
 
                                                                         
 
 

     
 

                                               
 

                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
              เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย  
               จํานวน 4 ชุด  ครั้งที่ 2     
                                                  ประกาศเลขที่ 60/2556 
                                     

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขท่ี 172 ถนน
อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร    

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งน้ี 
 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา   
14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ช้ัน 5) 

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ(อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 
พฤษภาคม พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2890-1801ต่อ 5023-4 หรือ http://www.dru.ac.th  หรือ 
http://www.gprocurement.go.th  

 
         ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ .ศ .  2556 

 
 

 
                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 

                                                                       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
       รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 
 
 
 



 2 
เอกสารสอบราคาซื้อเลขที ่60/2556 

       การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 
   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
     
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ชุด ครั้งที่ 2 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปน้ี 

 

  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 แบบบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
1.6 แบบบัญชีผู้มีอํานาจควบคุม 

 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้

แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.3 (2) 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.5 ผู้ที่ย่ืนความจํานงขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้มีอํานาจในการทํานิติกรรมในนาม
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเอง
ได้  สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอ่ืนหรือหุ้นส่วนหรือพนักงานคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ ทั้งน้ี ผู้มา
ติดต่อขอรับเอกสารแทนจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลน้ัน
พร้อมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทหรือห้าง สําเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์สําเนา บัตรประจําตัวผู้เสีย
ภาษี   และสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มามอบต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นหลักฐานในวันรับแบบด้วย 

 
 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมา 3 ซอง ดังน้ี     
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3.1 ซองบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 จะต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา)          
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลและวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันเปิดซองใบเสนอราคา) สําเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการและผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง                              

3.1.2 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุในข้อ 3.1.1 

3.1.3 ผู้เสนอราคา 3.1.1-3.1.2 ให้ย่ืนสําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

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

3.2.1 จะต้องมีแค็ตตาล็อค ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนฯ    
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 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ ในเอกสารหมายเลข 1.1 น้ี             

โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขุดลบแต่งเติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาแต่ละรายการเพียงราคาเดียว
และราคารวม  ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายๆ ทั้งปวง  

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  

 
 
 
 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์         ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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สํ าห รั บแคตตาล็ อกที่ แ นบ ให้ พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา

ถูกต้อง   โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับ        แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน 

4.5 ก่อนการย่ืนซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ            
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองฯ ระบุช่ือผู้เสนอราคาทั้ง 3 ซอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ดังน้ี 
1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่ 1”   จ่าหน้าซองถึง    

“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที ่60/2556” 
2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 โดยระบุหน้าซอง “บัญชีเอกสารส่วนที่2”   จ่าหน้าซองถึง    

“ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที ่60/2556” 
3)  ซองใบเสนอราคา โดยระบุหน้าซอง “ใบเสนอราคา” จ่าหน้าซองถึง “ประธาน

คณะกรรมการดําเนินการสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์เลขที่ 60/2556” 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะ
ไม่รับซองหรือเอกสารอ่ืนโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา          แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตาม ข้อ1.3 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการ
เปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.3 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ (อาคาร 3 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันอังคารที่ 
28 พฤษภาคม 2556 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 
การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 

เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางราชการอย่างย่ิง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการ พิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาซื้อครั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวม (ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ
ทุกรายการ) โดยแต่ละรายการราคาจะต้องไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ หรือ ราคาตามบัญชีมาตรฐาน ของ
สํานักงบประมาณฉบับล่าสุด ตามลําดับ   

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง           
ใบเสนอราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 

5.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปน้ี  

1. ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน          
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 

2. ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ               
สําคัญหรือมผีลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   

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

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญและ
ให้ถือว่าเป็นการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุผลที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายในหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.3 มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือตาม ข้อ 4.6 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 
  ในกรณีน้ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้

ดําเนินไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดใบเสนอราคาดังกล่าว
ได้ 
 

 6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทําการของ

ทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาก็ได้
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6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทํา

การของทางราชการ หรือ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยภายใน 5 วันทําการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อน

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

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ           

สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

 7.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

 

8. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข 1.1  นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง 

 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
9.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่ง หรือ นําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศและของน้ัน
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

 
 
 
 
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้ คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน(ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
                                  14 พฤษภาคม 2556 
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เอกสารหมายเลข 1.1 
 

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชดุปฏิบัติการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จํานวน 4 ชุด ครั้งที่ 2  
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

    
1 จอรับภาพระบบสัมผัส (Smart Board) 2 ชุด 

1.1 เป็นจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่ตํ่ากว่า 77 น้ิว โดยวัดตามแนวทแยง 
1.2 สามารถรองรับการเช่ือมต่อด้วย USB Port  
1.3 มีที่สําหรับวางปากกา และปากกาใช้แบตเตอรี่ ขนาด AAA จํานวน 1 ก้อน สามารถแสดงสีปากกาได้ไม่

น้อยกว่า 256 สีจากคอมพิวเตอร์  
1.4 สามารถเขียนทับข้อมูลและเว็บไซต์ที่มีอยู่ด้วยปากกาที่มาพร้อมกับจอรับภาพได้ 
1.5 มีฟังก์ช่ันการบันทึกใน Format DOC และ XLS โดยสามารถเลือกบันทึกในแบบปกติและบันทึกแบบ

แปลงจากลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ 
1.6 มีโปรแกรมที่รองรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทั้งภาพและเสียง ในขณะบรรยายโดยเลือกเฉพาะพ้ืนที่ที่

ต้องการแล้วสามารถนํามาเล่นได้ภายหลัง  
1.7 สามารถเติมสีและภาพลงใน Shape ของรูปแบบเรขาคณิตได้ 
1.8 สามารถสร้างตาราง โดยสามารถ Insert หรือ Drag ตัวอักษร/ ภาพ และ Object ลงในตารางได้ (Table 

Tool) 
1.9 สามารถแสดงหน้าจอแบบ Dual Page, Full Screen ได้ 
1.10 มีฟังก์ช่ัน Magic Pen ที่สามารถทํางานได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เช่น ทําสปอร์ตไลท์, ขยายภาพ และ

เขียนข้อความ โดยข้อความสามารถเลือนหายได้ 
1.11 มีฟังก์ช่ันที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free hand ได้อัตโนมัติ 
1.12 สามารถลงลายนํ้า (Water Mark) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถปรับขนาด, ตําแหน่ง, 

ความเข้มของลายนํ้าได้ 
1.13 มีเครื่องมือสร้างกิจกรรมสําหรับบทเรียน(Lesson Activity Toolkit)โดยสามารถกําหนดกิจกรรมได้ดังน้ี 

Keyword Match, Multiple Choice, Note Reveal, Hot Spot, Anagram, Category Sort – 
Image, Category Sort – Text, Image Arrange, Image Match, Image Select, Pairs, Sentence 
Arrange, Tiles, Time Line Reveal, Vortex Sort – Image, Vortex Sort – Text, Word Biz, Word 
Guess 

1.14 มีฟังก์ช่ัน Auto Spell Check และฟังก์ช่ัน Timed Saves 
1.15 รองรับไฟล์แบบสามมิติ (3D Model) ในรูปแบบนามสกุล COLLADA(.dae) , 3D Object (.obj), FBX 

(.fbx) 
1.16 มีสื่อในแบบสามมิติ (3D Model) ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ไม่ตํ่ากว่า 10 ภาพ และมี Link เช่ือมต่อไปยัง 

Google 3D Warehouse เพ่ือ Download สื่อแบบสามมิติ (3D Model) 
1.17 รองรับระบบปฏิบัติการไม่ตํ่ากว่า Windows 7  เป็นอย่างน้อย 
1.18 สามารถต้ังเวลาในการ Update Driver  และโปรแกรมของจอรับภาพระบบสัมผัส ได้ต้ังแต่ 1-50 วัน 
1.19 ผู้ขายได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก

ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ 
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2 จอภาพระบบสัมผัส 1 ชุด 

2.1 จอภาพแสดงผล ใช้เทคโนโลยี LCD ชนิด a-Si TFT active-matrix  มีขนาดไม่ตํ่ากว่า 18.5 น้ิว มีระบบ
อ่านพิกัดด้วยเทคโนโลยี DViT™ (Digital Vision Touch) technology 
2.2 รองรับความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 720p (1366 × 768) หรือดีกว่า  
2.3 สามารถปรับหน้าจออัตโนมัติได้ (Auto Adjustment) มีอัตราการคมชัดไม่น้อยกว่า 580 : 1 (typical) 
2.4 สามารถปรับระดับของจอได้ ไม่น้อยกว่า 13.5O และมากสุดไม่เกิน 60 O 
2.5 มีช่องต่อสัญญาณแบบ USB 2.0  
2.6 สามารถเขียนทับข้อมูลด้วยปากกาที่มาพร้อมกับจอภาพระบบสัมผัสได้ 
2.7 มีที่สําหรับวางปากกา และสามารถแสดงสีปากกาได้ไม่น้อยกว่า 256 สีจากคอมพิวเตอร์ 
2.8 มีปุ่มควบคุมที่สามารถเลือกควบคุมเม้าส์, ยางลบ และสีของปากกาได้ 
2.9 มีปุ่มสําหรับเลือกการทํางานได้หลายรูปแบบ ได้แก่  สีของปากกาหรือยางลบ (คลิกขวา), จับหน้าจอ 
(Screen  Capture), คีย์บอร์ด (Keyboard) และโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมจอภาพระบบสัมผัสได้ 
2.10 มีฟังก์ช่ันการบันทึกใน Format DOC และ XLS โดยสามารถเลือกบันทึกในแบบปกติและบันทึกแบบ
แปลงจากลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้ 
2.11 มีโปรแกรมที่รองรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภาพและเสียง ในขณะบรรยายโดยเลือกเฉพาะพ้ืนที่ที่
ต้องการแล้วสามารถนํามาเล่นได้ภายหลัง  
2.12 สามารถเติมสีและภาพลงใน Shape ของรูปแบบเรขาคณิตได้ 
2.13 สามารถสร้างตาราง โดยสามารถ Insert หรือ Drag ตัวอักษร/ภาพ และObject ลงในตารางได้ (Table 
Tool) 
2.14 สามารถแสดงหน้าจอแบบ Dual Page, Full Screen ได้ 
2.15 มีฟังก์ช่ัน Magic Pen ที่สามารถทํางานได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เช่น ทําสปอร์ตไลท์, ขยายภาพ และ
เขียนข้อความ โดยข้อความสามารถเลือนหายได้ 
2.16 มีฟังก์ช่ันที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free hand ได้อัตโนมัติ 
2.17 สามารถลงลายน้ํา (Water Mark) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ และสามารถปรับขนาด, ตําแหน่ง,  

ความเข้มของลายนํ้าได้ 
2.18 มีเครื่องมือสร้างกิจกรรมสําหรับบทเรียน (Lesson Activity Toolkit)โดยสามารถกําหนดกิจกรรมได้ดังน้ี 
Keyword Match, Multiple Choice, Note Reveal, Hot Spot, Anagram, Category Sort – Image, 
Category Sort – Text, Image Arrange, Image Match, Image Select, Pairs, Sentence Arrange, 
Tiles, Time Line Reveal, Vortex Sort – Image, Vortex Sort – Text, Word Biz, Word Guess 
2.19 มีฟังก์ช่ัน Auto Spell Check และฟังก์ช่ัน Timed Saves 
2.20 สามารถต้ังเวลาในการ Update Driver และโปรแกรมของจอรับภาพระบบสัมผัส ได้ต้ังแต่ 1-50 วัน 
2.21 รองรับไฟล์แบบสามมิติ (3D Model) ในรูปแบบนามสกุล COLLADA(.dae) , 3D Object (.obj), FBX 
(.fbx) 
2.22 มีสื่อในแบบสามมิติ (3D Model) ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ไม่ตํ่ากว่า 10 ภาพ และมี Link เช่ือมต่อไปยัง 
Google 3D Warehouse เพ่ือ Download สื่อแบบสามมิติ (3D Model) 
2.23 รองรับระบบปฏิบัติการไม่ตํ่ากว่า Windows 7  เป็นอย่างน้อย 
2.24 ผู้ขายได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก
ตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ 
 

3 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 ชุด 
3.1 เป็นเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ เทคโนโลยี DLP แบบ DMD Technology 
3.2 สามารถแสดงผลท่ีความละเอียดระดับ SVGA 
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3.3 ความสว่างสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 Ansi Lumen 
3.4 อัตราส่วนของความกว้างและส่วนสูงของภาพ Aspect Function ที่ 4:3 หรือ 16:10  
3.5 อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า  2,000:1 
3.6 ขนาดการฉายภาพวัดตามแนวทแยงต้ังแต่ 30 น้ิว ถึง  300 น้ิว 
3.7 มีช่องต่อสัญญาณเข้า อย่างน้อยดังน้ี 

3.7.1 ช่องต่อสัญญาณ RGB D-SUB 15 pin ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
3.7.2 ช่องต่อสัญญาณ S-Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.7.3 ช่องต่อสัญญาณ Video ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.7.4 ช่องต่อสัญญาณ Audio ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.8 มีช่องต่อสัญญาณออก อย่างน้อยดังน้ี 
3.8.1 ช่องต่อสัญญาณ RGB D-SUB 15 pinไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3.8.2 ช่องต่อสัญญาณ Audio ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

3.9 ใช้หลอดภาพกําลังไฟไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง (Bright-
Mode)  
3.10 มีระบบย่อขยายภาพแบบไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า 
3.11 สามารถรับสัญญาณวีดีโอได้ทั้งระบบ PAL, SECAM และ NTSC 
3.12 มีคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ครบถ้วน และมีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานของตัวเคร่ือง 
3.13 มีเมนูการใช้งานภาษาไทย 
3.14 ตัวเคร่ืองมีนํ้าหนักไม่เกิน 2.4 กิโลกรัม 
 

4. การรับประกัน 
        รับประกันความชํารุดบกพร่องของสินค้าทุกรายการ อย่างน้อย 1 ปี แบบ On site Service นับแต่วันที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการได้รับมอบ 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
       ระยะเวลาดําเนินการติดต้ังและส่งมอบทุกรายการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 
 
6. กําหนดยืนราคาภายใน 60 วัน 
 
          ----------------------------------- 
 
 


