
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๘๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จํานวน ๑ คัน 

------------------------------------------- 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) 
จํานวน ๑ คัน  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ      
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.              
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน    
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)                      

                     อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๘๑/๒๕๕๙ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จํานวน ๑ คัน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จํานวน ๑ คัน โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                    ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                    ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
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                   ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ     
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
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                               ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง            
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มทํางาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบ
ราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จํานวน ๑ คัน โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า 
"ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๘๑/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี       
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
 
 



-๔- 
 

                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                               (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ี
รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 
 



-๕- 
 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การทําสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ     
๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา        
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
                               งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ท้ังหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีดําเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจาก
วันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                               (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด  
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
   

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 81/2559 
 

จ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสาร(รถบัสพัดลม) จํานวน 1 คัน 
คุณลักษณะ 

 

1. ข้อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะท่ัวไป 
1. รายละเอียดการปรับปรุงรถยนต์โดยสาร 

1.1.1. ปรับปรุงจากรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 40-0079 โดยทําการรื้อตัวถังเก่าออกท้ังหมด      
โดยการประกอบตัวถังใหม่ และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 

1.1.2. ตัวรถเม่ือประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 10,000 มิลลิเมตร ความกว้างสุด 
ไม่น้อยกว่า 2,450 มิลลิเมตร ความสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,200 มิลิเมตร 

1.1.3. มีท่ีนั่งภายในรถไม่น้อยกว่า 40 ท่ีนั่ง (รวมพนักงานขับรถ) 
 

 

2. โครงสร้างและตัวถังรถ 
2.1  ตัวถังรถ 

2.1.1. เป็นแบบรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 
2.1.2. คานตงโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม 
2.1.3. ความยาวตัวรถเม่ือประกอบตัวรถเม่ือประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 10,000 มิลลิเมตร 

ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 2,450 มิลลิเมตร ความสูงท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3,200 มิลลิเมตร 
2.1.4. ตัวถังรถด้านข้างภายนอกหุ้มด้วยเหล็กแผ่นซ้ิงค์เบอร์ 18 หรือ หนาไม่น้อยกว่า1.2 มิลลิเมตร 
2.1.5. หลังคาหุ้มด้วยเหล็กแผ่นซ้ิงเบอร์ 18 หรือ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 
2.1.6. ด้านหน้า และด้านหลัง หุ้มด้วยเหล็กซ้ิงค์เบอร์ 18 หรือหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร       

หรือไฟเบอร์กลาสข้ึนรูป 
2.1.7. มีเก๊ะเก็บของด้านข้างบริเวณพ้ืนท่ีว่างด้านข้างตามความเหมาะสม โครงผาทําด้วย โลหะหุ้ม

ด้วยแผ่นเหล็กซ้ิงค์เบอร์ 18 หรือหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีโช้คอัฟ ดันเปิดพร้อม
กุญแจล๊อกได้ทุกบาน 

2.1.8. มีประตูไม่น้อยกว่า 3 ประตู ประตูสําหรับพนักงานขับรถ จํานวน 1 ประตู บานประตู มีช่อง
เป็นหน้าต่างเลื่อนเปิดได้ สําหรับจ่ายค่าทางด่วน และมีประตูสําหรับผู้โดยสาร บานพับกลาง 
อยู่บริเวณหน้าล้อหน้าด้านซ้าย และหน้าหรือหลังล้อหลังด้านซ้าย เปิดปิดด้วยระบบมือ        
ท่ีได้รับมาตรฐานตาม พ.ร.บ.กรมการขนส่งทางบก 
 

2.2 กระจก 
2.2.1 กระจกบังลมด้านหน้าเป็นแบบบานเด่ียว เป็นกระจกนิรภัย 2 ชัน แบบ LAMINATE หนาไม่

น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 
2.2.2 กระจกบังลมด้านข้างเป็นแบบบานยกกรอบอลูมิเนียม สามารถปรับระดับสูง-ตํ่า เป็นกระจก

นิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร  ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม ติดฟิล์มกรองแสง 60 % 
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2.2.3 กระจกบังลมด้านท้ายเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า        
6 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 

2.2.4 กระจกช่องประตูพนักงานขับรถ เป็นแบบนิรภัย TEMPERED GLASS บานเลื่อน กรอบ
อลูมิเนียมสามารถเลื่อนเปิดได้ 

2.2.5 กระจกทุกบานได้รับมาตรฐาน มกอ. 
 

2.3 ภายใน 
2.3.1 ฝ้าเพดานหุ้มด้วยแผ่นไฟ ABS หรือหนังเทียมพีวีซี หรือสแตนเลส 
2.3.2 ผนังรถด้านข้างภายในหุ้มด้วยแผ่น ABS หรือหนังเทียมพีวีซี หรือสแตนเลส 
2.3.3 มีชั้นวางสัมภาระของผู้โดยสารท่ีริมเพดานท้ังสองข้าง ขนานกับเพดานรถ ทําด้วยโลหะ เสริม

ด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียมพีวีซี 
2.3.4 การป้องกันความร้อน ฝุ่น น้ํา เข้าภายในตัวรถประกอบด้วยฉนวนกันความร้อน เช่น โฟมฉีด

หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยางขอบค้ิวต่าง ๆ  
2.3.5 จัดทําห้องสําหรับพนักงานขับรถ พร้อมติดต้ังระบบปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู/

ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
 

2.4 พ้ืนรถ 
2.4.1.   พ้ืนรถปูด้วยไม้ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขัดเรียบลงน้ํามันเงา 
 

2.5 ขนาดและจํานวนท่ีนั่ง 
2.5.1 เบาะนั่งโดยสารโครงสร้างทําด้วยโลหะ เสริมด้วยฟองน้ําฉีดข้ึนรูป หุ้มด้วยหนังเทียม พีวีซี 

อย่างดี สามารถปรับเอนนอนได้ ด้านหลังมีมือจับ แบบด้านขวาแถวละ 2 ท่ีนั่ง ด้านซ้ายแถว
ละ 2 ท่ีนั่ง แถวท้ายสุด 5 ท่ีนั่ง รวมท่ีนั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ท่ีนั่ง 

2.5.2 มีเบาะนั่งสําหรับพนักงานขับรถ แบบท่ีนั่งเด่ียว สามารถปรับเอนนอน และเลื่อนเดินหน้า-ถอย
หลังได้ 

2.5.3 มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รูปไข่ขนาด 17 นิ้ว x 13 นิ้ว ทําด้วยทองเหลืองลงยา     
ติดท่ีตัวถังรถท้ังสองข้าง พร้อมชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวหนังสือขนาด 9-10 นิ้ว  

2.5.4 ห้องสําหรับผู้โดยสารและคนขับต้องก้ันห้องแบ่งแยกสัดส่วนออกชัดเจน พร้อมติด
เครื่องปรับอากาศห้องคนขับ 

2.5.5 ต้องติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกเบาะท่ีนั่ง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
2.5.6 ผู้รับจ้างต้องทําการต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อย  

 
3. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

3.1  ระบบไฟฟ้า 
3.1.1 ติดต้ังไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและข้อบังคับของ

กรมการขนส่งทางบก 
3.1.2 ติดต้ังไฟส่องสว่างท่ีเพดานรถแบบฟูลออเรสเซนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ จํานวน    

ไม่น้อยกว่า 5 ดวง 
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3.1.3 ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์สําหรับส่องหลังด้านละ 1 ดวง 
3.1.4 ติดต้ังท่ีปัดน้ําฝนขนาดใหญ่ ใบปัดยาวไม่น้อยกว่า700 มม. ระบบควบคุมไม่น้อยกว่า 2 จังหวะ 

พร้อมระบบฉีดน้ําล้างกระจก 
3.1.5 ติดต้ังไฟท่ีบริเวณทางเดินข้ึน-ลง ผู้โดยสาร 

 
3.2 อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ 

3.2.1 ติดต้ังทีวีสีจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ โซนี่ หรือยี่ห้ออ่ืน ๆ  
3.2.2 ติดต้ังเครื่องเล่น DVD ท่ีสามารถรองรับการเล่น WMA/MP3/AAC/CD รองรับ การเชื่อมต่อ 

USB จํานวน 1 เครื่อง พร้อมลําโพงแบบสามทางขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า     
8 ตัว 

3.2.3 ติดต้ังเพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 4 ทาง จํานวน 1 เครื่อง พร้อมปรีแอมป์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

3.2.4 ติดต้ังไมค์ประจํารถ จํานวน 2 ชุด ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน 1 ชุด 
3.2.5 ติดต้ังเครื่องแปลงไฟฟ้า DC/AC ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง 
3.2.6 ติดต้ังนาฬิกาแบบดิจิตอลประจํารถ 1 เรือน 
3.2.7 ติดต้ังกล้องส่องท้ายรถ จํานวน 1 ตัว 
3.2.8 กล้องมองหลัง ถอยด้านท้ายรถสามารถกันน้ําได้ พร้อมดวงไฟอินฟาเรด พร้อมจอขนาดไม่น้อย

กว่า 7 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
3.2.9 ติดต้ังเสาอากาศดิจิตอล จํานวน 1 อัน 
3.2.10 ติดต้ังท่ีบังแดดด้านพนักงานขับรถ 1 ชุด 
3.2.11 ติดต้ังกระจกมองหลังภายใน 1 ชุด ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
3.2.12 ติดต้ังกันตก 2 ชุด ท่ีประตูข้ึน-ลง ผู้โดยสาร และหลังเก้าอ่ีพนักงานขับรถอย่างละ 1 ชุด 
3.2.13 ติดต้ังพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จํานวน 8 ตัว 

 
 

4. การพ่นสีและระบบป้องกันสนิม 
4.1.1 การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ตามท่ี

หน่วยงานกําหนด การพ่นสีพ่นภายในห้องพ่นอบสีความร้อยไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส 
เป็นห้องพ่นสีระบบแห้งปราศจากความชื้น (ไม่ใช้ม่านน้ํา) เพ่ือความคงทนของสี (แนบ
รายละเอียดห้องพ่นสีประกอบการพิจารณา) 

4.1.2 สีท่ีใช้เป็นระบบก่ึงแห้งช้า (2k) 
4.1.3 จัดทําตัวอักษรประจําหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ จํานวน 2 ชุด ด้านซ้าย และ

ด้านขวา และตัวอักษรประจําหน่วยงานท่ีด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน  2 ชุด 
4.1.4 การป้องกันสนิม วัสดุกันสนิมท่ีใช้ฉีดพ่นมีองค์ประกอบจากน้ํา ข้ีผึ้ง หรือ แว็กเม่ือแห้ง จะเป็น

ลักษณะเป็นฟิล์ม ไม่แตกร่อน มีความยืดหยุ่นสูงในขณะรถมีการเคลื่อนไหว ไม่ทําลายมลภาวะ 
วัสดุกันสนิมท่ีใช้ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงาน ท่ีเชื่อถือได้ และได้รับ
มาตรฐาน ISO/TS16949:2009 ISO9001 และ ISO 14001 พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาการรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจําหน่าย 
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5. รายการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ระยะเวลาส่งมอบ 
5.1  เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เก่าชนิด 6 สูบ ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า  

 พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ พร้อมเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ติดต้ังท่ีบริเวณท้ายรถ 
5.2  เปลี่ยนหม้อน้ํา สําหรับเครื่องท้าย พร้อมท่อยางต่าง ๆ 
5.3  เปลี่ยนท่อทางระบบส่งจ่ายลมเบรกท้ังหมด 
5.4  เปลี่ยนชุดพวงมาลัยบังคับเลี้ยวชุดบน (HINO) 
5.5  เปลี่ยนหน้าปัด เรือนไมล์ ท้ังชุด 
5.6  เปลี่ยนโช๊คอัฟ พร้อมติดต้ัง ด้านหน้า 2 ชุด ด้านหลัง 2 ชุด 
5.7  ติดต้ังกันโคลง ด้านหน้า และด้านหลัง จํานวน 1 ชุด 

 
 

6. ระยะเวลาการส่งมอบ 
6.1 กําหนดส่งมอบไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
 

7. เง่ือนไข 
7.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสาร (มีใบอนุญาต รง.4) 
7.2 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานซ่อมปรับปรุง หรือจําหน่ายรถยนต์โดยสารให้กับหน่วยงานราชการมาแล้ว 

โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาประกอบการเสนอราคา 
7.3 อุปกรณ์เก่าท้ังหมดให้เป็นของผู้รับจ้าง 
7.4 ให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจท่ีโรงงานหรือบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยบริษัทต้องแจ้งให้ทาง

มหาวิทยาลัยฯ ทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน 
7.5 ครั้งท่ี 1 รื้อตัวถังเก่า ซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน 

ครั้งท่ี 2 ข้ึนโครงสร้างตัวถังและหุ้มตัวถังภายนอก 
ครั้งท่ี 3 ทําสีและประกอบภายใน 
ครั้งท่ี 4 รถเสร็จรอส่งมอบ 

 
******************** 


