
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๗๕/๒๕๕๘ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

  เครื่องวิเคราะหหาปริมาณสารดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ จํานวน ๑ เครื่อง 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ       

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่ เขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน   

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

          กําหนดดูสถานที่ติดต้ังและกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา 

๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการดู

สถานที่กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปนภาระ/หนาที่รับผิดชอบของผูซื้อแบบที่จะไปดูสถานที่

กอสรางและรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียด เพิ่มเติมดวยตนเอง และ/หรือ  จะดูสถานที่กอสรางหรือไมก็ได โดย

มหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูซื้อแบบไดทราบสถานที่และการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหา

ตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ และ/หรือ จะยกเปนขอ

ตอสูกับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 



-๒- 

 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต

เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดําเนินการ

พิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา  ๑๐.๐๐  น. ในวันเดียวกัน  ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หากผูเสนอราคา

หรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลยัฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน

การพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น. 

และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๑๔.๓๐ น. เปนตนไป 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ 

งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th 

และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา สุวรรณ) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดี 



 

เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๗๕/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

         เครื่องวิเคราะหหาปริมาณสารดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ จํานวน ๑ เครื่อง 

 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมี

ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ 

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน   

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 



-๓- 

 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา    

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ

จะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย   

ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

 

 



 

-๔- 

 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่

จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     

จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๑ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 

๗๕/๒๕๕๘" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 

๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ

รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง 

ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด

ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา 

หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคา

ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

 

 

 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 

เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ

แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่ 

เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา 

ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส  จะตองเริ่มตนที่ 

๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว  

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง

เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่

เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแตเวลา ๑๔.๓๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 

 



-๖- 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)  โดยหลักประกันซอง

จะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก

ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสญัญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี  

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะ

ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด 

ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม

วาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม

สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา    

ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย

อื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของ   

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ

สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน 

๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ 

ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา 

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ   

๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขาย

แลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย 

ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม 

แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 



-๙- 

 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก    

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และได

ตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผู

มีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 

และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง หรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
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 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน

ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และกําหนดยืน

ราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ 

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๕๘ (รวม ๓๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันท่ี 

๑๗ เมษายน ๒๕๕๘   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคา

ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ 

บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา

ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 

๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอ

ราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ

ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ

หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

   

        ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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เครื่องวิเคราะหหาปริมาณสารดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ 

คุณลักษณะ 

เครื่องวิเคราะหหาปริมาณสารดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ เปนเครื่องวิเคราะหหาปริมาณของสารตกคาง 

เชนยาฆาแมลงและสารอินทรียที่ระเหยงายในอาหารและสิ่งแวดลอมโดยใชเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ พรอมทั้งชุด

ปอนสารตัวอยางอัตโนมัติ  สามารถควบคุมการทํางานดวยเครื่องคอมพิวเตอรและพิมพผลการวิเคราะหออกทาง

เครื่องพิมพ 

โดยมีสวนประกอบ ดังน้ี 

คุณลักษณะ ท่ัวไป 

1. เครื่องแกสโครมาโตกราฟ(GC) สามารถควบคุมการทํางานไดทั้งระบบคอมพิวเตอร และการปอนขอมูล

ผานจอสัมผัส (Touch screen)  บริเวณหนาเครื่องโดยแสดงผลการทํางานบนจอภาพ 

2. สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องพรอมกัน 4 เครื่องโดยใชไดกับระบบ LAN ,RS 232 ,USB เพื่อ

ความสะดวกในการใชงาน 

3. เครื่องสามารถติดต้ังสวนฉีดสารตัวอยาง (Injection Port) ไดพรอมกันไมนอยกวา 3 ชนิด และตัว

ตรวจวัด (Detector) ไดพรอมกันไมนอยกวา 3 ชนิด 

4. มีระบบ Digital Flow Control (DFC) สามารถควบคุมอัตราการไหล (Flow rate) และแรงดัน 

(Pressure) ของแกสใหคงที่ 

5. มีระบบประหยัดแกสแบบอัตโนมัติ (Gas Saver)  โดยผูใชสามารถต้ังอัตราการลด Split Flow โดย

อัตโนมัติเมื่อเครื่องไมไดฉีดตัวอยาง 

6. มีระบบตรวจเช็คการรั่วไหลของแกสอยางอัตโนมัติ (Leak Check System) 

7. มีอัตราการรวบรวมขอมูล (data acquisition rate) ดวยความถ่ีสูงสุด  300 ไซเคิลตอวินาที (Hz) เพื่อ

ทําใหพีคมีความแหลมคม (sharp peak) 

8. สามารถใชไฟฟากระแสสลับความถ่ี 50 เฮิรตซ แรงดันไฟฟา 220 โวลต 

 

1. เครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

1.1 สวนสําหรับฉีดสารตัวอยาง (Injection port)แบบ Large Split-Splitless Injector System 

    1.1.1  ใชไดกับคอลัมนทั้ง microcapillary, capillaryและ widwbore 

1.1.2 ปรับต้ังอุณหภูมิไดไมนอยกวา 450 องศาเซลเซียส  โดยเพิ่มไดครั้งละ 1 องศา 

เซลเซียส 

    1.1.3 เลือกไดทั้ง Split, Splitless และ Pulsed 

1.1.4 สามารถฉีดตัวอยางไดสูงสุดไมนอยกวา 70 ไมโครลิตร 

1.1.5 ใชความดันในชวง 0 – 120 psi หรือมากกวา 

1.1.6  มีความละเอียดของความดัน 0.01 bar หรือดีกวา 



-2- 

 

1.1.7 ต้ัง Split ratio ไดไมนอยกวา 10000 : 1 

1.1.8 ต้ังโปรแกรมอัตราการไหลและความดันไดไมนอยกวา 25 ข้ัน 26 ระดับ 

1.1.9 ควบคุมอัตราการไหลของแกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกส Digital Flow Control (DFC)  

และแสดงเปนตัวเลข 

1.2 สวนสําหรับฉีดสารตัวอยาง (Injection Port) แบบ Programmable 

1.2.1 สามารถใชไดกับคอลัมนประเภท microcapillary (0.05 และ 0.10 mm i.d.)  

capillary (0.18 - 0.32 mm i.d.) 

   1.2.2 เลือกฉีดตัวอยางไดไมนอยกวา 7 แบบ 1. Split, 2. Splitless3. On-column, 4. Solvent 

split, 5. Large volume, 6. Sample focusing และ 7. SPME 

1.2.3 สามารถปรับต้ังอุณหภูมิต้ังแต เหนืออุณหภูมิหอง 10 °C ถึง 450 °C โดยสามารถปรับ 

อุณหภูมิไดละเอียด 1 องศาเซลเซียส 

1.2.4 ต้ังโปรแกรมอุณหภูมิไดไมนอยกวา 25 ข้ัน 26 ระดับ 

1.2.5 ต้ังอัตราการเพิ่มอุณหภูมิไดไมนอยกวา 1-999  องศาเซลเซียส/นาที 

   1.2.6 ใชความดันในชวง 0 – 120 psi หรือมากกวา 

   1.2.7 ต้ัง Split ratio ไดไมนอยกวา 10000: 1 

   1.2.8 ต้ังโปรแกรมอัตราการไหลและความดันไดไมนอยกวา 25 ข้ัน 26 ระดับ 

1.2.9 มีความละเอียดของความดัน 0.01 bar หรือดีกวา 

1.2.10 ควบคุมอัตราการไหลของแกสดวยระบบอิเล็กทรอนิกส Digital Flow Control  

(DFC) และแสดงเปนตัวเลข 

1.3 ตูอบสําหรับบรรจุคอลัมน (Column Oven) 

1.3.1 สามารถปรับชวงอุณหภูมิของการทํางานไดต้ังแต 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิหอง  

ถึงอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสเปนอยางนอย 

1.3.2 มีความละเอียดของอุณหภูมิไมเกิน 0.1องศาเซลเซียส 

1.3.3 ความถูกตองของอุณหภูมิไมมากกวา +/- 0.1 องศาเซลเซียส 

   1.3.4 ความคงที่ของอุณหภูมิไมเกิน +/- 0.1 องศาเซลเซียส 

   1.3.5 สามารถต้ังโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature Program Ramps) ได 25 ข้ัน 26 ระดับ 

1.3.6 สามารถปรับต้ังอัตราการเพิ่มอุณหภูมิไดไมนอยกวา 140 องศาเซลเซียส/นาที และมี 

ความละเอียดไมเกิน 0.1 องศาเซลเซียส/นาที 

1.3.7 อัตราการลดอุณหภูมิต้ังแต 300 ถึง 50 องศาเซลเซียส ไมเกิน 4 นาที 
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1.4 ตัววัดสัญญาณ Flame Ionization Detector (FID) 

1.4.1 ต้ังอุณหภูมิสูงสุดไมนอยกวา 450 องศาเซลเซียส มีความละเอียดไมเกิน 1 องศา 

เซลเซียส 

1.4.2 ชวงเปนเสนตรง (Linear Dynamic Range) ไมนอยกวา 10⁷ความเขมขน 

1.4.3 ระดับตรวจวัดตํ่าสุด (Minimum Detectable Level) 1.8 pg Carbon/sec 

1.4.4 ระบบควบคุมแกสของตัวตรวจวัดดวย Digital Pressure Control (DPC) 

1.4.5 ความถ่ีในการเก็บขอมูล (data acquisition rate) ไมนอยกวา 300 เฮิรตซ 

1.4.6 สามารถจุดไฟอยางอัตโนมัติจากซอฟแวร 

1.5 ตัววัดสัญญาณ Electron Capture Detector (ECD) 

1.5.1 ต้ังอุณหภูมิสูงสุดไมนอยกวา 390 องศาเซลเซียส มีความละเอียดไมเกิน 1 องศา 

เซลเซียส 

   1.5.2 ชวงเปนเสนตรง (Linear Dynamic Range) ไมนอยกวา 10ความเขมขน 

   1.5.3 ระดับตรวจวัดตํ่าสุด (Minimum Detectable Level) ไมเกิน ไมเกิน 6 fg /sec 

   1.5.4 ความถ่ีในการเก็บขอมูล (data acquisition rate)ไมนอยกวา 300 เฮิรตซ 

   1.5.5 ระบบควบคุมแกสของตัวตรวจวัดดวย Digital Pressure Control (DPC) 

 

2. ชุดควบคุมการทํางานและประมวลผลการวิเคราะห  ประกอบดวย 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร Core i5 หรือดีกวา  ดวยความเร็วไมนอยกวา 2.8 GHz, หนวยความจําหลัก(Ram) 

ไมนอยกวา 8 GB, Hard Disk Drive ไมนอยกวา 500 GB,  จอสีขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว  พรอม mouse และ 

keyboard 

2.2 เครื่องพิมพผลชนิดขาวดํา Laser 1 เครื่อง 

2.3 โปรแกรมควบคุมการทํางานมีคุณสมบัติดังน้ี 

2.3.1 เปนเครื่องรับสัญญาณจากเครื่องแกสโครมาโตกราฟโดยใช Graphical software 

2.3.2 สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องแกสโครมาโตกราฟ โดยใชบันทึกและเก็บคา 

ตางๆ ของเครื่องในรูปของ method 

2.3.3 มีโปรแกรมที่ใชสําหรับการประมวลผลการวิเคราะหทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2.3.4 สามารถIntegrate ขอมูลทั้งแบบ auto integration และ manual integration ซึ่ง 

รายงานผลเปน area%, normal โดยการสรางกราฟเทียบมาตรฐานได 

2.3.5 สามารถตรวจจับจํานวนพีคแบบไมจํากัดในแตละโครมาโตแกรม ทําใหสามารถคํานวณ 

ใหมไดโดยไมตองวิเคราะหใหมอีกครั้ง 

2.3.6 สามารถทํา external และ internal standard รวมทั้งเลือกชนิดกราฟมาตรฐานไดไม 

นอยกวา 6 แบบ 

2.3.7 รูปแบบของขอมูลที่ไดเปนไปตาม Good Laboratory Practices (GLP) 
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3. อุปกรณประกอบเครื่อง 

3.1 อุปกรณสําหรับติดต้ังเครื่อง  จํานวน 1 ชุด 

3.2 ชุดกรองกาซตัวพาใหบริสุทธ์ิ  จํานวน 1 ชุด 

3.3 แกสไฮโดรเจน พรอมถังและหัวปรับแรงดัน จํานวน 1 ชุด 

  3.4 แกสไนโตรเจน พรอมถังและหัวปรับแรงดัน จํานวน 1 ชุด 

3.5 แกสฮีเลี่ยม พรอมถังและหัวปรับแรงดัน จํานวน 1 ชุด 

3.6 อากาศอัด พรอมถังและหัวปรับแรงดัน จํานวน 1 ชุด 

3.7 เครื่องสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟา (UPS) ขนาด ไมนอยกวา 5 KVA  จํานวน 1 เครื่อง 

3.8 คอลัมนวิเคราะหสาร VOCs และยาฆาแมลง  จํานวนอยางละ 1 ชุด 

3.9 ยางกันรั่ว (septum) จํานวน 100 อัน 

3.10 Nuts & Ferrules  จํานวนอยางละ 10 ช้ิน 

 

4. เง่ือนไขอ่ืนๆ และการรับประกัน 

4.1 ผูขายจะตองติดต้ังเครื่องมือจนกระทั่งใชงานเครื่องไดเปนอยางดี 

  4.2 ผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมการใชงานและวิธีการบํารุงดูแลรักษาเครื่อง ใหแกเจาหนาที่ 

4.3 รับประกันคุณภาพเครื่องมือเน่ืองจากการใชงานตามปกติเปนระยะเวลา 1 ป 

4.4 มีคูมือการใชงานเครื่องอยางงาย เปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

4.5 ผูขายตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

  4.6 ผูขายตองมีชางและนักเคมีวิเคราะหผานการอบรมจากโรงงานผูผลิต และมีประสบการณไมนอยกวา    

10 ป 

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

 

 


