
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 

ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส  เลขที่ ๒๔/๒๕๕๗  ดังน้ี 

๑. เครื่องวัดคาการละลายของออกซเิจนพรอมหัววัดแบบใชแสง  จํานวน ๑ เครื่อง 

๒. เครื่องวิเคราะหนํ้าแบบอัตโนมัติแบบสมบรูณ   จํานวน ๑ ชุด 
   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพสัดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. เปนผูทีผ่านการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                   ๕. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา 

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกิน 

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแต

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

พิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสาร

ดานเทคนิค หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารบัฟงการพจิารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค 

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพจิารณาและจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรบัการคัดเลอืกใหเขาเสนอราคา

ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป 

 



-๒- 

 

         ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับย่ืนซองเอกสารดานเทคนิคในวันและเวลาเดียวกันเปน

จํานวนเงิน ๑๒๙,๔๗๐.- บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นเกาพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทถวน)  มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา 

และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบตาม 

แบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท  

(สามรอยบาทถวน)  ไดท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันท่ี  

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียด 

ไดท่ีเว็บไซต  www.gprocurement.go.th  และ www.crru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  

๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ทศพล อารีนิจ) 

                  อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๒๔/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 

จะประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

๑. เครื่องวัดคาการละลายของออกซเิจนพรอมหัววัดแบบใชแสง  จํานวน ๑ เครื่อง 

๒. เครื่องวิเคราะหนํ้าแบบอัตโนมัติแบบสมบรูณ   จํานวน ๑ ชุด 
 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดย 

มีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสญัญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลกัประกันซอง 

                                 (๒) หลกัประกันสัญญา 

                                 (๓) หลกัประกันการรบัเงินคาพสัดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบญัชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปน ผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึน 

ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบติัเบื้องตนในการซื้อของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๘ คูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกิน 

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม  และบญัชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรปูและรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสน้ี โดย 

ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา 

ใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองรบัผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรปูและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  แคตตาล็อก ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรบัรองสําเนาถูกตอง โดย 

ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบบัมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสญัญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอน 

ที่จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจา

หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยระบุไวทีห่นาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เลขท่ี ๒๔/๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอือ้งผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)  

ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 

และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอื่นใดที่มหีลกัฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารบัทราบแลว 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะทีม่ีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเปนผูมสีิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพจิารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ

ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือ

เปนที่สุด 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ

การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด

วันเวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่

น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสทิธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 

เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสที่ไดย่ืนมาพรอมกบัซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๒,๕๘๙,๔๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจาย 

ทั้งปวงไวดวยแลว  

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพือ่เขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม 

วัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด 

 



-๖- 

 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง

เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครัง้ละไมนอยกวา ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทาย 

ที่เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว  

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน

การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส 

ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๔.๐๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ  

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๒๙,๔๗๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นเกาพันสีร่อยเจ็ดสิบบาทถวน)   

โดยหลกัประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึง

วันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ 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 ในการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสทิธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่

จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด 

ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปน   

ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทาํ

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 

เปนตน 

 

 

 

 



-๘- 

 

                 ๖.๖ ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจรงิภายหลังจากการประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

วาผูประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา

รายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอ

ราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 
 

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 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน 

๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ

ที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสัง่จายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 

๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

ซึ่งไดแจงเวียนช่ือใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขาย

แลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสญัญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 



-๙- 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารดุบกพรองของสิ่งของทีซ่ื้อขาย 
ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรบัมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินคาพสัดุสําหรบัการ ซือ้ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก  
เงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 
                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ
ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซือ้ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  
๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นใด 
                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นทีม่ิใชเรอื
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน 
ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได 
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูมสีิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะรบิหลักประกันซอง หรอื
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (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) และนับ

ตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 

กําหนดวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 

และกําหนดยืนราคา ๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๓ มกราคม 

๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

จนถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (รวม ๑๕๐ วัน)  ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่  

๓ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

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

ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum 

Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ 

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

ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ัน

ตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ

ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ

หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

      ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 24/2557 
 

1. เครื่องวัดคาการละลายของออกซิเจนพรอมหัววัดแบบใชแสง Luminescence   จํานวน 1 เครื่อง 

 คุณลักษณะ 

1. เปนเครือ่งทีส่ามารถวัดคาการละลายของออกซเิจน และอุณหภูมิของตัวอยางโดยแสดงคาออกมาเปน 

ตัวเลขไฟฟาระบบ LCD สามารถเห็นไดอยางชัดเจน โดยสามารถแสดงคาการละลายของออกซิเจนและอุณหภูมิได 

2. กรณีใชหัววัดแบบ luminescence-based จะใชหลักการของแสงในการวัด ไมตองเปลี่ยนหวัวัดเหมือน

หัววัดแบบเมมเบรน 

3. ความสามารถในการวัด  

     3.1 กรณีตอกับหัววัดแบบ membrance  

           - Concentration: วัดไดต้ังแต 0 ถึง 90 mg/L โดยมีคาความถูกตอง (Relative 

Accuracy) + 0.2 Mg/L 

           - % Saturation  : วัดไดต้ังแต 0 ถึง 600 โดย มคีาความถูกตอง (Relative Accuracy)  

+ 0.1 mg/Lที่ความเขมขน 0-8 mg/L 

     3.2 กรณีตอกับหัววัดแบบ Luminescence-based  

             - Concentration : วัดไดต้ังแต 0 ถึง 50 mg/L โดยมีคาความถูกตอง (Relative 

Accuracy) + 0.1 mg/L ที่ความเขมขน 0-8 mg/L  

             - % Saturation : วัดไดต้ังแต 0 ถึง 500 โดยมีคาความถูกตอง (Relative Accuracy)  

+ 2% 

4. สามารถ calibrate โดยใช Water-saturated air, zero pint หรือ air-saturated water ได 

5. มีระบบ AUTO - READtm ลอคคา  DO โดยอัตโนมัติเมือ่คา DO ที่วัดคงที่ในชวงเวลาที่กําหนด 

6. สามารถเช่ือมตอและโอนขอมลูเขาคอมพิวเตอร ผานทาง RS232 หรือ USB port 

7.  มีระบบ Datalogger สําหรับเกบ็ขอมลูคาสารตัวอยางทีวั่ดไดไมนอยกวา 1000 คาในตัวเครื่อง  

8.  มีระบบตรวจสอบเครื่อง (Self  diagnostic test) สามารถเช็คการทํางานของตัวเครือ่งไดอยางรวดเร็ว  

9. ตรวจเช็ค Segment Display, RAM check, Electrode Input Internal Reference, Key  

Pad test etc. 

10. ตัวเครื่องไดรับมาตรฐาน IP54 และมีชองสําหรับแขวนผนังได 

11. ใชไฟฟา 220 VAC. หรือแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 4 กอน (อายุการใชงานแบตเตอรี่ไมตํ่ากวา  

800 ช่ัวโมง) 

12. สามารถเปลี่ยนภาษาในการแสดงผลไดไมนอยกวา 6 ภาษา 

13. เปนผลิตภัณฑสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป  

14. รับประกันคุณภาพการใชงานไมนอยกวา 1 ป  
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15. อุปกรณประกอบเครื่อง  

     15.1) Orion RDO optical/luminescencebased probe with 3m cable, stainless steel 

guard, calibration  sleeve and optical/ luminescence-based apOrionRDOoptical/luminescencebased  

probe  with 3m cable, stainless steel guard, calibration sleeve and optical/ luminescence- 

based  cap 1 ชุด 

     15.2)  Protective armor with electrode holder 1ชุด 

     15.3)  Instruction manual 1 เลม  

     15.4)  Hard carrying case 1 ชุด 

     15.5)  Four AA batteries (installed) 1 ชุด 
 

2. เครื่องวิเคราะหนํ้าแบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ   จํานวน 1 เครื่อง 

ประกอบดวย 

1. เครื่องปอนสารละลายมาตรฐานและตัวอยางอัตโนมัติ 

     - สามารถบรรจสุารตัวอยางไดไมนอยกวา 50 ตัวอยางและสามารถเพิม่ตัวอยางไดขณะที่เครือ่ง 

ทํางานอยู และสารละลายมาตรฐานไดไมนอยกวา 10 ตัวอยาง โดยสวนใสสารละลายตัวอยางมีตัวตรวจวัด 

ปริมาณสารแบบอัตโนมัติ 

   - สามารถควบคุมการทํางานผาน Software โดยสามารถต้ังคาควบคุมการดูดตัวอยาง หรือการ

ลาง ตัวอยางในกรณีใชหลักการ Discrete  Analysis ได 

2. สวนเจือจางสารละลายอัตโนมัติ 

   - สามารถเจอืจางสารละลายอัตโนมัติเมือ่ความเขมขนของตัวอยางสูงกวากราฟมาตรฐาน 

   - สามารถเตรียมกราฟมาตรฐานโดยใชสารละลายมาตรฐานความเขมขนเดียวได 

   - สามารถทําการเจอืจางอัตโนมัติโดยสั่งผานโปรแกรมการทาํงาน 

3. สวนสงผานสารละลายมาตรฐานและตัวอยาง 

   - มีวาวลสําหรบัเปด-ปดการเขาออกของสารเคมีและนํ้าที่ใชลางระบบ โดยไมตองสลบัสายยางเอง 

    - มีปมดูดสารตัวอยางและสารละลายที่ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี โดยสามารถใสสายยาง  

(Peristaltic Pump Tubing) เพื่อสงผานสารละลายตัวอยางและสารเคมีที่ใชกับการวิเคราะหได  

   - สามารถวิเคราะหไดไมนอยกวา 7 พารามิเตอร และสามารถสลับการวิเคราะหไดโดยไม

จําเปนตองวิเคราะหทลีะพารามเิตอร 

4. สวนควบคุมการวิเคราะหทางเคม ี

    - สวนทําปฏิกิริยาเคมสีามารถนํากลบัมาใชไดใหมและมสีวนใหความรอนขณะทําปฏิกริิยา เพื่อให

เกิดปฏิกริิยาไดอยางสมบรูณ 

   - มีสวน Cd coil เพื่อใชในการวิเคราะหหา Nitrate และ Nitrite 

   - มีชุดอุปกรณชวยเขยาสารเพื่อใหสารเปนเน้ือเดียวกัน 
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5. ชุดวัดการดูดกลืนแสง (Photometric Detector) 
   - สามารถเลอืก Filter เพื่อรองรบัการวิเคราะหทางเคมีไดอยางนอยในชวง 340-880 นาโนเมตร 
หรือกวางกวา 
   - มี Flow Cell ขนาด 10 มิลลิเมตร และ Filter รองรับชวงในการวิเคราะห 
   -  มีระบบกําเนิดแสงแบบ Double-Beam Spectrophotometer โดยใชหลอด Tungsten  
Halogen เปนแหลงกําเนิดแสง 

6. ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลขอมูล 
    - มีความสามารถในการทํางานไดหลายหนาที่พรอมๆ กัน (Multitasking) และสามารถใชงาน
รวมกับ WINDOWS XP ได 
   - สามารถรับสงขอมูลและควบคุมการทํางานของเครื่องฯ ได 
   -  มีระบบการประมวลผล และแสดงผลขอมลูไดหลากหลายรูปแบบใหเหมาะกับความตองการ
ของผูใชงานได 
   - สามารถต้ังรหัสผานเพื่อความปลอดภัยของขอมลูได 
   - เปนโปรแกรมที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิ และมี License ถูกตองจากบริษัทผูผลิต 

7. มีระบบตรวจสอบการรั่วไหล (Leak Detection) ของเครือ่งโดยอัตโนมัติที่เกิดจากกระบวนการ
วิเคราะห 

8. มีอุปกรณประกอบเครื่อง ประกอบดวย 
        8.1 คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ    จํานวน 1 ชุด 
     - คอมพิวเตอร Core i5 ความเร็วไมตํ่ากวา 2.0 GHZ 
     - หนวยความจําหลักไมนอยกวา 500 GB  
     - หนวยความจําสํารองไมนอยกวา 4  GB ขนาดจอไมนอยกวา 20 น้ิว 
      8.2 เครื่อง Laser Jet Printer   จํานวน 1 ชุด 
     - พิมพสีไดและความเร็วไมตํ่ากวา 8 แผน/นาที 
     8.3 เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) แรงดันกระแสไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1 KVA จํานวน1 ชุด 
     8.4 อุปกรณตางๆสําหรับการใชงานของเครื่อง เชนสายยางสําหรับ Regent ตางๆ จํานวน 1 ชุด 
     8.5 คูมือการใชงานของตัวเครื่องและเอกสารคูมือการวิเคราะห เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย  1 ชุด 
     8.6 อุปกรณกําจัดไอสารระเหยเคมีเปนพิษชนิดแพรกระจายในหองปฏิบัติการชนิดเคลื่อนยายได โดยใช
หลักการ Fiber Filtration Technology มี Blower  ขนาดไมนอยกวา 1/20 HP จํานวน 2 ตัว  กําลังดูดอากาศ 
ไมนอยกวา 500 CFM ประตูเปด-ปด ทําดวยไม มีระบบแผนกรอง ประกอบดวย 1 Urethane Foam Washable 
Prefilter, V-bank midule ทีบ่รรจุ Activated Charcoal Filter ขนาดบรรจุไมนอยกวา ปอนด และ 2 Charcoal 
Filter จํานวน 1 ชุด 

9. บริษัทผูผลิตและบริษัทผูขายไดรับมาตรฐาน ISO ดานการจัดการหรือมาตรฐานอื่นทีเ่ทียบเทา 
10. ของที่สงมอบตองเปนของใหม ยังไมผานการใชงานมากอน ตองทําการติดต้ังและทดลองใชงานจน 

ไดผลดี  
11. รับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป นับจากวันสงมอบงาน 

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

 


