
 
                                                                         
 
 

     
 

                                               
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens จํานวน 3 เครือ่ง 
ประกาศเลขที่ 46/2556 

                                   
 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens จํานวน 3 เครื่อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร    

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 
15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ช้ัน 5) 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ(อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 
6 มีนาคม พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2890-1801ต่อ 5023-4 หรือ http://www.dru.ac.th  
หรือ http://www.gprocurement.go.th  

 
         ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ .ศ .  2556 

 
 

 
                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  บรรพกาญจน์) 

                                                                                  อธิการบดี 
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เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่46/2556 
การซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens จํานวน 3 เครือ่ง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

 
    

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens จํานวน 3 
เครื่อง 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา                                          
1.3  บทนิยาม 
  (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
1.5 แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
1.6 แบบบัญชีผู้มีอํานาจควบคุม 

 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 
(2) 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.5 ผู้ที่ย่ืนความจํานงขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนาม
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วย
ตนเองได้  สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอื่นหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ 
ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติ
บุคคลนั้นพร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้าง สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สําเนา บัตร
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ประจําตัวผู้เสียภาษี   และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้ รับมอบ  มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพื่ อ เป็น
หลักฐานในวันรับแบบด้วย 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ซอง ดังนี้     
3.1 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา)          
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา) 
สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                              

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 
3.1.1 

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ย่ืนสําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

3.1.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.4 (1) 
3.2 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

3.2.1 จะต้องมีแคตตาล็อค ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ      
3.2.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตาม เอกสารหมายเลข 1.1 โดยผู้เสนอราคา 

จะต้องทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างของมหาวิทยาลัยฯ กับรายละเอียดของผู้เสนอราคา 
3.2.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบ

อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน หรือ สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจเป็น             
ผู้ลงนามในใบเสนอราคา 

3.2.4 บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.4 (2)  
3.3 ซองใบเสนอราคา 

 

 4. เสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 นี้             

โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบ
แต่งเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาแต่ละรายการเพียงราคา
เดียวและราคารวม  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวง  

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไม่เกิน 60 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
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4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์         ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง   
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ        
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5 ก่อนการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองฯ ระบุช่ือผู้เสนอราคาทั้ง 3 ซอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ดังนี้ 
1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1”   จ่าหน้าซอง

ถึง    
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที ่46/2556” 

2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่2”   จ่าหน้าซอง
ถึง    
“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที ่46/2556” 

3)  ซองใบเสนอราคา โดยระบุหน้าซอง “ใบเสนอราคา” จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เลขที่ 46/2556” 

ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา
แล้วจะไม่รับซองและเอกสารอื่นเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา          แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน
การเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกและมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ

ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างยิ่ง 
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และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคํา คัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวม (ผู้เสนอราคาจะต้อง

เสนอทุกรายการ) โดยแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือ ราคาตามบัญชีมาตรฐาน 
ของสํานักงบประมาณฉบับล่าสุด ตามลําดับ   

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง           
ใบเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้  

1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน          
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 

2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา 

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระ               สําคญัหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   

4.  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้                  
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญและให้ถือว่าเป็นการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายในหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน 

 
 
  ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้

ดําเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
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 6. การทําสัญญาซื้อขาย 

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาก็ได้  

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทําการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามที่ กวพ.กําหนด 
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ           

สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 7.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

 

8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข 1.1  นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ

ตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
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(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อ ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                                  21 กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1.1 
 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens 
จํานวน 3 เครือ่ง จะต้องมีคณุสมบัติไม่ตํ่ากว่าดังนี ้ 
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1. เป็นเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD Technology ม ีLCD Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว 
สัดส่วน 4:3  
2. ความละเอียดระดับ Native XGA และสามารถรองรับได้สูงสุดถึงระดับ UXGA  
3. Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 2500 : 1  
4. หลอดภาพสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3000 ช่ัวโมง ที่โหมดความสว่างสูงสุด  
5. มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย  
6. หลอดภาพแบบ UHP หรอื UHE ไม่เกิน 275 W  
7. มีโหมดสําหรับประหยัดพลังงานเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอดได้ไม่น้อยกว่า 4000 ช่ัวโมง  
8. Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า และ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 4 เท่า  
9. สามารถฉายภาพได้ต้ังแต่ 40-300 นิ้ว  
10. มีลําโพงในตัวเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 5 W 
11. มีรีโมทไรส้ายสําหรับควบคุมการทํางาน  
12. สามารถปรับ Vertical Keystone ได้ไม่น้อยกว่า +/- 30 องศา โดยปรับได้ทั้งแบบ Auto และ Manual  
13. สามารถปรับ Horizontal Keystone ได้ไม่น้อยกว่า +/-20 องศา  
14. มีช่องต่อสัญญาณเข้า ( Input ) อย่างน้อย ดังนี้  
 14.1. VGA D-Sub จํานวน 1 ช่อง  
 14.2. Video ( RCA ) จํานวน 1 ช่อง  
            14.3. S Video( Mini DIN 4 Pin ) จํานวน 1 ช่อง 
15. มีช่องต่อสัญญาณควบคมุ LAN RJ45 อย่างน้อย 1 ช่อง และ RS-232C อย่างน้อย 1 ช่อง  
16. มีระบบหยุดค้างสัญญาณภาพ (Freeze) และปิดภาพชั่วคราว (Muting)  
17. มีระบบ Direct Power On สามารถเปิดเครื่องได้ทันที เมื่อมีกระแสไฟเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์  
18. มีระบบการป้องกันการใช้งาน และการโจรกรรม อย่างน้อย ดังนี้  
      18.1. ระบบตั้งค่ารหัส (Password) ในการใช้งานเครื่อง  
      18.2. ระบบล็อกการกดปุ่มบนตัวเครื่อง อนุญาตให้เจา้ของเครื่องเท่านั้นที่ใช้งานได้  
      18.3. มีช่องต่อ Kensington เพื่อใช้ต่อกับสายเคเบิลเแบบนิรภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม  
19. มีระบบเสริมประสิทธิภาพการทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุดังนี้ : BrightEra หรือ AV Mute Slide  
20. เครื่องผลติโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (Original Product) และต้องมีสาขาบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ต้ังอยู่ในประเทศไทยภายใต้ช่ือเดียวกับเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่เสนอ ซึ่งเปิดดําเนินกิจการในฐานะผู้
นําเข้าและใหบ้ริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ  
21. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO9002 เป็นอย่างน้อย และต้องมีความ
สะดวกในการบริการทั้งก่อนและหลังการรบัประกันสินค้า  
22. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงที่ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่ถกูต้องและ
ต้องแสดงเอกสารมาในการเสนอราคาด้วยเพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย   
23. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยตรงจากผู้ผลิตหรือตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
แนบมาให้คณะกรรมการพจิารณาด้วย 
24. รับประกันสินค้า 1 ปี 
25. กําหนดส่งมอบ 60 วัน 
26. กําหนดยืนราคา 60 วัน 
                                                      ----------------------------------- 
 


