
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๑ รายการ 

---------------------- 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ รายการ ตามรายการ ดังน้ี 
     เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (UTM) จํานวน ๑ เครื่อง  
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งน้ี  
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
          กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

   

 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขที่ ๓๖/๒๕๕๕ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ ๑ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ รายการ ตามรายการ ดังน้ี    

เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (UTM) จํานวน ๑ เครือ่ง  
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสญัญาซือ้ขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 



-๒- 
 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คอื 
                          ๓.๑     ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เขา้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝา่ยใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุ 
ไว้ในข้อ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่เ้สนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๒) 

 

 

 



-๓- 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงิน   
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให ้ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง    
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน    
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                      สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 

                          ๔.๕    ก่อนย่ืนซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเง่ือนไข
ในเอกสาร สอบราคา 

                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑ รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา เลขท่ี ๓๖/๒๕๕๕" ย่ืนต่อเจ้าหนา้ที ่ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 



 
-๔- 

 
                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาราย
น้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย
น้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มกีารกระทําดังกล่าว 

                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถอืเป็นที่สุด 

                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

                          การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงและในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

 

 



-๕- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการ สอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง สอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด
ไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่าน้ัน 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 

                                      (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                      (๒)   ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

                                      (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 

                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
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                          ๕.๖    ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการ สอบราคา สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทาํข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒    ในกรณผีู้ชนะการ สอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทาํข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ทําสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน ทาํการ 
                                      (๓)   หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
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                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสาํหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเทา่น้ัน 
                          ๙.๒    เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่าภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 36/2555 
 
 เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ( UTM )   จํานวน 1 เครื่อง 
 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

เป็นเคร่ืองทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบต้ังพ้ืนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Servo Moter) สามารถทดสอบ    
แรงดึง, แรงอัด และ แรงดัดได้ ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) แสดงผลเป็น
ตัวเลขดิจิตอล โดยอ่านค่าแรงและ ค่าการเคลื่อนที่เป็นแบบดิจิตอลควบคุมการทํางานผ่านหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส 
(Touch screen) หรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง สามารถแสดงผลการทดสอบท้ังตัวเลข และกราฟได้ทันที 
มาตรฐานของเครื่อง Class 1 หรือดีกว่า ซึ่งดูจากผลการทดสอบของสถาบันที่ได้รับการรับรองผลการสอบเทียบ 
ISO/IEC 17025 สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน มอก.107-2533,1228-2549,1227-2539,20-2543,24-2548 และ
มาตรฐานสากล 

 
2.   รายละเอียดทางเทคนคิ 

2.1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลนิวตัน หรือ 
10 ตัน    

2.2 มคี่าความเที่ยงตรง ± 1% ตลอดช่วงการใช้งาน พร้อมใบรับรองจากสถาบันที่น่าเช่ือถือภายในประเทศ
หรือบริษัทผู้ผลิตโดยต้องได้การรับรองมาตรฐานการเปรียบเทียบ ISO 17025 สําหรบัการวัดแรง 

2.3 มคีวามเร็วในการทดสอบ 10-300 มิลลิเมตร/นาที หรอืดีกว่า 
2.4 มฐีานที่ทําด้วยเหล็กกล้า (Cast Steel) คุณภาพสูงโดยมี 2 เสา หรือมากกว่า และมีการขับเคลื่อน 

Crosshead แบบบอลล์สกรู ทั้ง 2 ด้าน หรอืดีกว่า 
2.5 มรีะยะในการเคลื่อนที่ของ Cross head ไม่ตํ่ากว่า 1,000 มลิลิเมตรหรือดีกว่า และระยะระหว่างเสา    

ไม่น้อยกว่า  475  มิลลิเมตรหรือมากกว่า 
2.6 มีชุดควบคมุการทํางานและแสดงผลแยกออกจากตัวเครื่องทดสอบเป็น 2 ส่วน เพ่ือความสะดวกในการ

ใช้งานและสามารถตรวจสอบการทํางานภายในเคร่ืองได้สะดวก 
2.7 โปรแกรมใช้ในการควบคุมการทดสอบและคํานวณการประมวลผลโดยใช้ร่วมกับโปรแกรมวินโดว์ XP 

หรือดีกว่าโดยสามารถทํางานได้ดังน้ี และจะต้องมีเอกสารพร้อมภาพประกอบแนบมาในวันย่ืนซอง เพ่ือประกอบใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ 

2.7.1 แสดงกราฟ  Stress-Strain,  Load-Elongation,  Load-Time,  Stress-Time,  Strain- 
Time, Elongation-Time  หรือมากกว่าตลอดช่วงการทดสอบเป็นแบบ (Real Time) หรือมากกว่า 

2.7.2 สามารถเลือกแสดงค่า  Young’s Modulus, Tangent Modulus, Chord Modulus                          
และ Elastic Modulus ได้หรือมากกว่า 
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2.7.3 ต้องมีฟังก์ช่ัน Best Fit Cal สําหรับแก้ความถูกต้องในการแสดงผลเมื่อมีการสอบเทียบ 
(Calibration) และสามารถเลอืกหน่วยเป็นตัน, กิโลนิวตัน, กรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, นิวตัน, มิลลิเมตร, เมตร, ฟุต, น้ิว, 
เซนติเมตร, Psi, Mpa, N/mm2, bar เพ่ือความเหมาะสมในการทดสอบหรือมากกว่า 

2.7.4 สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดังต่อไปนี้ คือ Ultimate Value, Brake Value, Energy,                     
Compare Diagram, Average Value, Standard Deviation หรือมากกว่า 

2.7.5 สามารถควบคุมการทํางานได้ดังต่อไปน้ี Constant speed load, Constant speed stress,  
Constant speed rate, Constant speed strain, Constant speed stress VS strain, Constant  load 
control, Constant displacement control.หรือมากกว่า  

2.8 มีชุดการ์ดควบคุมสามารถถอดเปลี่ยนเพ่ืออัพเกรด และสามารถเช่ือมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 
2.9 มรีะบบป้องกันการเกิดอันตรายกับโหลดเซล (Load Cell) โดยเคร่ืองจะตัดการทํางาน อย่างอัตโนมัติ  

เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน (Over the Safety Capacity) 
2.10 เครื่องทดสอบจะหยุดการทํางานอย่างอัตโนมัติในทันที หากช้ินทดสอบขาดหรือเกิดความเสียหาย 
2.11 ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์, 50/60 เฮิรทซ์ หรือ 3 เฟส 380 โวลท,์ 50/60 เฮิรทซ ์
2.12 ชุดจับช้ินงานทดสอบแรงอัด (Compression Plate)  จํานวน 1 ชุด 
2.13 ชุดจับช้ินงานทดสอบแรงดัดงอ (Bending Grip)  จํานวน 1 ชุด 
2.14 เครื่องทดสอบจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตตามประเทศกลุ่มทวีปยุโรป, อเมริกา, 

ญี่ปุ่นหรือไต้หวัน เท่าน้ัน 
2.15 ชุดวัดระยะยืด (Extensometer) สําหรับใช้กับเหลก็เส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อย ระยะยืด 2 น้ิวหรือ 50 

มิลลิเมตร ย่ีหอ้ Epsilon หรอืเทียบเท่า  จาํนวน 1 ชุด พร้อมใบสอบเทยีบจากผู้ผลิตสนิค้า สามารถนํามาใช้กับเคร่ือง 
UTM ย่ีห้อ CHUN  YEN Model CY-6040A12 ของเดิมที่มีอยู่ของศูนย์บริการวิศวกรรมโยธาได้โดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์เสริมพิเศษ 
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3.  อุปกรณ์ประกอบ 
 3.1 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)  จํานวน 1 เครื่อง 
 3.2 คอมพิวเตอร์แสดงผล  โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี  ( Specifications ) 
 
   System  features 
 Operating system  Genuine Windows® 7 Home Premium 64 
 Processors   Intel® Core™ i7-2600 
     • 3.4 GHz, DMI 5GT/s 
 Chipset    Intel H61 
   Memory 
 Memory, standard  4 GB DDR3 
 Memory layout  (1 x 4 GB) 
 Memory slots   2 DIMM 
   Storage 
 Hard drive description  2 TB SATA 3G (7200 rpm) 
 Optical drive   SuperMulti DVD Burner 
   Graphics 
 Graphics    NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB dedicated) 
   Expansion  features 
 Ports    6 USB 2.0 
     1 Microphone 
     1 Headphone 
     1 Line-out 
     1 LAN 
 Memory card device  15-in-1 memory card reader 
   Media  devices 
 Audio features   High Definition Audio 5.1 
   Input  devices 
 Keyboard    Wireless Kit Opal/NElara/Dongle [Opal/NElara] 
   Communications 
 Network interface  Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN 
 Wireless    Wireless NIC 802.11b/g/n Mini Card 
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4.  รายละเอียดอ่ืนๆ 
4.1 รับประกันคุณภาพเครื่องทดสอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
4.2 เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน                

ISO (ยกเว้นรายการอุปกรณ์ประกอบ) 
4.3 มคีู่มือการใช้งานเคร่ืองทดสอบ ไทย-อังกฤษ  จํานวนอย่างน้อย  2 ชุด (ยกเว้นรายการอุปกรณ์ประกอบ) 
4.4 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  ซึ่งต้องมี               

เอกสารฉบับปัจจุบันแนบมาแสดงในวันย่ืนซองโดยระบุช่ือตัวแทนจําหน่าย และช่ือสถาบันฯ พร้อมตราประทับจริง
ของบริษัทผู้ผลติ ในเอกสารให้ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการและคําปรึกษาภายหลังการขาย (ยกเว้นราย
อุปกรณ์ประกอบ) 

4.5 ผู้เสนอราคาต้องเคยจําหน่ายเครื่องทดสอบวัดสุเอนกประสงค์ให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน
ภายในประเทศไทยมาแล้วจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง พรอ้มแสดงเอกสารหนังสือสัญญาซื้อขายหรือหลักฐานการซือ้
ขายอ่ืนๆ แนบมาแสดงในวันย่ืนซองเพ่ือประโยชน์ในการบริการบํารุงรักษาภายหลังการขาย (ยกเว้นรายการอุปกรณ์
ประกอบ) 

4.6 ผู้ขายจะต้องเสนอแคตตาล็อคตัวจริงพร้อมประทับตราของบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต เพ่ือความชัดเจนใน
การพิจารณาว่าแคตตาล็อคมิได้มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆ เพ่ือการเฉพาะกิจ (ยกเว้นรายการอุปกรณ์ประกอบ) 

4.7 ผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาซื้อขาย 
4.8 กรณีมีความเสียหายในช่วงประกันปกติ ( 2 ปี ) ผูร้ับจา้งต้องรับซ่อมแซมภายใน 3 วัน หากประเมินผล

การซ่อมต้องใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ ต้องมีเครื่องที่มีสมรรถภาพทัดเทียมกัน (Class) มาทดแทนเคร่ืองที่เสียหาย 
4.9 กรณีไม่ปฎิบัติตามข้อ 4.8 ให้หกัเงินค้ําประกันรายวัน วันละ 20% ของเงินค้ําประกัน 
4.10 มีวิศวกรของบริษัทผู้ผลติมาอบรมใช้งานพร้อมออกใบประกาศนียบัตร 

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

 


