
 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง   การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่่ากว่า 31 ท่ีนั่ง จ่านวน 1 คัน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------ 

 

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด        
ไม่ต่่ากว่า 31 ที่นั่ง จ่านวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

งบประมาณในการประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000.-บาท (สองล้านแปดแสน 
บาทถ้วน)   
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
            1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
           3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอา จปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
            4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์  
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 
            5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ก่าหนดการชี้แจงรูปรายการ ในวันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.  ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  
ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    อ่าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยรับฟังค่าชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน้าที่รับผิดชอบของผู้ค้าที่จะไปรับฟังค่าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
และ / หรือ จะรับฟังค่าชี้แจงหรือไม่ก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบการชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท่างานจะน่ามา อ้างให้
พ้นความรับผิดชอบ และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้เช่นกัน 
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 ก่าหนดการยื่นเอกสารประกวดราคาและด้านเทคนิคในวันท่ี   23 เมษายน 2552    ระหว่าง
เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส่านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด่าเนินการพิจารณา
เอกสารด้านเทคนิค   เวลา  13.30  น.  ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส่านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงราย 
โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด่าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หากผู้เสนอราคาหรือ           
ผู้ได้รับมอบอ่านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวัน เดียวกัน
เวลา  16.00  น.                        
 

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในวันและเวลา
เดียวกัน  เป็นจ่านวนเงิน 140,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  500.-  
บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง – งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี 7 – 17 
เมษายน 2552 ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
โทรศัพท์หมายเลข (053) 776000 ต่อ 1109, 1622   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่ 4  เมษายน  2552 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี  59 / 2552 
เร่ือง   การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่่ากว่า 31 ท่ีนั่ง จ่านวน 1 คัน 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  4 เมษายน 2552 

 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคางานซื้อรถยนต์โดยสาร  

ขนาดไม่ต่่ากว่า 31 ที่นั่ง จ่านวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ 
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่ก่าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน่า และ
ข้อก่าหนด ดังต่อไปนี้  
 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
          1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
          1.4 แบบหนังสือค้่าประกัน 
           (1) หลักประกันซอง 
          (2) หลักประกันการสัญญา 
          1.5 บทนิยาม 
           (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
          1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
          2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
          2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และต้องไม่เป็นผู้มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.5 
          2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
          2.5   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

          3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                3.1.1  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
            (ข) บริษัทจ่ากัดหรือบริษัทมหาชนจ่ากัด   ให้ยื่นส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ่านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชีผู้ถือ 
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
            3.1.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส่าเนาบัตร  
ประจ่าตัวประชาชนของผู้นั้น ส่าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรประจ่าตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส่าเนาถูกต้อง 
               3.1.3  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส่าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า    ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า   และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส่าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1) 
               3.1.4  ส่าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือส่าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
               3.1.5  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
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          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
           3.2.1  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3 
           3.2.2  หนังสือมอบอ่านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ่านาจให้  
บุคคลอ่ืนท่าการแทน 
           3.2.3  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.6 (2)  
 
4. การเสนอราคา 
 

          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก่าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคา ซื้อด้วย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น      และจะต้องกรอกข้ อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
 

          4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก่าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ พร้อมติดต้ัง  ไม่เกิน   60  วัน นับถัดจากวัน        
ลงนามในสัญญา 
 

          4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลัก ษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ที่ประกาศ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

                ส่าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส่าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส่าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ่านาจท่านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน่าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน  5  วัน 
 

          4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอก่าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    90   วัน     นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก่าหนดยืนราคาผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 

          4.5 ก่อนยื่นประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ เอกสาร ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

               เมื่อพ้นก่าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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         คณะกรรมการประกวดราคา จ ะด่าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศ ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันท่ี 23 เมษายน  2552  เวลา 16.00  น. 
           หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
ว่ามีผู้เสนอราคากระท่าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท่าดังกล่าว 
          ผู้เสนอราคาที่ ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ      
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกล าง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค่าสั่งดังกล่าว ต่อ หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการ ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็น
ที่สุด 
          4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังน้ี  
               4.7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการก่าหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจ่าตัว 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว 
                4.7.2  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
               4.7.3 ราคาสูงสุดในการประกวดราคาคร้ังนี้จะเร่ิมต้นที่ 2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) 
             4.7.4  ระยะเวลาในการประกวดราคา  30  นาที (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประกวดราคา) 
                4.7.5 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากจบการประกวดราคา 
                4.7.6 ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
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**5. หลักประกันซอง 
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ่านวน  140,000.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
          5.1 เงินสด 
          5.2 แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท่าการของทางราชการ 
          5.3 หนังสือค้่าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
          5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                หลักประกันซองตามข้อน้ี วิทยาลัยจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้่าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่  ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่่าสุดไม่เกิน 3 
ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท่าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืน
หลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 
 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา กรณีดังนี้ 
 

1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่ก่าหนด 

2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG  IN  เข้าสู่วิธีการทาง 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก่าหนด

โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประกวดราคา 
4. ผู้เสนอราคาไม่ลงรายลมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 

          6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม เป็นเกณฑ์ 
          6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 3 (หรือยื่นข้อเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) 
คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส่าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
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          6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
                6.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัยฯ 
                6.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก่าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระส่าคัญ 
หรือมีผลท่าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
    6.3.3 ไม่เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคในวันเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค 
          6.4 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่
มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.6 น้อยกว่า 2 ราย 
          6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการ  
ประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท่าสัญญา    หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
          6.6 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ่านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส่าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท่าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
          6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท่าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 มหาวิทยาลัยฯ มีอ่านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.6  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
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7. การท่าสัญญาซื้อขาย 
          7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท่าการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ท่าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดท่าข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการท่าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได ้
          7.2 ในกรณี ที่ผู้ชนะการ ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน   5  วันท่าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท่าข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ 7.1   ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท่าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ที่รวมกัน ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์      ให้ผู้ชนะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ท่าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ เจ้าของ
งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ่านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะท่าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
          (1) เงินสด 
          (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยลงวันที่ที่ท่าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท่าการของทางราชการ 
          (3) หนังสือค้่าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้่าประกันดังระบุในข้อ  1.4 (2) 
          (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
 
8. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ   0.20 บาทต่อวัน  
 
9. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
          ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งได้ท่าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท่าสัญญา
ซื้อขายตามแบบ ดังระบุใน 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช่ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช่ารุดบกพร่อง  
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          ** 10.1 เงินค่าพัสดุส่าหรับการซื้อคร้ังนี้ได้มาจากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยปี  2552  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     

10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย     และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม  
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว       ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน่าสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องน่าเข้ามา  โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก่าหนด   ผู้เสนอราคาซึ่งเ ป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
                   (1) แจ้งการสั่งหรือน่าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส่านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง   หรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรือ
อ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชย์นาวี 
          10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท่าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง  
ราชการก่าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
          10.4 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก่าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของส่านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี  
           
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
4 เมษายน 2552 

 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 59 / 2552 
 

รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่่ากว่า 31 ท่ีนั่ง     จ่านวน 1 คัน 
คุณสมบัติเฉพาะ    

1. เคร่ืองยนต์ดีเซล  4  สูบ  แถวเรียง เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ 
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000 ซีซ ี
3. ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก :  112 x 132 มม. 
4. อัตราส่วนก่าลังอัด17.5 : 1  แรงม้าสูงสุด P.S/ r.p.m.  ไม่ต่่ากว่า 130 KW (180 PS)/2,300 
5. แรงบิดสูงสุด n.m./r.p.m. 660/1,400 - 1,600  
6. ขนาดรถยนต์ภายนอกไม่ต่่ากว่า (ยาว x กว้าง x สูง) 7,900 x 2,300 x 3,200 มม. 
7. ความยาวช่วงล้อ 3,800 มม. ยาง 7.50 R20 ที่นั่งผู้โดยสารไม่ต่่ากว่า  30 ที่นั่ง 
8. ระบบส่งก่าลัง 5 เกียร์เดินหน้า  1  เกียร์ถอยหลัง 
9. ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง  ถุงลมรวมก้านกันโคลง หน้า 2  หลัง 4  
10. ระบบเบรก : หน้า/หลัง  ดรัมเบรก  ใช้ลมควบคุมอิสระ 2 วงจร  เป็นระบบลมล้วน มีระบบ  

ช่วยเบรก ABS 
11. ระบบบังคับเลี้ยว :  พวงมาลัยพาวเวอร์ 
12. ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กม./ชม. 
13. บานประตูเปิด - ปิดอัตโนมัติ  แบบสวิงทั้งบาน 
14. มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า  
15. กันชนมีไฟตัดหมอก 
16.  แผงคอนโซล PVC  ขึ้นรูป  บุโฟมลายไม้มีแผงมิเตอร์มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ือง  
17. มีแผงมิเตอร์  มาตรวัดระยะทาง  มาตรวัดแรงดันระบบลม 
18. มีแผงมิเตอร์  มาตรวัดบอกสถานะของระบบไฟ  มีไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร 
19. ระบบปรับอากาศ ปริมาณความเย็นไม่ต่่ากว่า 75,000 BTU เป็นระบบคอมเพรสเซอร์เด่ียว   
20. มีฆ้อนทุบกระจกท่าด้วยโลหะ   จ่านวนไม่น้อยกว่า 2  จุด 
21. มีถังดับเพลิงพร้อมที่แขวน ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
22. มีจอมอนิเตอร์ช่วยการถอยหลัง 
23. มีทีวีจอ LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า 17”  ติดตั้งด้านหน้า จ่านวน 1 จอ และทีวีจอ LCD ขนาดไม่

น้อยกว่า 14” ติดตั้งตรงกลางรถ จ่านวน 1 จอ 
24. ติดตั้งวิทยุ AM/FM สามารถเล่น DVD/VCD /MP3/CD ได้ 
25. มีล่าโพงไม่น้อยกว่า 6 จุด 
26. มีไมโครโฟน 2 ตัว พร้อมจุดเสียบไมโครโฟน 2 จุด (หน้า – หลัง) 
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27. ผ้าม่านหน้าต่าง สีครีม 
28. ติดฟิล์มกรองแสงด้านหน้ารถขนาดความทึบไม่น้อยกว่า 80% ยาวจากแถบกระจกด้านบนลงมา

ไม่น้อยกว่า  40 เซนติเมตร และติดฟิล์มกรองแสงด้านข้างรถ ขนาดความทึบไม่น้อยกว่า 60% 
29. รูปแบบ สีรถ ตามตัวอย่างที่ก่าหนด 

 
 

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

 
 


