
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๘ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอมอุปกรณ ๑ ชุด 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อปายแสดงผล LED Outdoor full color 

Display พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 
 

   ปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   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 ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

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

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมมาดูสถานที่/

รับฟงคําช้ีแจง 

 



-๒- 

 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 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

หรือ ผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น. 

และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท(สาม

รอยบาทถวน)ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เ ว็บไซต 

www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 

๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ) 

อธิการบดี 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๘ 

ประกวดราคาซื้อปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอมอุปกรณ ๑ ชุด 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค

จะประกวดราคาซื้อปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอมอุปกรณ ๑ ชุด ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

  ปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ ชุด 

 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดย

มีขอแนะนํา 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 

 

 

 

 



-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบ ียบของทาง

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 เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

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 

 

 

 



-๓- 

 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (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) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา   

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (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 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ

จะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม    

ในสัญญาซื้อขาย 

 

 

 

 



-๔- 

 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด  คุณลักษณะ

เฉพาะของครุภัณฑ ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย  

ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก 

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่

จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     

จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อปายแสดงผล LED Outdoor full color Display พรอม

อุปกรณ ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๓๗/๒๕๕๘" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

                      เมื ่อพนกําหนดเวลายื ่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว     

จะไมรับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      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 

 

 

 

 



-๕- 

 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคา

ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

                      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 

๒,๔๙๙,๘๙๔.๐๐บาท 

                      (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 ๔,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่

เสนอลดแลว 

 



-๖- 

 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 

 

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 จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       

จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                 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 
ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา   
ผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย
อื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
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 นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

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 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย    

ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 



-๙- 
 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก    

เงินรายไดมหาวิทยาลัย 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 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา  

พัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน   

คือ ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน

ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และกําหนดยืน

ราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึง

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันที่ 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอตัรารอยละ 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  

   

                                                                                ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขที่ 37/2558 

 

1. LED Full Color Display P 10 Outdoor  

1. คุณสมบัติของปาย LED  

 1.1 เปนระบบ Full Color Display (Matrix LED) LED มีขนาดไมนอยกวา 7.68 x 3.84  

เมตร ซึ่งสามารถแสดงอักษรในภาษาตางๆ ภาพกราฟฟก และภาพเคลื่อนไหวได 

1.2 คุณลักษณะของสกอรบอรดเปนแบบOutdoor มีคุณสมบัติปองกันนํ้าเขาไดและใชงาน 

กลางแจงในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิที่สูงได 

1.3ระยะหางระหวางจุดภาพไมเกิน 10มิลลิเมตร วัดจากจุดศูนยกลางจึงจุดศูนยกลาง LED  

Module ไดรับการออกแบบใหเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดไมนอยกวา 160 x 320 มิลลิเมตร 

1.4 LED Box ของปายประชาสัมพันธ (1 LED Box)จะตองเปนสี่เหลี่ยมมีขนาดไมนอยกวา  

960 มิลลเิมตร x 1,280 มิลลเิมตรโดยมีการจัดแบบบนปายในแนวนอนไมนอยกวา 6 แถว และแนวต้ังไมนอยกวา  

4 แถว 

2. คุณสมบัติทางดานเทคนิคของหลอด LED 

2.1 LED Lamp (1R1G1B) สีแดงจํานวน 1 ดวง สีเขียวจํานวน 1 ดวง สีนํ้าเงินจํานวน 1 ดวง 

สารที่ใชทําไสหลอดLED Lamp 

- แสงสีแดงตองผลิตจากสาร Aluminum Indium Gallium Phosphide (AllnGap) 

- แสงสีเขียวและสีนํ้าเงินตองผลิตจากสาร InGaN (Indium Gallium Nitride) 

- อายุการใชงานไมนอยกวา  100,000 ช่ัวโมง 

2.2 LED LAMP ตองถูกหอหุมดวยสาร Optical Grade Epoxy ชนิดปองกันแสง UV โดยสามารถ

ใชงานกลางแจงในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิที่สูงได 

2.3 จุดภาพ (Pixels) จัดวางเรียงเปนตาราง Matrix ประกอบรวมกันเปน LED Module 

2.4 LED Module ประกอบรวมกันเปน LED Box 

2.5 LED Box ประกอบรวมกันเปน ปายสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส 

- อุณหภูมิในการใชงานระหวาง 0 - 60 องศาเซลเซียส 

- มุมมองของดวงไฟ ไมนอยกวา 110 องศาในแนวนอน และไมนอยกวา 50 องศาในแนวด่ิง 

3. คุณสมบัติของ LED Module 

3.1 LED Module มีขนาดไมนอยกวา160 x 320 มิลลิเมตร 

3.2 LED Module มีจุดภาพ (Pixels) แบบ Real Pixel โดยมีจํานวนจุดภาพ (Pixels) รวมไมนอย

กวา 16 x 16 จุดภาพ และมีระยะหางระหวางจุดภาพ (Pixels Pitch) ไมเกิน10 มิลลิเมตร 

3.3 LED Module ดานหนาเคลือบปองกันนํ้าและความช้ืนดวย Silicone มีความยืดหยุนทนตอ

สารเคมีและไมติดไฟ 
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3.4 LED Module ดานหลังเคลือบปองกันความช้ืนที่อาจจะกัดกรอนลายทองแดงของวงจรไฟฟา 

(PCB Board) ดวย Silicone Conformal Coating 

3.5 ลักษณะหลอดแสดงผล LED  Lamp ชนิด (oval type Lamp LED) 

3.6 LED  Lamp ที่ใชตองมีมุมมองแนวราบ 120 องศา แนวเงย  45 องศา 

3.7 LED  Lamp ที่ใชผลิตจากวัสดุหอหุมตัวกําเนิดแสงชนิด optical Epoxy Resin  

ที่มีสวนผสมของสารปองกัน UV  โดยสามารถใชงานกลางแจงที่อุณหภูมิสงูได 

3.8 LED Module ดานหนาถูกหอหุมเคลอืบปองกัน มีคุณสมบติัเปนฉนวนไมติดไฟ 

3.9 LED Module โครงสรางทําจากวัสดุ PC โพลีคาบอเน็ท ทนตอสภาพอุณหภูมริอนสงู 

3.10 ปายถูกออกแบบใหมีระดับความสวางไมตํ่ากวา 7,000 NIT (ความสวางตอตารางเมตร) 

พรอมเอกสารยืนยันความสวางจากสถาบันที่นาเช่ือถือสามารถเห็นชัดเจนในเวลากลางวันกลางแจงและมีระบบการ

ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ คือ เมื่อแสงโดยรอบลดความสวางลง ตัวปายจะลดความสวางของหนาจอ

เองโดยอัตโนมัติ 

3.11 แผงวงจรไฟฟาทุกแผนไดรับการเคลือบดวยวิธีการ คอนฟอรเมอร โคทต่ิง เพื่อปองกันการ

เกิดสนิมที่ผิวทองแดงของแผนวงจรไฟฟา 

3.12 มีอุปกรณแปลงแรงดันไฟฟาสามารถใชรวมกับไฟฟาขาเขาในชวง 88 - 264 VACและทํางาน

ไดดีในชวงอุณหภูมิ -20 C ถึง 65C โดยตองแสดงเอกสารคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงชวงของอุณหภูมิที่ทํางานไดตาม

ความตองการน้ี 

4. คุณสมบัติเฉพาะ LED Box 

4.1 LED Box มีขนาดไมนอยกวา 960x 1,280 มิลลิเมตร  

4.2 ปายที่เสนอตองมีระดับความสวางไมนอยกวา 7,000NIT (ความสวางตอตารางเมตร) 

สามารถเห็นชัดเจนในที่กลางแจง 

4.3 LED Box มีการปองกันนํ้าและฝุนดานหนาระดับ IP65 หรือดีกวาพรอมแสดงเอกสาร IP65 ใน

กรณีเปนภาษาตางประเทศตองแปลเปนภาษาไทยย่ืนพรอมวันยืนซอง 

4.4 ทํางานไดในอุณหภูมิโดยรอบปาย ต้ังแต 0 - 60 องศาเซลเซียส 

5. คุณสมบัติของระบบไฟฟา(AC Power)  

ติดต้ังระบบไฟฟาสําหรับปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ใหทําการติดต้ังระบบไฟฟาใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยเครงครัด

จากตูเมนไฟฟาจนถึงตัวปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส และใหนําเสนอรายละเอียดในวันย่ืนซองประมูล 
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6. คุณสมบัติของโครงสรางฐานราก 

6.1 ออกแบบและติดต้ังโครงสรางเหลก็ถาวรสําหรบัติดต้ังปายสกอรบอรดอเิลก็ทรอนิกส 

6.2 โครงสรางรองรบัปายสกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส ทําดวยเหลก็กลองขนาด 

เสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา 1 น้ิวความหนาของเหลก็ไมนอยกวา 2.0 มิลลเิมตร 

6.3 โครงเหล็กตองมีขนาดไมนอยกวา 7.68 x 3.84 เมตร พรอมโครงสรางเหล็กยึดระหวาง 

ชองวางของแตละLED Box เพื่อใชยึดรับตัวปายสกอรบอรดอเิลก็ทรอนิกส 

6.4โครงสรางของเสาเหลก็แผนแบบมวนเสนผานศูนยกลาง120 ซม. 

6.5 เสาเด่ียวสงูจากพื้นไมนอยกวา 1.50เมตร จํานวน 1 ชุด พรอมหุมเมทลัชีทดานหลังปาย 

สกอรบอรดอิเล็กทรอนิกส 

6.6 ฐานรากมีขนาดไมนอยกวา สูง 0.70 เมตร กวาง 3 เมตร x ยาว 3 เมตร หรือมีขนาดที ่

รองรับกบัขนาดของปายสกอรบอรดอเิลก็ทรอนิกส 

6.7มีแบบแปลนโครงสรางฐานรากของปาย LED ที่เปนไปตามการดําเนินการของวิศวกรรม 

เพื่อรองรับโครงสรางปายสกอรบอรด พรอมมีใบรับรองจากวิศวกรระดับสามัญและใหนําเสนอรายละเอียดของ

โครงสรางฐานรากในวันที่ย่ืนซองประมูล 

7. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร 

7.1 CPU intel Core i5 

7.2 HDD 1 Tb,  

7.3 Ram DDR3 4Gb, 

7.4 Monitor LCD 18" 

8. ระบบโปรแกรมควบคุมการทํางาน(Software System) 

8.1 เปนโปรแกรมควบคุมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

8.2 รองรบัการแสดงผลที่เปนรปูภาพ, วิดีโอและรับสัญญาณภาพจากภายแหลงสัญญาณภายนอก

สามารถเลน File Video เชน File นามสกลุ  avi, mpg, mpeg, swf, dat, vobเปนตน 

8.3 การแสดงขอความว่ิง สามารถออกแบบ และบันทกึขอความว่ิงไวไดลวงหนา ไดหลายขอความ  

ตามความตองการ ซึง่รองรบัการแสดง ขอความบนหนาจอ ไดทั้งแนวต้ัง และแนวนอน 

8.4 มีระบบ Play List เพื่อการจัดลําดับการเลนFile แตละชนิดติดตอกัน และสามารถจัดการดูแล

ตารางรายการ ออกแบบรายการที่จะนําเสนอได พรอมทั้งยังสามารถจัดตารางการแสดงรายการไดเปนกลุม โดยการ

ออกแบบตารางเวลาแสดงรายการสามารถทําการแกไขเปลีย่นแปลงไดโดยงาย 
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8.5 แสดงวัน-เดือน-ป ปจจบุันบนปายแบบ Realtime 

8.6 สามารถแสดงการถายทอดรายการสดได2 ชองข้ึนไป โดยแสดงในปายเดียวกัน 

8.7 รองรบัการสงขอมูลผานระบบ TCP/IP Network โดยผานทาง Internet, LAN, WAN ไดเปน

อยางนอยและสามารถบันทกึขอมลูหรือคัดลองขอมลูลงใน USB memory แลวทําการตอตรงเขาเครื่องประมวลผล

การแสดง ได โดยมี Port USB สําหรับการคัดลอกขอมลูจากUSB memory อยางนอย 2 Port 

 

2. อ่ืนๆ 

2.1 การอบรมและการสนับสนุนตองจัดการอบรมการติดต้ังโปรแกรม การใชงานการแกไขปญหา และ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของแกเจาหนาที ่

2.2 ตองจัดทําคูมือการใชงาน ผังการทํางานของระบบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานเปน

ภาษาไทยอยางนอยจํานวน 2 ชุด 

2.3 มีการรบัประกันปายประชาสัมพันธโฆษณาอิเล็กทรอนิกสและระบบไมนอยกวา 2 ป 

2.4 นําเสนอวิธีการเพิ่มขอมลูและการแสดงผลของ LEDและรายละเอียดอื่นๆประกอบในวันย่ืนซอง

ประมูล 

2.5 ผูเสนอราคาตองเปนเจาของสินคาและมีโรงงานผลิตเปนของตัวเองหรือเปนตัวแทนจําหนายเจาของ

โรงงานผลิตภัณฑตองผานการยอมรบัจากมาตรฐาน ISO 9001 2008 หรือเทียบเทาหรือสูงกวา 

                2.6 ผูเสนอราคาตองเปนเจาของสินคาและมีโรงงานผลิตเปนของตัวเองหรือเปนตัวแทนจําหนาย

เจาของโรงงานผลิตภัณฑตองแสดงผลการทดสอบคุณภาพของสินคาแนบมาในวันย่ืนซอง  

                2.7 ผูเสนอราคาตองแสดงผลทดสอบความสวาง IP65 ฉบบัภาษาไทย (กรณีเปนภาษาตางประเทศ ให

แปลเปนไทยมาใหเรียบรอย) ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

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


