
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
----------------------------------- 

          มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) 
ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๗๐/๒๕๕๗ 
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซ่ึง   
มีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

          กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเป็น
ภาระ / หน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ซ้ือแบบท่ีจะไปรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยตนเอง หรือไม่ก็ได้ โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้ซ้ือแบบได้ทราบการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว 
เม่ือมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้ 
 



-๒- 
 

          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทําของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ดําเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง  สํานักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาท่ีดําเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หาก
ผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

          ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างทําของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ ๕๐๐.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.     
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
 
                                     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   
 

 
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทศพล อารีนิจ) 
                                                                                      อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๗๐/๒๕๕๗ 
ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
...................................................... 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์ 
จะประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                 (๔) หลักประกันผลงาน 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ 



-๒- 
 
                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานท่ี 
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเชื่อถือ 
                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                         ๒.๙ คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                         ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ 
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                         ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง 
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                                 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 
                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 
                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตน
ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้เริ่มทํางาน 
                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
ก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) 
ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตาม
เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๗๐/๒๕๕๗" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ใน
วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                  เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แล้วจะไม่รับเอกสารโดยเด็ดขาด 
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                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)  
ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า
หน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด 
วัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ี
นั้นทราบ 
                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                                  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสงูสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 
                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
 
                 ๕. หลักประกันซอง 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
จํานวน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้า
ประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         ๕.๑ เงินสด   
                         ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                         ๕.๓ หนงัสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 
 



-๖- 
 

                         ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ 
ผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ี
คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                         ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอ่ืน 
                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะ
ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 



-๗- 
 
                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย 
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                                  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่า    
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ
ท่ีจะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
                         ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ท้ิงงาน 
 
                 ๗. การทําสัญญาจ้าง 
                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                         ๗.๑ เงินสด 
                         ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                         ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๕ (๒) 
 
 



-๘- 
 
                         ๗.๔ หนงัสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑งวด ดังนี้ 
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 
                 ๙. อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา 
ต่อวัน 
 
                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินกองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจาก เงินกองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 
                         ๑๑.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็น 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 
 



-๙- 
 
                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                         ๑๑.๓ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้
มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินท่ีจัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑๑.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหวา่งระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงท่ีสอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และกําหนด
ยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึง
วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ จนถึงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
คํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum 
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ 
ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่าราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ัน
ตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอ
ลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อ
หน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  
   
                                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   
                                                                                                ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 70/2557 
 

ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด 6 ล้อ  ไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง 
คุณลักษณะ 
1. รายละเอียดคุณลักษณะท่ัวไปการปรับปรุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 
 1.1  ปรับปรุงจากรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 40-0076 เชียงราย โดยทําการรื้อตัวถังเก่าออก ท้ังหมด 
และทําการผลิตตัวถังใหม่ พร้อมติดต้ังระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมการขนส่งทางบก  
 1.2  รถเม่ือประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 11,900 มิลิเมตร ความกว้างสุดไม้น้อยกว่า 2,500 
มิลลิเมตร ความสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,550 มิลิเมตร 
 1.3  มีท่ีนั่งภายในรถไม่น้อยกว่า 40 ท่ีนั่ง (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 
 
2. รายละเอียดคุณลักษณะโครงสร้างและตัวถังรถ 
 2.1  เป็นแบบรุ่นใหม่ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 2.2  โครงสร้างตัวถังรถเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิมท้ังคัน 
 2.3  ตัวรถเม่ือประกอบเสร็จมีความยาวไม่น้อยกว่า 11,900 มิลลิเมตร ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 2,500 
มิลลิเมตร ความสูงท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3,600 มิลลิเมตร 
 2.4  ตัวถังรถทุกด้านหุ้มด้วยเหล็กแผ่นซ้ิงค์เบอร์ 18 ตามมาตรฐาน มอก. หรือ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 
มิลลิเมตร 
 2.5  หลังคาหุ้มด้วยเหล็กซ้ิงค์ ชนิดแผ่นเดียว เบอร์ 18 หรือ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ริมขอบหุ้ม
ด้วยสแตนเลส โดยเชื่อมด้วย co2 
 2.6  มีตู้เก็บของด้านซ้ายและด้านขวา เจาะทะลุถึงกัน ฝาตู้ข้างทําด้วยโครงเหล็ก ภายนอกหุ้มด้วย 
แผ่นเหล็กซ้ิงค์เบอร์ 18 หรือหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร พร้อมกุญแจล๊อคได้ทุกบาน ติดต้ังโช๊คฝาข้าง เพ่ือช่วย
ผ่อนแรง 
 2.7  มีประตูด้านคนขับ จํานวน 1 ประตู และมีประตูฉุกเฉินด้านขวาค่อนไปทางท้าย 1 ประตู 
 2.8  มีประตูข้ึน – ลง สําหรับผู้ โดยสารด้านซ้าย 2 ประตู ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติเป็นแบบ 
PNEUMATIC ท่ีได้รับมาตรฐานกระบอกลม ISO6431VDMA  ISO9001 ISO14001 ลักษณะประตูเปิดกางออก
แนบขนานกับตัวรถไปด้านท้ายรถ ประตูอยู่หน้าล้อหน้า 1 ประตู และอยู่กลางรถ 1 ประตู มีระบบเซฟต้ีแบบแท่ง
ยางยาวขนานกับขอบประตูรถป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร ตาม พรบ.กรมการขนส่งทางบก 
 2.9  รับประกันอุปกรณ์กระบอกลมสําหรับประตูอัตโนมัติท้ังระบบ (รวมท้ังอะไหล่และบริการ) โดยมี
หนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจําหน่าย ไม่น้อยกว่า 1 ปี   
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3.รายละเอียดคุณลักษณะกระจก 

3.1  กระจกบังลมด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 10 ม.ม. เคลือบ   
สารหรือฟิล์มกันแสงและความร้อน ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมการขนส่งทางบก 

3.2  กระจกบังลมหลังและกระจกด้านข้างเป็นแบบปิดตายโดยรอบเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบ   
 LAMINATE หนาไม่น้อยกว่า 10 ม.ม. เคลือบสารหรือฟิล์มกันแสงและความร้อน ได้รับการรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือกรมการขนส่งทางบก   

3.3  กระจกช่องประตูพนักงานขับรถ เป็นแบบนิรภัย TEMPERED GLASS บานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 
สามารถเลื่อนเปิด-ปิด ได้ 

3.4  ติดต้ังกระจกแบบนิรภัยแบบ TEMPERED GLASS ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น ด้านซ้ายของตัวรถจํานวน 1 บาน  
และด้านขวาของตัวรถบริเวณด้านหลังพนักงานขับรถ จํานวน 1 บาน ขนาดตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก 

 
4.รายละเอียดคุณลักษณะภายใน 
 4.1  ฝ้าเพดานหุ้มด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาส หรือหนังเทียมพีวีซี ตกแต่งลวดลายแบบจิ๊กซอว์ เพ่ือความ
สวยงาม กลางเพดานตกแต่งแบบดึงกระดุม 
 4.2.  ผนังรถด้านข้างภายในหุ้มด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาส หรือหนังเทียมพีวีซีอย่างดี 
 4.3  มีท่อจ่ายลมแอร์ท่ีริมเพดานท้ังสองข้าง ทําด้วยโลหะพับข้ึนรูป เสริมด้วยฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียม
พีวีซีอย่างดี 
 4.4  มีชั้นวางสัมภาระของผู้โดยสารท่ีริมเพดานท้ังสองข้าง ขนาดกับท่อจ่ายลมแอร์ ทําด้วยโลหะเสริมด้วย
ฟองน้ํา หุ้มด้วยหนังเทียมพีวีซีอย่างดี 
 4.5  ติดต้ังหัวจ่ายลมแอร์ ตามจํานวนแถวท่ีนั่งผู้โดยสารท้ังสองข้าง หัวจ่ายลมแอร์เป็นแบบรุ่นใหม่ปรับ
ทิศทางได้ มีไฟสําหรับส่องอ่านหนังสือแต่ละท่ีนั่ง มีสวิทซ์ เปิด-ปิด ไฟแยกต่างหากแต่ละท่ีนั่ง 
 4.6  การป้องกันความร้อน ฝุ่น น้ํา เข้าภายในตัวรถประกอบด้วยฉนวนกันความร้อน เช่น ใยแก้วหนา ไม่น้อย
กว่า 1 นิ้ว โฟมหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยางของค้ิวต่าง ๆ  
 4.7  ติดต้ังผ้าม่านแบบแอคคอเดียนและผ้าม่านระบายสั้นเพ่ือความสวยงามท้ังคัน ยกเว้นด้านหน้า  
(สีกําหนดภายหลัง) 
 
5.รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนรถ 
 พ้ืนรถยกร่องทางเดินสูงไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร ปูด้วยไม้เนื้อแข็งมีรางเข้าลิ้นในตัว หนาไม่น้อย 
กว่า 15 มม. ปูทับด้วยผ้ายางพีวีซีอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. บริเวณรอยต่อปิดทับด้วยค้ิวอลูมิเนียมเพ่ือความ
สวยงาม ร่องทางเดินมีผ้ายางปูทับอีกชั้น สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดได้ 
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6.  รายละเอียดคุณลักษณะขนาดและจํานวนท่ีนั่ง 
 6.1  เบาะนั่งโดยสารโครงสร้างทําด้วยโลหะ เสริมด้วยฟองน้ําฉีดข้ึนรูป หุ้มด้วยหนังเทียม พีวีซีอย่างดี  
สามารถปรับเอนนอนได้ด้วยมือปรับ ด้านริมร่องทางเดินมีท่ีวางแขน สามารถปรับพับเก็บได้   ด้านหลังมีมือจับและ
ท่ีวางเครื่องด่ืม แบบด้านขวาแถวละ 2 ท่ีนั่ง ด้านซ้ายแถวละ 2 ท่ีนั่ง ปรับเอนนอนด้วยระบบโช๊ค มีทีท้าวแขนพับ
เก็บได้ พร้อมติดต้ังถาดวางแก้วและท่ีใส่เอกสารด้านหลัง พร้อมติดต้ังเข็มขัดนิรภัย ทุกท่ีนั่งรวมท่ีนั่งผู้โดยสารไม่น้อย
กว่า 40 ท่ีนั่ง 
 6.2  มีท่ีนั่งสําหรับพนักงานขับรถ แบบท่ีนั่งเด่ียว เบาะนั่งบุนวม หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ม่ันคงแข็งแรง 
สามารถปรับเอนนอน เลื่อนปรับประยะสูง – ตํ่า ปรับเลื่อนหน้า ถอยหลังได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย 
 6.3 มีท่ีนั่งสําหรับพนักงานประจํารถข้างพนักงานขับรถ 1 ท่ีนั่ง เบาะนั่งบุนวม หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี 
ม่ันคงแข็งแรง สามารถปรับเอนนอน เลื่อนปรับประยะสูง – ตํ่า เลื่อนหน้า-ถอยหลังได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย (ข้ึน-ลง 
ได้สะดวก) 
 
7.รายละเอียดคุณลักษณะระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และอุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ 
 7.1  ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก,พ.ร.บ.ขนส่ง ทางบก 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กระจกมองหลังก้านใหญ่ 2 ชุด ซ้าย-ขวา กระจกมองในและกระจก มองหลัง 1 ชุด 
ตามบังคับของกรมการขนส่งทางบก พร้อมแผงบังแดด 2 ชุด 
 7.2  ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างภายในรถบริเวณฝ้าเพดาน ใช้หลอดฟูลออเรสเซ้นต์ชนิดกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 วัตต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด  
 7.3  ติดต้ังไฟสปอตไลท์สําหรับส่องหลังด้านละ 1 ดวง 
 7.4  ติดไฟสําหรับอ่านหนังสือแต่ละท่ีนั่งผู้โดยสาร ท่ีบริเวณหัวจ่ายแอร์ มีสวิทซ์ เปิด-ปิด แต่ละจุดทุกท่ีนั่ง 
 7.5  มีไฟแสดงความสูงของรถ ชนิดติดต้ังหลังคา ด้านหน้าจํานวน 4 ดวง ด้านหลัง จํานวน 4 ดวง ตาม 
พ.ร.บ.จราจรทางบก,พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 7.6  ไฟหน้าเป็นแบบให้แสงสว่าง พร้อมไฟตัดหมอก จํานวน 3 ดวง ไฟท้ายแนวต้ังชุดใหญ่ข้างละ 1 ชุด 
 7.7  มีไฟราวข้างท่อดักท้ังซ้าย-ขวา เพ่ือความสวยงาม 
 7.8  มีระบบเปิด-ปิด ไฟสูงตํ่า 
 7.9  ติดต้ังท่ีปิดน้ําฝนขนาดใหญ่ ใบปัดยาวไม่น้อยกว่า 700 มม. ระบบความคุมไม่น้อยกว่า 2 จังหวะพร้อม
ระบบฉีดน้ําล้างกระจก 
 7.10  ติดต้ังไฟบริเวณบันไดข้ึน-ลง ผู้โดยสาร ติดต้ังไฟส่องสว่างชนิดฝังผนัง 
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8. อุปกรณ์เครื่องเสียง/โทรทัศน์ (อุปกรณ์ท่ีรื้อถอนให้ระบุรายการนําส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด) 
 8.1  ติดต้ังทีวีสีจอ LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ โซนี่ พานาโซนิค หรือยี่ห้ออ่ืน 
ท่ีดีกว่า สามารถรับภาพสีจากสถานีโทรทัศน์ ได้ท้ังระบบ VHF และ UHF และจากเครื่องเล่น DVD ได้ พร้อมแบบ
แคตตาล็อกในวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค และ ติดต้ังจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว แบบพับได้ จํานวน 1 
เครื่อง 
 8.2  ติดต้ังเครื่องเล่น DVD ชนิดท่ีใช้ติดรถยนต์ ท่ีสามารถเล่น WMA/MP3/AAC/DVD/CD/VCD  รองรับ
การเชื่อมต่อ USB ได้ มีกล่องควบคุม DVD,CD,VCD, และ MP3 จํานวน 1 ตัว พร้อมลําโพงแบบสามทางขนาดไม่
น้อยกว่า 6 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว ยี่ห้อ Pioneer Kenwood Sony หรือ Alpine หรือดีกว่า ท่ีสามารถดูหนัง
ฟังเพลงได้ พร้อมแนบแคตตาล็อกในวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค  

8.3  ติดต้ังปรีแอมป์และมีเพาเวอร์แอมป์แบบ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ ยี่ห้อ Bostwict 
หรือ Kenwood หรือ Pioneer หรือดีกว่า พร้อมลําโพง ขนาด 6x9 นิ้ว ชนิด 3 ทาง จํานวน 10 ตัว,ลําโพงเสียงตํ่า 
จํานวน 2 ตัว และลําโพงซับเบส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จํานวน 2 ตัว พร้อมระบบเล่นคาราโอเกะ พร้อมแนบ
แบบแคตตาล็อกในวันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 8.4  ติดต้ังปรีแอมป์ แบบมีสัญญาณใช้ไมโครโฟนในตัว ยี่ห้อ Bostwick หรือ Kenwood หรือ Pioneer
หรือดีกว่า พร้อมไมค์พูด 2 ตัว พร้อมจุดเสียบท่ีเพดาน จํานวน 3 ชุด ติดต้ังบริเวณด้านหน้า กลาง และด้านหลัง
ภายในห้องผู้โดยสาร และระบบไมค์ไร้สายเป็นยานความถ่ี UHF จํานวน 1 ชุด 
 8.5  ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า DC/AC ขนาดไม่น้อยกว่า 600 W และสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ พร้อม
ระบบป้องกันไฟเกินและไฟตํ่าเกินกว่าจะทํางาน เพ่ือป้องกันอุปกรณ์ภายในรถจากการเสียหาย จํานวน 1 เครื่อง 
 8.6  ติดต้ังนาฬิกาแบบดิจิตอลประจํารถ 1 เรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 4x6 นิ้ว แบบฝัง บริเวณด้านหนห้อง
ผู้โดยสาร 
 8.7  ติดต้ังท่ีบังแดดด้านพนักงานขับรถ 1 ชุด 
 8.8  ติดต้ังกระจกมองซ้าย-ขวา มองหลังภายใน พร้อมขากระจกชุดไฟฟ้า บานกระจกเป็นแบบธรรมดา 
จํานวน 1 ชุด 
 8.9  ติดต้ังกันตก 2 จุด ท่ีประตูข้ึน-ลง ผู้โดยสาร และหลังเก้าอ้ีพนักงานขับรถอย่างละ 1 ชุด 
 8.10  ติดต้ังกล้องมองหลังถอยหลังด้านท้ายรถสามารถกันน้ําได้พร้อมดวงไฟอินฟาเรด พร้อมจอขนาด     
ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว แบบไร้สายด้วยย่านความถ่ี 2.4 GHz ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ จํานวน 1 ชุด โดยไม่ต้องผ่านหม้อ
แปลงไฟฟ้า พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
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9.รายละเอียดคุณลักษณะระบบปรับอากาศ 
 9.1  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบฉุดตรงจากเครื่องยนต์รถ คอมเพรสเซอร์ชนิดไม่น้อยกว่า 6 สูบปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 610 ซีซี กําลังลมสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม./ชั่วโมง ปริมาตรความเย็น ไม่น้อยกว่า 
120,000 บีทียู/ชั่วโมง มีมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 190 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว ติดต้ังท่ีบริเวณด้าน
ท้ายรถ ระบบปรับอากาศใช้น้ํายาทําความเย็น R134a ระบบปรับอากาศท้ังชุดเป็นตราอักษรยี่ห้อเดียวกัน เป็นของ
แท้และของใหม่ท้ังระบบ พร้อมใบรับประกัน และหนังสือรับรองเพ่ือแสดงว่าระบบปรับอากาศท่ีเสนอเป็นระบบใหม่
ท้ังระบบจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่าย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายระบบปรับอากาศ    
ท่ีเสนอ ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิต มีหนังสือรับรองและแต่งต้ังเป็นผู้แทนจําหน่าย 
ระบบปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ ญ่ีปุ่น ยุโรป หรืออเมริกา มีศูนย์บริการท่ัวประเทศไม่น้อยกว่า 60 แห่ง  
(แนบรายละเอียดประกอบ) 
 9.2  ติดต้ังพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ท่ีเพดานรถ จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด เป็นแบบรุ่นใหม่ สามารถ
เปิดเป็นทางออกฉุกเฉินได้ 
 9.3  ติดต้ังเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ จํานวน 1 เครื่อง สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและเชื้อโรค บนพ้ืนผิว
และกําจัดกลิ่นเหม็น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานยุโรป โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล๊อก เอกสารท่ีได้รับ
การรับรอง และเอกสารผ่านการทอสอบประกอบการพิจารณา และมีการรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ   
มีหลักฐานการเป็นผู้แทนจําหน่าย 
 
10.รายละเอียดคุณลักษณะการพ่นสีและระบบป้องกันสนิม 
 10.1  การพ่นสีภายนอกพ่นสีรองพ้ืนอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ตามท่ีหน่วยงาน 
กําหนด การพ่นสีพ่นภายในห้องพ่นอบสีความร้อยไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส เป็นห้องพ่นสีระบบแห้งปราศจาก
ความชื้น (ไม่ใช้ม่านน้ํา) เพ่ือความคงทนของสี (แนบรายละเอียดห้องพ่นสีประกอบการพิจารณา) 
 10.2  สีท่ีใช้เป็นระบบก่ึงแห้งช้า (2K) 
 10.3  จัดทําตัวอักษรประจําหน่วยงาน พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ จํานวน 2 ชุด ด้านซ้ายและด้านขวา และ
ตัวอักษรประจําหน่วยงานท่ีด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน 2 ชุด 
 10.4  การป้องกันสนิม วัสดุกันสนิมท่ีใช้ฉีดพ่นมีองค์ประกอบจากข้ีผึ้ง หรือ แว็กซ์ เม่ือแห้งจะเป็นลักษณะ
เป็นฟิล์ม ไม่แตกร่อน มีความยืดหยุ่นสูงในขณะรถมีการเคลื่อนไหว ไม่ทําลายมลภาวะ วัสดุกันสนิมท่ีใช้ต้องได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ และได้รับมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 ISO 14001 พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา การรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 6 ปี มีศูนย์บริการท่ัวประเทศ ไม่น้อยกว่า 16 แห่ง 
และมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจําหน่าย 
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11.รายละเอียดคุณลักษณะระบบเครื่องยนต์และระบบขับเคล่ือน 
 11.1  เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง กรองน้ํามันโซล่า เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 
 11.2  เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเฟืองท้าย  
 11.3  ติดต้ังสัญญาณเตือนถอยหลังเสียงดังทันทีเม่ือเข้าเกียร์ถอยหลัง เสียงดังสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบล 
กําหนดเสียงดังได้ขณะอยู่ท่ีโล่งแจ้ง หรืออยู่ในท่ีทึบ มีความคงทนต่อการใช้งาน โครงสร้างผลิตจากเหล็กหล่อ
แข็งแรง ภายนอกหุ้มด้วยอีฟ๊อกซ่ี เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือน และความชื้น ทนต่ออุณหภูมิ – 40 องศาเซลเซียส ถึง 
+ 85 องศาเซลเซียส ขนาดกว้างไม่เกิน 1.7 นิ้ว ยาวไม่เกิน 4 นิ้ว (รวมหูยืด) สูงไม่เกิน 2.8 นิ้ว ประหยัดไฟ กินกระแส
ไม่เกิน 0.3 แอมป์ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตตามมาตรฐาน SAE J 994 และผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการ
เป็นผู้แทนจําหน่าย 
 11.4  เปลี่ยนถ่ายน้ํามันไฮดรอลิก 
 11.5  เปลี่ยนท่อยางส่งน้ํามันไฮดรอลิกท่ีเสื่อมสภาพ 
 11.6  เปลี่ยนกรองน้ํามันโซล่า 
 11.7  เปลี่ยนถุงลมกันสะเทือนด้านหน้า จํานวน 2 ชุด 
 11.8  เปลี่ยนถุงลมกันสะเทือนด้านหลัง จํานวน 4 ชุด 
 11.9  เปลี่ยนโช๊คอัพกันสะเทือนด้านหน้า จํานวน 2 ชุด 
 11.10  เปลี่ยนโช๊คอัพกันสะเทือนด้านหลัง จํานวน 4 ชุด 
 11.11  เปลี่ยนลูกยางเบรกท้ัง 4 ล้อ 
 11.12  เปลี่ยนลูกยางแม่ปั้มเบรกบน-ล่าง 
 11.13  เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ท้ัง 4 ล้อ 
 11.14  ตรวจเช็คแป๊บลมเบรก เปลี่ยนท่อน้ํามันท่ีเสื่อมสภาพ 
 
12.ระยะเวลาส่งมอบ 
 ส่งมอบไม่เกิน 180 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
 
13.เง่ือนไข 
 13.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสาร (มีใบอนุญาต รง.4) และ 
มีผลงานซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารมาแล้ว ผลงานไม่น้อยกว่า 1,250,000.00 บาท และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานราชการท่ีเชื่อถือได้ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได้ (แนบหนังสือรับรองผลงานประกอบการพิจารณา) 
 13.2  ผู้เสนอราคาต้องมีห้องอบพ่นสีสําหรับรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ภายในโรงงานของ 

        ผู้เสนอราคาเอง 
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 13.3  อุปกรณ์ท่ีรื้อถอนออกจากตัวรถให้ระบุรายการนําส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด 
 13.4  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการต่อทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ 
 13.5  ให้คณะกรรมการตรวจรับไปตรวจท่ีโรงงานหรือบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยบริษัทต้องแจ้งให้ 

        ทางมหาวิทยาลัยรับทราบไม่น้อยกว่า 3 วัน 
        ครั้งท่ี 1 รื้อตัวถังเก่า ซ่อมปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน 
        ครั้งท่ี 2 ข้ึนโครงสร้างตัวถังและหุ้มตัวถังภายนอก 
        ครั้งท่ี 3 รถเสร็จรอส่งมอบ 

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


