
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ   

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงคจะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่  48 / 2551 ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2551 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
 1.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกลาว 
 2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
 4.   เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไมรับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับ
มอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาราคาภายในวันเปดซองสอบราคา 
 กําหนดขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.-  บาท  ระหวางวันท่ี   22 - 31 กรกฎาคม   
2551  ตั้งแตเวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   
 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  1 สิงหาคม  2551 ระหวางเวลา   08.30 – 09.00 น.  
ณ  กลุมงานพสัดุ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวนัเดยีวกัน     
เวลา  10.00 น.  ณ  หองเอื้องผึ้ง   สํานกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0-5377-6000  ตอ 1109  หรือ
ทาง  www.cru.in.th
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  22 กรกฎาคม 2551  พ.ศ.  2551 
 
 
                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                              อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 

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


 
เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   48 / 2551 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ  จาํนวน 3 รายการ    
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  22 กรกฎาคม   2551 
----------------------------------- 

 
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงคจะสอบราคา
ซ้ือครุภัณฑ   จํานวน 3 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ   
อยูในสภาพทีจ่ะใชงานไดทนัที   และมีคณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาํหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผูเสนอราคาตอง  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ  1.3   
   2.4  ผูเสนอราคาตอง  ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
 เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไวนอกซอง 
ใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 
   3.1  สวนที่   1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคมุ  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมทั้งรับรอง 
สําเนาถูกตอง   
     (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
ของผูเปนหุนสวน  พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
    (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยืน่สําเนาสญัญาของ 
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่                    
มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยืน่สําเนาหนังสือเดนิทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
    (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณชิย 
    (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  1.4 (1) 
    (6)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  (ถามี) 
   3.2  สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามขอ  4.4 

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยืน่มาพรอมกับใบเสนอราคา  ตองรับรองวาถูกตอง  และเปนจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองและครบถวน  ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงนิ
ที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตวัอักษร    โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมกีารขูดลบ    ตกเติม    แกไข  
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
   4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดยีว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย  และหรือราคาตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  คาขนสง  คาจดทะเบยีน  และคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา     90  วัน    นับแตวันเปดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได  
   4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน   20  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ   ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไวเปนเอกสาร 
ของทางราชการ 
    สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงคจะขอตนฉบับ 
แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตวัอยางของพัสดุที่เสนอ  จํานวน  ..........-........... (หนวย)  เพื่อใชในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลยัจะไมรับผิดชอบในความเสยีหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึน้แกตวัอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  มหาวิทยาลัยจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
   4.6  กอนยืน่ซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองใหเรียบรอย  จาหนาซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ  จํานวน  3  รายการ  ”   โดยระบุที่หนาซองวา  “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ   จํานวน  3  รายการ   ตามเอกสารสอบราคาเลขที่  48 / 2551”   ยื่นตอคณะกรรมการรับซองเสนอราคา    
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551   ระหวางเวลา  08.30 – 09.00 น.  ณ  กลุมงานพัสดุ  สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอนหรือในขณะที่มกีารเปดซอง 
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน    เวนแตคณะกรรมการฯ    จะวินิจฉยัไดวา 
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมี
การกระทําดังกลาว 
     ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
    คณะกรรมการเปดซองและพจิารณาซองเสนอราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา 
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดงักลาวขางตน ณ  หองเอื้องผ้ึง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย     
ในวันท่ี  1 สิงหาคม  2551  เวลา   10.00  น.  
    การยื่นอุทธรณตามวรรค  5  ยอมไมเปนเหตุใหมกีารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นดวยกับคาํคัดคานของผูอุทธรณ    และเหน็วาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา 
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง           ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ทีละรายการ  เปนหลัก 
   5.2  หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเล็กนอย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งนี้       เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวทิยาลัยเทานัน้ 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
    (1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ 
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กาํกับไว  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมสิีทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 
มหาวิทยาลัยมสิีทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา   หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ํา  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ไดและอาจพจิารณาเลือกซือ้ในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทัง้นี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวา 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียงหายใด ๆ  มิได      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลกิ การสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือ 
ไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  5.6  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากกการเปดซองสอบราคาวา        ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ  4.7  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ  วนัประกาศสอบราคา         หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ  1.3  มหาวิทยาลัยมอํีานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามขอ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเหน็วา  การยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป 
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
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  6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วนัทําการของทาง 
ราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  มหาวทิยาลัยจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํสัญญาตามแบบ 
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ  7.1  ผูชนะการสอบราคาจะตอง 
ทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตอง 
วางหลักประกนัสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากบัรอยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวใน 
ขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียรเช็คที่ธนาคารสั่งจาย  ใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือ 
กอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทาํการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย         ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย 
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
  7.  อัตราคาปรบั 
        คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ  10  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ตอวัน  แตไมนอยกวาวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 
1   ป   นับถัดจากวนัที่ผูซ้ือรับมอบ   โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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  9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อส่ิงของตามสอบ
ราคาซื้อแลว      ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ     และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัตติามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้
         (1)  แจงการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมพาณิชยนาวภีายใน  7  วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 
         (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต  เชนวานั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฏหมายวาดวยการสงเสริม 
พาณิชยนาว ี                                   
   9.2  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
กําหนดดังระบุไวในขอ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให 
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม 
ความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่ 48 / 2551

 

1. เตียงเหล็ก        จํานวน 20 เตยีง 
   คุณสมบัต ิ

1. ขนาดไมนอยกวา  1130*2060*605 มม.   
2. โครงสรางหัวเตียงทําดวยเหล็กกลมเสนผาศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว หนา 1.2 มม. 
3. โครงสรางปลายเตียงเหล็กกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว หนา 1 มม. 
4. โครงสรางของเหล็กขนาด 1*2 นิ้ว หนา 1 มม. 
5. ตัวขวาง 7 หุน หนา 1.2 มม. 
6. ราวกันตกเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว หนา 1 มม. 
7. เตียงเปนระบบ Knock down 

 
2. ตูเสื้อผาเหล็ก 2 บาน        จํานวน 20 ตู 
    คุณสมบัต ิ

1. ตูเส้ือผาบานเปด 2 บาน พรอมล้ินชักลางมีราวแขวนเสือ้ และชั้นเก็บของ ซ่ึงสามารถปรับระดับได 
สูง – ต่ํา ตามความตองการ 

2. ขนาดของตูไมนอยกวา 600*600*1,900 มม. 
 
3. โตะเหล็กพรอมพรอมล้ินชัก และชั้นสําหรับวางของ    จํานวน 20 ตัว 
    คุณสมบัต ิ
 1. โครงสรางทําจากเหลก็พบัขึ้นรูปความหนาไมนอยกวา 0.7 มม. ผานกระบวนการพนสีฝุน Epoxy ขนาด
ตูไมนอยกวา 800*600*1900 มม. 
 2. ตูโตะ พรอมล้ินชักกลางและชั้นสําหรบัวางของเอนกประสงค  
 3. ตัวตูทําเปนระบบ Knock down 
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