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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง   การจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

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

ด้วย งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยการด าเนินงาน 
ของงานร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สนใจจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖3 จ านวน ๒ รายการ คือ เสื้อกีฬาส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๒5๐ ตัว ราคา
กลางของเสื้อตั้งไว้ไม่เกิน ๑๘๐.-บาท ต่อ ๑ ตัว กางเกงกีฬาส าหรับนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๒5๐ ตัว ราคากลาง
ของกางเกงตั้งไว้ไม่เกิน ๒0๐.-บาท ต่อ ๑ ตัว และข้อเสนอในการสนับสนุนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของ
นักศึกษาตามแต่ผู้เสนอราคาจะเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ดังกล่าว 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตามโครงการจัดหา
รายได้และพัฒนาปรับปรุงร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (LRU Shop) จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าเสื้อกีฬา
และกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
คุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว 
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล     
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย     
ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาจ้างครั้งนี ้ 
  ๕. มีผลงานประเภทเดียวกันเป็นที่ประจักษ์ชัด 
  ๖. ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๗. รายละเอียดเบื้องต้น 
      ๗.๑ เสื้อกีฬา 
       ๗.๑.๑ ตัวเสื้อเป็นผ้าเส้นใยไมโครไฟเบอร์ ทอลายจุติ สีฟ้า แขนเสื้อปล่อย  
       ๗.๑.๒ คอเสื้อเป็นผ้าถักสีชมพู  
       ๗.๑.3 กระดุมมี 2 เม็ด พิมพ์ข้อความ “LRU” บนเม็ดกระดุม 
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๗.๑.4 ด้านหน้าตัวเสื้อ การออกแบบมีลวดลายด้านบนจากหัวไหล่-หน้าอก เป็นแบบ
กราฟฟิก พิมพ์ลายเนื้อเดียวกันกับตัวเสื้อ (ตามแบบ) 

7.1.5 ด้านหน้าตัวเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านซ้าย พิมพ์ลายตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มีความสูงขนาด 2.5 นิ้ว เป็นการพิมพ์ลายเนื้อเดียวกันกับตัวเสื้อ (ตามแบบ) 

7.1.6 ด้านหน้าตัวเสื้อมีพิมพ์ลายจากไหล่ลงมาถึงปลายเสื้อด้านล่าง ใช้สีฟ้า สีชมพู 
และสีขาว และมีข้อความ “LRU” ด้านล่างตัวเสื้อ  (ตามแบบ) 

7.1.7 ด้านข้างตัวเสื้อฝั่งซ้ายมือมีการออกแบบลวดลายที่เน้นอัตลักษณ์จังหวัดเลย  
เป็นการพิมพ์ลายเนื้อเดียวกันกับตัวเสื้อเป็นรูป “ผีขนน้ า”  (ตามแบบ) 

7.1.8 ด้านหลังพิมพ์ข้อความ “อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” “มหาวิทยาลัย- 
ราชภัฏเลย” และ “ลายดอกจันทน์ผา” (ตามแบบ) 

7.1.9 แขนเสื้อข้างขวา พิมพ์ข้อความค าว่า “จันทน์ผาช่อที่ 44” “Loei Rajabhat 
University”   
 ๗.๒ กางเกงกีฬา 
  ๗.๒.๑ กางเกงกีฬาเป็นแบบเนื้อผ้าวอม สีด า 
  ๗.๒.๒ กระเป๋ากางเกงเป็นแบบมีซิบทั้ง ๒ ข้าง และกระเป๋ากางเกงมีความลึกพอสมควร 
  ๗.๒.๓ ปลายขากางเกงมีเชือกสามารถรัดเป็นแบบขาจั๊ม หรือสามารถปล่อยเป็นแบบ 
ขาปล่อยได ้
  ๗.๒.๔ ใตก้ระเป๋ากางเกงข้างหน้าด้านซ้ายมีการปักข้อความค าว่า “LRU” ในต าแหน่ง
และขนาดที่เหมาะสม (ตามแบบ) 
  7.2.5 กางเกงมีแถบสีฟ้า-ชมพู (ตามแบบ) 
  7.2.6 ขอบเอวกางเกงเป็นแบบยางยืดและมีเชือกผูก 
 ๘. ผู้สนใจสามารถขอรับใบเสนอราคาหรือดาวน์โหลดใบเสนอราคาและแบบชุดกีฬา ได้ที่  
www.lru.ac.th และยื่นใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด ด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น ๒ 
อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตราไปรษณีย์  ไม่เกินวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  
ส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน 
ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ (วงเล็บมุมซอง การจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาฯ) 
  9. ก าหนดให้ร้านค้า ห้างร้านหรือบริษัท ยื่นเรื่องเพ่ือขอเสนอราคาและน าเสนอรายละเอียดงาน
พร้อมแบบเสื้อ และกางเกง ตัวอย่าง ขนาดไซด์ทุกขนาด (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)  ในวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ระหว่างเวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้แบบเสื้อ และกางเกงตัวอย่าง ทีร่้านค้า ห้างร้านหรือบริษัท น าเสนอถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสามารถติดต่อขอรับแบบในรูปไฟล์ AI ที่งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6498655  
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  ๑0. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย 
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะพิจารณายกเลิก 
การเสนอราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ๑๒. การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศผลการคัดเลือก 
ในวันที ่14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  และจัดท าสัญญาจ้างในวันที ่14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเสนอราคากลาง การจัดท าเสือ้กีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2563   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
------------------------------------------------------- 

 
             เขียนท่ี ................................................................ 
             วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................. 
 
 ข้าพเจ้า...................................................................................................................................... 
ผู้ประกอบการร้าน.................................................................ท่ีอยู่.......................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................................................................... 
 

 
ขอเสนอราคากลาง การจัดท าเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563   

 

1. ราคากลางของเสื้อกีฬา    ราคาตัวละ......................บาท 
2. ราคากลางของกางเกงกีฬา ราคาตัวละ......................บาท 
3. ข้อเสนอในการสนับสนุนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและของนักศึกษา  มีดังนี ้
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             (ลงชื่อ) .................................................................ผู้เสนอราคา 
             (.................................................................) 
              ...................../...................../................... 
 



 
 
 
 
 







 


