่ีสูงกว่า 
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3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens   จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
1. โปรเจคเตอร์เทคโนโลยีการแสดงภาพ แบบ LCD- Poly-silicon TFT Active Matrix ขนาด 0.63 นิ้วx3 
2. ความละเอียดภาพแบบ XGA (1024x768  pixels) 
3. อัตราเปรียบต่างของสีขาวและดํา (Contrast Ratio) สูงถึง 15,000: 1 
4. หลอดภาพ แบบ E-TORL 200W แบบ UHE 
5. อายุหลอดภาพยาวนานถึง 5000 ชั่วโมงและ 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัด*** 
6. ขนาดภาพท่ีฉายได้ 30" - 300" (วัดตามแนวทแยง) ท่ีระยะระหว่าง 0.84-8.66 เมตร(wide) 
7. ขนาดภาพท่ีฉายได้ 30" - 300" (วัดตามแนวทแยง) ท่ีระยะระหว่าง 0.84-8.66 เมตร(wide) 
8. มีลําโพงในตัว ขนาด2 วัตต์แบบ โมโน 
9. สามารถฉายภาพได้ในระยะใกล้ข้ึน ด้วย 1.2x digital Zoom  
10. สามารถปรับแก้ไขปัญหาสีเหลี่ยมคางหมูได้ -30 /+30 องศาในแนวต้ัง ท้ังแบบปรับด้วยมือ และอัตโนมัติ 
11. มีฟังก์ชั่น Quick corner เพ่ือการปรับภาพทีละมุม 
12. ช่องเชื่อมต่อสัญญาณดังนี้ 

- ช่องต่อสัญญาณเข้า คอมพิวเตอร์ : D-sub 15pin x 1 
- ช่องต่อสัญญาณเข้า คอมพิวเตอร์ : HDMI x 1 
- ช่องสัญญาณเสียงเข้า Stereo mini x 2 (แดง/ขาว 
- ช่องสัญญาณ S-Video: Mini DIN x 1 
- ช่องสัญญาณ Composite Video: RCA (Yellow) x 1 
-    ช่องสัญญาณ USB ชนิด Type B เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณและการควบคุมจากคอมพิวเตอร์               
-    ช่องสัญญาณ USB ชนิด Type Aเพ่ือการแสดงภาพโดยตรง และใช้กับอุปกรณ์เสริมเพ่ือการ
เชื่อมต่อแบบไร้สาย 

13. คุณสมบัติพิเศษ 
-    มี AV mute slide Lens Shutter เพ่ือการพักใช้งานเครื่องฉายชั่วคราวโดยไม่ต้องปิดเครื่อง 

    -    มีฟังก์ชั่น Instant off ทําให้สามารถอดปลั๊กได้ทันทีเม่ือปิดเครื่องฉาย ** มีฟังก์ชั่น DIRECT 
POWER ON/OFF เพ่ือความสะดวกในการเปิด/ปิดเครื่อง และฟังก์ชั่น Auto power ON เมือมีการต่อสัญญาณภาพ
เข้าเครื่องฉาย * 

14. น้ําหนักเครื่องฉาย 2.4 กิโลกรัม  
15. การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 12  เดือนหรือ 1000 ชั่วโมง (อย่างใดถึงก่อน) 
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4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 

1. กําลังส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 
2. สามารถแสดงผลท่ีความละเอียด 1,024,768 จุด (True XGA) 
3. มีอัตราความเปรียบสีขาวและสีดําไม่น้อยกว่า 3,000:1 พร้อม Auto iris 
4. ใช้หลอดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ UHE (E-TORL) 
5. มีช่วงระยะเวลาในการเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ 
6. อายุการใช้งานหลอดภาพ 4,000 ชม. ในโหมดความสว่างปกติ 
7. มีช่องต่อสัญญาณเข้า RGB D-sub 15 pin 1ช่อง,S-Video 1 ช่อง, Video 1 ช่อง,Audio 1 ช่อง, 
HDMI 1 ช่อง USB 2 ช่อง(Type A และ Type B อย่างละ 1ช่อง) 
8. มีช่องต่อสัญญาณแบบRS-232 เพ่ือใช้ในการควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ 
9. มีลําโพงในตัว 2 W (Monaural) 
10. มีรูปแบบการเปลี่ยน Color Mode ได้ 
11. แสดงภาพได้ต้ังแต่ขนาด 30นิ้วถึง 300นิ้ว ท่ีระยะ 0.9-9 เมตร 
12. สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60นิ้ววัดแบบทแยงมุมโดยมีระยะห่างจากจอภาพถึงเครื่องฉาย 
ไม่เกิน 1.80 เมตร 
13. สามารถแสดงภาพพร้อมเสียงได้โดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB (USB Display with audio) 
14. มีเมนูการใช้งานตัวเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นภาษาไทย (Thai OSD) 
15. สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได้ท้ังแบบ Auto และ Manualโดยปรับ
ในแนวต้ังและแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า +/- 30องศา 
16. มีฝาปิดครอบเลนส์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและเป็นส่วนประกอบเดียวกับตัวเครื่องโปรเจคเตอร์และ
สามารถเลื่อนเปิดปิดได้ (A/V Mute Slide) 
17. ประกันตัวเครื่อง : 2 ปี 
18. ประกันหลอดภาพ : 1 ปี หรือ 1000 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 

 
5. โปรเจคเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 

1. 1/2 HD 800*640 
2. จอ 180นิ้ว 1200LM 
3. มี VGA HDMI,AV,USB 
4. รองรับภาพวิดีโอสูงสุด 1080p(Full HD) AVI,MP4,MKV 
5. ต่อกล่องได้ทุกแบบ กับคอมพิวเตอร์PC โน้ตบุ้ค Flashdrive HDD 
6. มีเครื่องเล่นหนัง/เพลง/ภาพ/PDFในตัว 
7. มีรีโมท อแดปเตอร์ สายพ่วงเอวี  
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6. เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จํานวน 4 เครื่อง        
คุณลักษณะ           

1. ระบบป้อนเอกสาร - ป้อนกระดาษอัตโนมัติหรือป้อนด้วยมือ 
2. ความจุของถาดป้อนอาหาร - เอกสารหนาไม่เกิน 30 แผ่น 
3. ด้านท่ีต้องการสแกน - ด้านเดียว สองด้าน 
4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Hi Speed USB 2.0  
5. ความเร็วในการสแกน - ขาวดํา 25 แผ่นต่อนาที 
6. 256 เฉดสีเทา 25 แผ่นต่อนาที (หน้าเดียว) 50 หน้าต่อนาที (หน้าหลัง) 
7. ระดับสี 24 บิต : 25 แผ่นต่อนาที (หน้าเดียว) 50 หน้าต่อนาที (หน้าหลัง) ท่ี 200 dpi 
8. รับประกัน 1 ปี 

 
7. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  จํานวน 4 เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50แผ่น 
2. ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
3. ความเร็วสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm  
4. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
8. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  

 คุณลักษณะ    
1. ขนาดทําลายครั้งละ 10 แผ่น 
2. ขนาดกระดาษท่ีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 

 
9. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 

1. จํานวนในการตัด 20-30 แผ่นต่อครั้ง (A4/80แกรม) 
2. ทําลายเอกสารแบบตัดเป็นชิ้น (Cross-Cut) 
3. มีระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ 
4. ความเร็วในการทําลาย 65 มม./วินาที 
5. ขนาดเอกสารท่ีทําลายแล้ว 4.5x30 มม. 
6. ทําลายกระดาษ คลิปหนีปกระดาษ บัตรเครดิต แผ่น CD และแผ่น DVD 
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10. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 

1. ใส่เอกสารในการทําลายได้ถึง 500 แผ่น แล้วปล่อยให้เครื่องทําลายเอกสารแบบอัตโนมัติ จะดึง
กระดาษไปทําลายเรื่อยๆ แบบ AUTO 

2. ความละเอียดของเอกสารท่ีทําลายแล้วจะเป็นแบบตัดละเอียดกว้าง 3.9x38 mm. 
3. ช่องใส่เอกสารเป็นแบบถังบรรจุกระดาษได้ 500 แผ่น (Size A4) 
4. มีระบบเริ่มการทํางานอัตโนมัติ 
5. มีระบบหยุดการทํางานอัตโนมัติเม่ือความร้อนเกิน 
6. มีระบบหยุดการทํางานอัตโนมัติเม่ือกระดาษติด 
7. หยุดการทํางานอัตโนมัติเม่ือดึงถังออก 
8. สามารถทําลาย Staples , Paper Clips และ แผ่น CD ได้ 
9. ตัวถังบรรจุได้ 75 ลิตร 
10. รับประกันเครื่อง 1ปี รับประกันใบมีด 5 ปี 

 

11. เครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง    
   คุณลักษณะ 

1. ชนิดการทําลายเอกสารแบบเส้นตรง 
2. จํานวนแผ่นในการตัด 20 - 23 แผ่น/ครั้ง (A4/80 แกรม) 

 

12. เครื่องสํารองข้อมูล NAS  จํานวน   1   เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. หน่วยประมวลผล Celeron  ความเร็ว 2.0 GHz หรือดีกว่า 
2. หน่วยความจําหลัก ขนาด 2 GB หรือดีกว่า 
3. Flash Memory ขนาด 512MB หรือดีกว่า 
4. รองรับ Gigabit RJ-45  Ethernet จํานวนอย่างน้อย  2 port 
5. มีช่องการเชื่อมต่อ USB 3.0 อย่างน้อย 2 ช่อง 
6. รองรับ Hard Disk Tray  อย่างน้อย 4 หน่วย แบบ Hot-swappable tray  
7. พร้อมติดต้ัง  Hard Disk ขนาดความจุ  4TB  จํานวน 4 หน่วย โดยท่ี Hard Disk ต้องเป็นประเภทท่ี

ระบุไว้ใช้งานสําหรับ NAS  โดยเฉพาะ 
 

13. เครื่องสํารองข้อมูล NAS  จํานวน  1   เครื่อง  
คุณลักษณะ 

1. หน่วยประมวลผล Intel Core i3  ความเร็ว 3.5GHz หรือดีกว่า 
2. หน่วยความจําหลัก 4 GB DDR3 หรือดีกว่า 
3. Flash Memory 512MB หรือดีกว่า 
4. รองรับ Gigabit RJ-45 Ethernet จํานวนอย่างน้อย 2 port 
5. มีช่องการเชื่อมต่อ USB 3.0 อย่างน้อย 4 ช่อง 
6. รองรับ Hard Disk Tray 4 หน่วย แบบ Hot-swappable tray 
7. พร้อมติดต้ัง Hard Disk WD Red Pro NAS Storage ขนาดบรรจุ 4 TB (SATA-III) จํานวน 4 หน่วย  

  

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



1 ช่ือโครงการ จดัซ้ือครุภณัฑ ์จ านวน 13 รายการ

/หน่วยงานเจา้ของโครงการ หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ท่ี รายการ ราคา/หน่วย ราคารวม

1 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดบั XGA  ขนาด 3,000 ANSI  Lumens 2 เคร่ือง 33,000.00      66,000.00   

2 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดบั XGA ขนาด  4,200 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 30,000.00      30,000.00   

3 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 22,900.00      22,900.00   

4 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 24,000.00      24,000.00   

5 โปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 5,500.00        5,500.00     

6 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดบัศูนยบ์ริการ 4 เคร่ือง 29,000.00      116,000.00 

7 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ  4 เคร่ือง 20,000.00      80,000.00   

8 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง 20,000.00      20,000.00   

9 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง 45,000.00      45,000.00   

10 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง 75,000.00      75,000.00   

11 เคร่ืองท าลายเอกสาร 1 เคร่ือง 32,000.00      32,000.00   

12 เคร่ืองส ารองขอ้มูล  NAS 1 เคร่ือง 55,300.00      55,300.00   

13 เคร่ืองส ารองขอ้มูล NAS 1 เคร่ือง 69,800.00      69,800.00   

641,500.00 

2 วงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร  641,500.- บาท (หกแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น)

3 วนัท่ีก าหนดราคากลาง   23   ธนัวาคม  2559

4 แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)

4.1 สืบราคาตามทอ้งตลาด 

5 รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง

5.1 นายนิคม อสัสรัตนะสุขิน

5.2 นายวิเชียร  วงคค์  าลือ

5.3 นายพงศเ์ทพ บุญไทยใหญ่

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างองิ)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ านวน

หกแสนส่ีหมืน่หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน




