
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ ตามรายการ
ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน ๓ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๓๘ เครื่อง
๓. เครื่องคอมพิวเตอร All in one จํานวน ๑๕ เครื่อง
๔. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลท่ัวไป จํานวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องคอมพิวเตอรแบบวางตัก จํานวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ Tablet PC จํานวน ๗ ชุด
๗. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server) จํานวน ๒ ชุด

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ี มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐น.
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี
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ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดท่ี งานการเงิน กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐ – ๕๓๗๗ - ๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ อนันตสมบูรณ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๒/๒๕๕๖
สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน ๓ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน ๓๘ เครื่อง
๓. เครื่องคอมพิวเตอร All in one จํานวน ๑๕ เครื่อง
๔. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลท่ัวไป จํานวน ๕ เครื่อง
๕. เครื่องคอมพิวเตอรแบบวางตัก จํานวน ๑ เครื่อง
๖. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ Tablet PC จํานวน ๗ ชุด
๗. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server) จํานวน ๒ ชุด

ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
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๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจง

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผู เสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ี มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
๑.๖ (๑)
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๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ

๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความให ถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผู เสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา

รวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
สงมอบพัสดุให ณ  งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา



-๔-

๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๗ รายการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขท่ี ๒/๒๕๕๖" ยื่นตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด

คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี ในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาท่ี
ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
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๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคาตอรายการ
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น

๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา

(๓ ) เสนอรายละเ อียดแตกตาง ไปจากเงื่ อนไข ท่ี กํ าหนดในเอกสารสอบราคา
ท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ
กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน
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ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ

ทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ
สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี
สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันท่ี

ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ

๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน
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๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ

๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงิน
คาพัสดุจาก เงินรายไดมหาวิทยาลัยฯ แลวเทานั้น

๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อ
สิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 2/2556

1. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะ (สงเสริมวิชาการ 1 เครื่อง, สํานักหอสมุด 2 เครื่อง)

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 2.0 GHz และรองรับหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย
4. มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7. สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป จํานวน 38 เครื่อง
คุณลักษณะ (บัญชี 25 เครื่อง, กฎหมาย 2 เครื่อง, กองพัฒฯ 11เครื่อง)

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย

2. มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีความจําไมนอยกวา 128 MB
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือมี

Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว

จํานวน 1 หนวย

3. เครื่องคอมพิวเตอร (All-in-one) จํานวน 15 เครื่อง
คุณลักษณะ (งานวิทยบริการ 15 เครื่อง)

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย

2. มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีความจําไมนอยกวา 128 MB
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB

หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว

จํานวน 1 หนวย
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4. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล จํานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะ (ทองเท่ียว 1 เครื่อง, หลักสูตร ปร.ด บริหารการศึกษา 1 เครื่อง,บัญชี 2 เครื่อง,ดนตรีฯ 1 เครื่อง)

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย
กวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย

2. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 512
MB

3. มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 GB

จํานวน 1 หนวย
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Radio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18

จํานวน 1หนวย

5. เครื่องคอมพิวเตอรแบบวางตัก จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ (วิทยสุขภาพ)

1. จอแสดงผล 11.6-Inch (diagonal) high-resolution LED-backlit glossy widescreen
display with support For millions of colors
- Storage: 64GB flash storage
- Processor: 1.7GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.6GHz) with
3MB  Shared L3 cache

- Memory: 4GB of 1600MHz DDR3L onboard memory
- ขนาดและน้ําหนัก: Height: 0.11-0.68 inch (0.3-1.7 cm) Width: 11.8 inches
(30 cm)

2. Graphics and Video Support: Intel HD Graphics 4000 Dual display and video
mirroring: Simultaneously Full native resolution on the built-in display
and up To 2560 by 1600 pixels on an external display, both At millions of
colors

3. Camera: 720p Face Time HD camera
4. Connections and Expansion:

- Two USB 3 ports (up to 5 Gbps)
- Thunderbolt port (up to 10 Gbps)
- MagSafe 2 power port
- Wireless: 802.11n Wi-Fi wireless networking; 3 IEEE 802.11A/b/g compatible

Bluetooth 4.0 wireless Technology
5. Audio :
- Stereo speakers
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- Omni directional microphone
- Headphone port
- Support for Apple iPhone headset with remote and microphone
- Keyboard and Track pad: Full-size backlit keyboard 78 (U.S.) or 79 (ISO)
keys, Including 12 function keys and 4 arrow keys (inverted “T”
Arrangement) with Ambient light sensor
- Battery and Power: Up to 5 hours wireless web Up to 30 days standby

time Built-in 35-watt-hour lithium-polymer battery
6. Electrical and Operating Requirements: Line voltage 100-240V AC,

Frequency: 50Hz to 60Hz
7. Included Software: OS X Lion Includes Mail, Address Book, iCal, the Mac

App Store, iTunes, Safari, Time Machine, Face Time, Photo Booth, Mission
Control, Launch pad, Airdrop, Resume, Auto Save Versions, Quick Look,
Spotlight, QuickTime, and more.

6. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรแบบ Tablet PC จํานวน 7 ชุด
คุณลักษณะ (วิทยสุขภาพ)

1. จอแสดงผลขนาด 7.0" 1024x600 (WSVGA) PLS OS/Upgrade : Android 4.0 (ice Cream
Sandwich)

2. Processor 1 GHz Dual core Processor
3. Network : HSPA+21 Mbps
4. Memory : 16GB User memory + 1 GB (Ram) / microSD (up to 32 GB)
- Camera / Flash: 3MP FF + VGA VT
- Connectors: 30Pin Connector, 3.5mm Ear jack
- Wireless connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Host
5. GPS: A-GPS
6. Dimension : 193.7x122.4x10.5mm 345g
7. Battery Capacity : 4000 mAH
8. Augmented Reality : D/L from market
9. LBS : Google maps
10.UI/Web Browser: Android + Samsung/Android Browser
11.Audio : MP3, AAC, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV,  Varbis
12.Video: MPEG4, H.264, H.263, WMV7, VP8, RU
13.Other Service & Applications: Readers, Music, Game, Video Hub, Touch Wiz, Android

Ecosystem, Samsung Apps
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7. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (server) จํานวน 2 ชุด
คุณลักษณะ (สงเสริม)

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือทํางานเปนเครื่องแมขาย Server โดยเฉพาะ
2. มี BIOS แบบ UEFI ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบใหใชกับเครื่องแมขาย
3. มีหนวยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Xeon 6C E5-2620 หรือดีกวา ซึ่งทํางานท่ีความถ่ี

สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 2.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 2 หนวย
4. หนวยประมวลผลกลางมี Cache ขนาดไมนอยกวา 15 MB หรือดีกวา
5. มีหนวยความจําแบบ PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM หรือดีกวาโดยมีขนาด

หนวยความจําไมนอยกวา 64GB โดยแตละ DIMM Sockets ตองมีขนาดไมนอยกวา 16GB และสามารถรองรับ
จํานวน DIMM Sockets สูงสุดไดไมนอยกวา 24 หนวย

6. มีหนวยควบคุมในการจัดการ RAID แบบ SAS/SATA หรือดีกวา และสามารถรองรับการทํา RAID 0,1 ได
เปนอยางนอย

7. มีหนวยเก็บขอมูลสํารอง (Hard Disk) แบบ Hot Swap/Simple Swap (SAS) หรือดีกวาท่ีมีขนาด 2.5
นิ้วซึ่งมีขนาดความจุกอนการ format ไมนอยกวา 600 GB ท่ีมีความเร็วในการทํางานไมนอยกวา 10,000รอบตอนาที
(rpm) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย

8. มีหนวยอานเขียนขอมูลแผนแบบ DVD drive หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
9. มีหนวยควบคุมแสดงภาพ (Video Comtroller) ท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 16 MB SDRAM
10. มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Comtroller) แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวาท่ีติดตั้ง

ลงในแผงวงจรหลัก (Module) จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต หรือดีกวา
11. มีชองตออุปกรณเพ่ิมขยาย(Expansion Slots) แบบ Pcle 3.0 slots จํานวน 2 หนวย หรือดีกวา
12. ตัวเครื่องมีพอรตหรือชองสัญญาณสําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก ดังตอไปนี้

12.1 พอรตอนุกรม (Serial port แบบ 9 pin) จํานวนไมนอยกวา 1 ports
12.2 มีพอรต USB (USB 2.0) ดานหลังจํานวนไมนอยกวา 4 ports
12.3 มีพอรต USB (USB 2.0) ดานหนาจํานวนไมนอยกวา 2 ports

13. ตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีนําเสนอตองสามารถรับเทคโนโลยี IPMI 2.0 และ TPM 1.2 ไดเปนอยาง
นอย

14. มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา 550 Watt. Hot Swap และ
redundant จํานวน 2 หนวย หรือดีกวา

15. มีระบบพัดลมระบายความรอนภายในเครื่อง(Fan) จํานวน 4 หนวยหรือดีกวาและรองรับการทํางานแบบ
Calibrated Vectored Cooling หรือเทียบเทา

16. มีระบบ Diagnostic LEDs / error LEDs for fans and memory หรือเทียบเทา เพ่ือดูขอผิดพลาดและ
วิเคราะหอาการเสียของอุปกรณตาง ๆ ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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17. มีระบบการเตือนถึงความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณลวงหนา (Predictive Failure
Analysis) หรือเทียบเทา สําหรับ Processorts) Momery , Disk (s) และ Disk Drive (s) ไดเปนอยางนอย

18. เปนคอมพิวเตอรแมขายท่ีไดรับการออกแบบสําหรับติดตั้งกับตูอุปกรณสื่อสารมาตรฐาน (19" Rack)
โดยเฉพาะและมีขนาด 1U พรอมอุปกรณ Rack ในการติดตั้ง

19. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสนอ ตองไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC , UL และ VCCI (Class A)
เปนอยางนอย

20. ตองมีการรับประกันแบบ On-site Service เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป
21. อุปกรณรุนท่ีเสนอ ตองเปนเครื่องใหมท่ียังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ท่ีใดมากอน และไมเปนเครื่องท่ีถูก

นํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditoined หรือ Rebuilt) โดยมีหนังสือรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ (สาขาใน
ประเทศไทย) โดยตรง

22. ผูเสนอราคาจะตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑซึ่งมีสาขาอยูใน
ประเทศไทยโดยตรง

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