
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
----------------------------------- 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอย
กวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้ 
 

   รถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                   ๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                   ๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
          กําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการรับฟงคําชีแ้จงรายละเอียด
เพิ่มเติมเปนภาระ / หนาที่รับผิดชอบของผูซื้อแบบที่จะไปรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือไมก็ได 
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวาผูซื้อแบบไดทราบการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ดี
แลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเปนขอตอสูกับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
ตั้งแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับยื่นซองเอกสารดานเทคนิคในวันและเวลาเดียวกันเปน
จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลาง
ภายหลัง  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคา 
ที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท 
(หารอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 
www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 
๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
 
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

                                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ) 
                                                                                      อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๖ 
ประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 
จะประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 
  รถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน ๑ คัน 
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 
                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา
ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 
               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถาม)ี 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 
                         (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาให
ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวนัลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย 
                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
                         สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย 
ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                 ๔.๕ กอนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจา
หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อรถยนตโดยสารปรับอากาศขนาดไมนอยกวา ๔๐ ที่นั่ง จํานวน 
๑ คัน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคา
ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๖" ยื่นตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๖ กันยายน 
๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
                      เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต
ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)  
ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือ
เปนที่สุด 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ
ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่
นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว  
                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 
                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่
เสนอลดแลว 
                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว 
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 
ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไวซึง่เสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินดวย  ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น 
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
                         (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ    
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถกูตองเหมาะสม 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด 
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน  
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 
เปนตน 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 
ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-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 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะ   
ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 
๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
แลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย  
ป ๒๕๕๖ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 
เงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ป ๒๕๕๖ แลวเทานั้น 
                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 
                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิง่ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หาก
มีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
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 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน 
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๖ และกําหนดยืนราคา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ (รวม ๙๐ วัน ) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่    
๖ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖  
                  การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก
คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 
เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum 
Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ 
ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ
ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ
หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่ 126/2556 
 

1. คุณลักษณะทั่วไป 
1.1 เปนรถยนตโดยสารปรับอากาศ เบาะพนักพิงปรับเอนไดดวยระบบโชค รูปทรงตัวรถแบบทรง

สูง จํานวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง (ไมรวมพนักงานขับรถ) 
1.2 เปนรถยนตใหมไมเคยใชมากอน และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญ

ที่ใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยการอัดเฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนตดีเซล ระดับ 4 
มาตรฐาน เลขที่ มอก.2315-2551 และ มาตรฐานยูโร 3 หรือใหมกวา 

1.3 ขนาดแชสซีตองเปนแชสซีที่จัดทําขึ้นมาเพื่อเปนรถยนตโดยสารแบบบัสโดยเฉพาะ โดยระบุให
ชัดเจนจากโรงงานผูผลิต และผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายเครื่องยนต/แชสชี ที่เสนอซึ่งไดรับ
แตงตั้งจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของผูผลิต  

     2. ขนาดของตัวรถ 
  2.1 ความยาวของตัวรถตลอดคันไมนอยกวา 12,000 มม. 
  2.2 ความสูงทั้งหมดไมนอยกวา 3,500 และไมเกิน  3,800 มม. 
  2.3 ความกวางทั้งหมดไมนอยกวา 2,450 มม. 

  3. ระบบเครื่องยนต 
   3.1 เปนเครื่องยนตวางทาย ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ โอเวอรเฮตแคมชารฟ ระบายความรอนดวยน้ํา

เทอรโบอินเตอรคลูเลอร 
   3.2 มีขนาดแรงมาไมนอยกวา 380 แรงมา มีแรงบิดไมนอยกวา 1,900 นิวตันเมตร  
   3.3 ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 12,600 ซีซ ี

  4. ระบบเชื้อเพลิง 
   4.1 ระบบการเผาไหมแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น  

4.2 ระบบการจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
4.3 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา  300 ลิตร 

   5. ระบบถายทอดกําลัง 
  5.1 ใชคลัตชแบบแหงแผนเดียว ควบคุมดวยระบบไฮโดรลิด มีลมดันชวย 
  5.2 ระบบเกียรเดินหนาไมนอยกวา 6 เกียร เดินหนา   แบบชินโครเมช และ 1 เกียรถอยหลัง 
   5.3 เกียรเปนแบบเกียรกระปุก 

  6. ระบบพวงมาลัย 
   6.1 แบบลูกปนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลิคชวยผอนแรง 
   6.2 พวงมาลัยขับทางขวา 
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  7. ระบบกันสะเทือน 
   7.1 ระบบกันสะเทือนหนา แบบถุงลมและโชคอัพแบบ 2 จังหวะ พรอมเหล็กกันโคลง จํานวน 
ไมนอยกวา  2 ลูก 
   7.2 ระบบกันสะเทือนหลัง แบบถุงลมและโชคอัพแบบ 2 จังหวะ พรอมเหล็กกันโคลง จํานวน 
ไมนอยกวา 4 ลูก ติดตั้งนอกแนวแชสซีพรอมระบบความปลอดภัย 

  8. ระบบเบรก 
   - เปนแบบวงจรอิสระ 2 วงจร โดยใชระบบลมดันลวน เบรกไอเสียใชวงจรไฟฟาบังคับการทํางาน

ดวยระบบลมดัน เบรกมือเปนแบบสปริงเบรกกระทําที่ลอหลัง 

  9. ขนาดและแบบของกระทะลอ 
   9.1 เปนโลหะผสม มีขนาดมาตรฐานที่บริษัทผูผลิตรถกําหนดไมนอยกวา 7 ชุด 
   9.2 ชนิดของยางเปนแบบเรเดียล ขนาด 295/80R22.5 ยี่หอ มิชลิน หรือดีกวา พรอมยางอะไหล

ขนาดเดียวกัน 1 ชุด 

  10. ระบบไฟฟา  
   10.1 แบตเตอรี่ ขนาด  24 โวลต ความจุไมนอยกวา 200 แอมแปร  4  ลูกสําหรับใชกับ

เครื่องยนต 2 ลูก  และใชกับเครื่องเสียง 2 ลูก 
10.2  มีรางเลื่อน เพื่อความสะดวกในการดูแลบํารุง 

   10.3 เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 24 โวลต ขนาด 90 แอมแปร 
                     10.4 ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลังแบบ Back up Alarm เสียงดังทันทีเมื่อเขาเกียรถอยหลัง 

เสียงดังสูงสุดไมนอยกวา 107 เดซิเบล กําหนดเสียงดังไดขณะอยูที่โลงแจง หรืออยูในที่ทึบ  มีความคงทนตอ
การใชงาน โครงสรางผลิตจากเหล็กหลอแข็งแรง  ภายนอกหุมดวยอีพ็อกซี่ เพื่อปองกันการสั่นสะเทือน และ
ความชื้น ทนตออุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส ถงึ + 85 องศาเซลเซียส ขนาดกวางไมเกิน 1.7 นิ้ว ยาวไมเกิน  

    4 นิ้ว (รวมหูยึด)  สูงไมเกิน 2.8  นิ้ว ประหยัดไฟกินกระแสไมเกิน 0. 3 แอมป ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 
ISO14001 ผลิตตามมาตรฐาน SAE J 994 , CE และผูเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนผูแทนจําหนาย 

  11. รายละเอียดการประกอบตัวถังรถยนตโดยสารปรับอากาศ 
  11.1 รูปตัวถังตามมาตรฐานทรงสูง 
  11.2 คาน ตง โครงสรางเปนเหล็กพนสี กันสนิมทุกชิ้นสวน การพนสีกันสนิมใหใชสารกันสนิม
ประเภทชนิดที่มีองคประกอบพื้นฐานจาก น้ํา และหรือ ขี้ผึ้ง และหรือ แวกซ เปนสารกันสนิมที่มีคุณภาพสูง 
สามารถปองกันสนิม , การผุกรอน , ความชื้น , น้ํา และตัวเรงสนิมอื่น ๆ ไดเปนอยางดี มีความคงทนไมแตกรอน 
ไมแหง ไมกรอบ ยึดหยุนไดดีตลอดอายุการใชงาน ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยผูเสนอราคา
ตองเปนตัวแทนจําหนายวัสดุกันสนิมที่เสนอ แนบเอกสารในวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
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  11.3 สีตัวถังใชสีแหงชา มาตรฐาน 2K หรือเทียบเทา เฉดสีตามแบบของมหาวิทยาลัยกําหนด 
  11.4 มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย รูปไข ขนาด 17 นิ้ว x 13 นิ้ว ทําดวยทองเหลืองลงยา   
ติดที่ตัวถังทั้งสองขาง พรอมชือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวหนังสือขนาด 9 – 10 นิ้ว (ตามแบบที่กําหนด) 
  11.5 ตัวถังภายนอกหุมดวยเหล็กซิงค ความหนาเบอร 18 
  11.6 หลังคาภายนอกหุมดวยเหล็กซิงค ชนิดแผนเดียว ความหนา 1.2 มม. เบอร 18  ริมขอบหุม
ดวยสแตนเลส โดยเชื่อมดวย CO2 
  11.7 ระหวางเพดานและหลังคากรุดวยฉนวนกันความรอนโดยระบบพนดวยโฟม 
  11.8 ตัวถังดานขาง กรุดวยฉนวนกันความรอนชนิดพนดวยโฟม 
  11.9 ฝาเพดานกรุดวยแผนเหล็กเคลือบ หุมหนังเทียมอยางดี  พรอมเดินเสนคิ้วเพื่อความสวยงาม 
  11.10 ซับฝาขางภายใน กรุดวยแผนเหล็กเคลือบลามิเนตหรือไฟเบอรกลาสคอมโพสิต 
  11.11 พื้นยกรองทางเดิน ปูดวยไมเนื้อแข็งอบแหงเขารางลิ้นในตัวหนาไมนอยกวา 20 มม. พรอม
ปูทับดวยผายางอยางดีปดแนวดวยคิ้วอลูมิเนียม 
  11.12 มีตูเก็บของดานซายและดานขวา เจาะทะลุถึงกัน ฝาตูขางทําดวยโครงเหล็ก ภายนอกหุม
ดวยแผนเหล็กซิงคเบอร 18  หรือหนาไมนอยกวา 1.2 มม. พรอมกุญแจล็อคไดทุกบาน ติดตั้งโชคฝาขาง เพื่อชวย
ผอนแรง 
  11.13 กันชนหนาและกันชนหลังทําดวยสแตนเสสอยางด ี
  11.14 กระจกบังลมหนาเปนแบบนริภัย 2 ชั้นหนาไมนอยกวา 10 มม.  จํานวน 1 บาน เปน
กระจกนิรภัยเคลือบสารหรือฟลมกันแสงและความรอน แผนกระจกเปนแบบลามิเนต ที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมการขนสงทางบก 
  11.15 กระจกบังลมหลังและกระจกขางเปนแบบปดตายโดยรอบเปนกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนา 
ไมนอยกวา 10 ม.ม. เคลือบสารหรือฟลมกันแสงและความรอน แผนกระจกเปนแบบลามิเนต ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมการขนสงทางบก 
  11.16 กระจกชองประตูพนักงานขับรถ และประตูขึ้น-ลงดานหนา เปนแบบเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 
สารมารถเลื่อนเปด- ปดได 
            11.17 มีการพนสารละลายปองกันสนิม (ไมใหใชสีอีพอกซี่) พนเคลือบในสวนใตทองรถทั้งหมด 
ขอบบานประตู ฝาชองเก็บของทั้งหมด ในขั้นตอนเมื่อประกอบตัวถังเรียบรอยแลว 
  11.18 กระจกบังลมหนามีที่ปดน้ําฝนขนาดใหญ 1 ชุด ระบบปดไมนอยกวา 2 จังหวะ พรอมที่ฉีด
น้ําลางกระจก ยี่หอ BOSCH หรือ NWB หรือ DENSO หรือดีกวา 
  11.19 มีสวิทซกริ่งที่เพดาน 5 ชุดเปนแบบเสียง (เลือกภายหลัง) 
  11.20 ติดตั้งราวกันตกตรงบันไดทางขึ้น เปนแบบ Stainless 
  11.21 ในกรณีที่มีการขันสกรู ใหใชสกรูทุกตัวแบบปองกันสนิม 
  11.22 แผงควบคุมระบบไฟฟาของรถติดตั้งตะแคงพรอมใสระบบรีเลยเปด-ปด ทุกตวั 
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  11.23 เกาอี้คนขับเปนที่นั่งเดียว เบาะนั่งบุนวม หุมดวยหนังเทียมอยางดี มั่นคงแข็งแรง สามารถ
ปรับเอนนอน  เลื่อนปรับระยะสูง – ต่ํา ปรับเลื่อนหนา ถอยหลังได พรอมเข็มขัดนิรภัย 
  11.24 มีที่นั่งสําหรับพนักงานประจํารถขางพนักงานขับรถ 1 ที่นั่ง เบาะนั่งบุนวม หุมดวยหนัง
เทียมอยางดี สามารถปรับเอนนอน  เลื่อนปรับระยะสูง – ต่ํา ปรับเลื่อนหนา ถอยหลังได พรอมเข็มขัดนิรภัย  
(ขึ้น – ลงไดสะดวก) 
  11.25 เกาอี้ผูโดยสารทั้งหมดหันหนาไปทางดานหนารถ โดยแบงเปนดานซาย 2 ที่นั่ง และ
ดานขวา 2 ที่นั่ง พนักพงิแยก ปรับเอนนอนดวยระบบโชค มีทาวแขนพับเก็บได เบาะที่นั่งบุนวมและพนังพิงหุมดวย
หนังเทียมอยางดี พรอมผารองศีรษะติดดวย แถบสามารถถอดซักได สวนดานหลังเบาะที่นั่งหุมดวยผาหนังเทียม
อยางดี พรอมติดตั้งถาดวางแกวและที่ใสเอกสารดานหลัง พนักพิงทุกที่นั่งสามารถปรับเอนได พรอมติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยทุกที่นั่ง 
  11.26 เหนือเกาอี้ผูโดยสารเปนชั้นวางของทําดวยเหล็กพับขึ้นรูป หุมดวยหนังเทียมอยางด ี
  11.27 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว บนฝาเพดานจํานวน 2 ตัว 
  11.28 มีประตูดานคนขับ 1 ประตู และมีประตูฉุกเฉนิดานขวาคอนไปทางทาย 1 ประต ู
  11.29 มีประตูขึ้น – ลง ผูโดยสารดานซาย 2 ประตู ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติเปนแบบ 
PNEUMATIC ไดรับมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO18001 ลักษณะประตูเปดกางออกแนบขนานกับตัวรถไป
ดานทายรถ ประตูอยูหนาลอหนา 1 ประตู และอยูกลางรถ 1 ประต ูมีหนังสือแตงตั้งเปนผูแทนจําหนาย 
  11.30 ติดตั้งผามานแบบแอคคอเดียนและผามานระบายสั้นเพื่อความสวยงามทั้งคัน ยกเวน
ดานหนา (สีกําหนดภายหลัง) 
  11.31 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาด 5 ปอนด จํานวนไมนอยกวา 4 ถัง  
  11.32 ติดตั้งคอนทุบกระจกภายในรถ จํานวนไมนอยกวา 6 อัน ตามตําแหนงที่เหมาะสม 
  11.33  ติดตั้งที่บังแดด ดานหนา 2 ชุด 
  11.34 หองสําหรับผูโดยสาร และ คนขับตองกั้นหองแบงแยกสัดสวนออกชัดเจน ทั้งนี้คูสัญญา
จะตองนําเสนอแบบภายในตัวรถทั้งระบบกอนการดําเนินการ 
  11.35 มีเครื่องมือประจํารถ 1 ชุด พรอมบันไดทําความสะอาดรถ อยางนอยประกอบดวย 
   (1) กลองใสเครื่องมือ   1 กลอง 
   (2) คีม และคีมล็อค อยางละ  1 ตัว 
   (3) ไขควงแบน และแฉก อยางละ           1 ตัว 
   (4) ประแจแหวน ปากตาย อยางละ    1 ชุด 
   (5) ประแจเลื่อน    1 ตัว 
   (6) ประแจถอดลอพรอมดาม  1 ชุด 
   (7) แมแรงไฮโดรลิค พรอมดาม  1 ชุด 
   (8) หนังสือคูมือประจํารถ            1 เลม 
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12. ระบบไฟสองสวางภายในและภายนอก 
  12.1 มีโคมไฟสองสวางและสัญญาณไฟตาง ๆ ครบถวนตาม พรบ.จราจรทางบก , พรบ.ขนสงทาง
บก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กระจกมองหลังกานใหญ 2 ชุด ซาย-ขวา กระจกมองในและกระจกมองหลัง  
1 ชุด ตามบังคับของกรมการขนสงทางบก พรอมแผงบังแดด 2 ชุด 
  12.2 โคมไฟสองสวางภายในรถบริเวณฝาเพดาน ใชหลอดฟลูออเรสเซนชนิดกลม จํานวนไมนอย
กวา 5 ชุด 
  12.3 ไฟบริเวณบันไดขึ้น-ลง ผูโดยสาร ติดตั้งไฟสองสวาง ชนิดฝงผนัง 
   12.4 มีไฟแสดงความสูงของรถ ชนิดติดตั้งหลังคา ดานหนาจํานวน 4 ดวง ดานหลังจํานวน 4 ดวง 
ตาม พรบ.จราจรทางบก , พรบ.ขนสงทางบก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
  12.5 ไฟหนาเปนแบบใหแสงสวาง พรอมไฟตัดหมอก จํานวน 3 ดวง , ไฟทายแนวตั้งชุดใหญขาง
ละ 1 ชุด 
  12.6 มีไฟราวขางทอดักท้ังซาย-ขวา เพื่อความสวยงาม 
  12.7 มีระบบเปด-ปด ไฟสูงต่ํา 
  12.8 แตละที่นั่งผูโดยสาร มีไฟสําหรับอานหนังสือ 1 ชุด ที่บริเวณหัวจายแอร มีสวิทซเปด-ปด แต
ละจุดทุกที่นั่ง 

13. อุปกรณเครื่องเสียง / โทรทัศน 
  13.1 ติดตั้งโทรทัศนสี แบบจอ LED ขนาดไมนอยกวา 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ยี่หอ โซนี่ หรือ 
พานาโซนิค หรือดีกวา สามารถรับภาพสีจากสถานีโทรทัศน ไดทั้งระบบ VHF และ UHF และจากเครื่องเลน DVD 
ได พรอมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค 
  13.2 ติดตั้งเครื่องเลน DVD ชนิดที่ใชติดรถยนต สามารถเลน DVD , CD , VCD และ MP3 และ
สามารถตอ USB ได มีกลองควบคุม DVD , CD , VCD  และ  MP3   จํานวน 1 ตัว ยี่หอ  pioneer kenwood 
sony  Alpine หรือดีกวา  ที่สามารถดูหนังฟงเพลงได พรอมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค  
  13.3 ติดตั้งปรีแอมปและมีเพาเวอรแอมปแบบ 4 ทิศทาง ขนาดไมนอยกวา 1000 วัตต ยี่หอ 
bostwick หรือ kenwood หรือ pioneer หรือดีกวา พรอมลําโพง ขนาด 6X9 นิ้ว ชนิด 3  ทาง จํานวน 10 ตัว , 
ลําโพงเสียงต่ํา จํานวน 2 ตัว และลําโพงซับเบส ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว จํานวน 2 ตัว พรอมระบบเลนคาราโอเกะ 
พรอมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค 
  13.4 ติดตั้งปรีแอมป แบบมีสัญญาณใชไมโครโฟนในตัว ยี่หอ bostwick หรือ kenwood หรือ 
Pioneer หรือดีกวา  จํานวน 1 เครื่อง พรอมไมคพูด จํานวน 2 ตัว พรอมจุดเสียบที่เพดาน จํานวน 3 ชุด ติดตั้ง
บริเวณดานหนา, กลาง และดานหลัง ภายในหองผูโดยสาร 
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  13.6 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา DC/AC ขนาดไมนอยกวา 600 W และสูงสุดไมนอยกวา 1,200 วัตต 
พรอมระบบปองกันไฟเกินและไฟต่ําเกินกวาจะทํางาน เพื่อปองกันอุปกรณภายในรถจากการเสียหาย จํานวน  
1 เครื่อง 
  13.7 นาฬิกาแบบดิจิตอล 1 เรือน ขนาดไมนอยกวา 4x6 นิ้ว แบบฝง บริเวณดานหนาหอง
ผูโดยสาร 
  13.8 ติดตั้งกระจกมองซาย-ขวา พรอมขากระจกชุดไฟฟา บานกระจกเปนแบบธรรมดา  
จํานวน 1 ชุด 
  13.9 ติดตั้งกลองมองหลังถอยดานทายรถสามารถกันน้ําไดพรอมดวงไฟอินฟาเรด พรอมจอขนาด
ไมนอยกวา 7 นิ้ว แบบไรสายดวยยานความถี่ 2.4 GHz ใชระบบไฟฟา 24 โวลท จํานวน 1 ชุด โดยไมตองผานหมอ
แปลงไฟฟา พรอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 

14. ระบบปรับอากาศ 
14.1 เปนระบบแอรไฟฟา โดยฉุดตรงจากเครื่องยนตของรถ คอมเพรสเชอรแอรไมนอยกวา 6 สูบ  

ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 610 ซีซี กําลังลมไมนอยกวา 4,200 ลบ.ม/ชั่วโมง ขนาดไมนอยกวา 120,000 
BTU มีมอเตอรพัดลมคอยลเย็นขนาดไมนอยกวา 130 วัตต ไมนอยกวา  8 ตัว  ติดตั้งที่เพดานรถ และมีมอเตอรพัด
ลมคอยลรอนขนาดไมนอยกวา 190 วัตต ไมนอยกวา  4 ตัว ติดตั้งบริเวณดานทายรถ ใชสารเพิ่มความเย็นชนิด  
R134A หรือเทียบเทา ระบบปรับอากาศทั้งชุดเปนตรายี่หอเดียวกัน เปนของแทและใหมทั้งระบบ ยี่หอ Nippon 
Denso หรือ sanden หรือดีกวา พรอมใบรับประกัน และหนังสือรับรองเพื่อแสดงวาระบบปรับอากาศที่เสนอ
เปนระบบใหมทั้งระบบ จากผูผลิตหรือผูแทนจําหนาย โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนาย
ระบบปรับอากาศที่เสนอ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายของผูผลิต  

14.2 มีระบบทอจายเหนือที่นั่ง ผูโดยสารและหองคนขับเปนเหล็กซิงค กรุฟองน้ําหุมผา หรือ 
กํามะหยี่ หรือ หนังเทียมอยางดี  มีหัวจายแอร สามารถปรับทิศทางลมไดทุกที่นั่ง พรอมไฟอานหนังสือชุดเดียวกัน
กับหัวจายแอร 

14.3 ติดตั้งเครื่องฆาเชื้อโรคในอากาศ จํานวน 1 เครื่อง สามารถกําจัดเชื้อ แบคทีเรีย รา ยีสต  
ไวรัส ในอากาศและบริเวณพื้นผิว และกําจัดกลิ่นเหม็นตาง ๆ  ทําใหอากาศในหองโดยสารสะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก
เชื้อโรค สามารถใชงานในขณะที่ผูโดยสารอยูได ไมเปนอันตรายตอผูโดยสาร 

   15. การบริการหลังการขาย 
  15.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําการตรวจสภาพตัวถัง แกไขปรับปรุง หรือซอมแซม
อุปกรณทีไ่มสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกระยะ 6 เดือน เปนเวลาอยางนอย 2 ป 
  15.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองตรวจ ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนตอยางนอย 2 ป หรือ 
100,000 กิโลเมตร 
  15.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรถยนตที่มีศูนยบริการภายในประเทศไมนอยกวา 
 15 แหง 
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ขอกําหนดทั่วไป 
         1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองไดรับอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4) ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม   
มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบตัวถังรถยนตโดยสาร โดยแนบเอกสารในวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          2. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายเครื่องยนต/แชสซี ที่เสนอ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
ผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของผูผลิต โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          3. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายระบบเครื่องปรับอากาศที่เสนอ ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของผูผลิตผูผลิต โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          4. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองแนบหนังสือรับรองเพื่อแสดงวาระบบปรับอากาศที่เสนอเปนระบบใหม
ทั้งระบบจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของผูผลิต โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          5. รถยนตโดยสารที่เสนอจะตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใชเครื่องยนต
แบบจุดระเบิดดวยการอัดเฉพาะดานความปลอดภัย : สารมลพิษเครื่องยนตดีเซล ระดับ 4 มาตรฐาน เลขที่ มอก.
2315-2551 หรือใหมกวา โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          6. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองระบุ ยี่หอ รุน และจํานวน ของและอุปกรณประกอบครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง รายการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 40 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน  เพื่อประกอบการพิจารณา 
ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          7. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อค และหรือรูปแบบรายการที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑที่เสนอที่ครบถวนตามขอท่ี 4 ในวันที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค 
          สําหรับแคตตาล็อคที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาลอค ผูเสนอราคา
จะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน 
 

การรับประกัน  
          ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาซื้อ
ขาย จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 
100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางหนึ่งอยางใดถึงกอน นับแตวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบ โดยกําหนดเวลาดังกลาว 
หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง หรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ จะตองจัดการซอมแซม
หรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง โดยไมคิดคาใชจายใดๆทัง้สิ้น 
 

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

 


