
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ  
ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

--------------------------------------- 
          มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและ
ระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  
    ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง 
จ านวน ๑ ระบบ  
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                    ๕. ผู้ที่ยื่นความจ านงขอซื้อเอกสารประกวดราคาและผู้มาฟังค าชี้แจงต้องเป็นผู้มีอ านาจในการ   
ท านิติกรรมในนามของ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอซื้อ
เอกสารประกวดราคา หรือมาฟังค าชี้แจงด้วยตนเองได้สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอ่ืน หรือหุ้นส่วน หรือ 
พนักงานคนหนึ่งคนใด เป็นผู้ด าเนินการแทนได้ ทั้งนี้โดยผู้มาติดต่อขอกระท าแทนบริษัท/ห้างดังกล่าว จะต้องมี
หนังสือมอบอ านาจที่ ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอ านาจกระท าการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อม
ทั้งประทับตราส าคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี) มามอบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกับผู้ที่ซื้อเอกสารประกวดราคานี้เท่านั้น จะโอนสิทธิให้รายอื่น 
ท าการยื่นซองประกวดราคาแทนมิได้ และผู้เสนอราคาแต่ละรายจะยื่นหนังสือประกวดราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้ 
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นบริษัทนิติบุคคลร่วมค้า สามารถให้บริษัทร่วมค้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ที่ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาก็ได้ 
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๗. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบบน้ ายารวมศูนย์ (Variable  
Refrigerant Flow,VRF) พร้อมระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศในสัญญาเดียวกัน หรือ ผลงานการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศระบบน้ าเย็น  (Chilled Water) พร้อมระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศในสัญญาเดียวกัน 
ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) กับทางหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ โดยต้อง
แนบส าเนาสัญญา และส าเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา 

๘. ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคาของผู้เข้าประกวดราคา รายใดไม่ถูกต้อง  
หรือไม่บริบูรณ์ให้อยู่ในวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะรับการเสนอราคารายนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้  

๙. ในการพิจารณาตัดสินการประกวดราคา มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาตัดสินตามวิธีการและ  
ดุลยพินิจจากคณะกรรมการ ซึ่งก าหนดหัวข้อการพิจารณาจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ เทคนิคการออกแบบระบบ 
บริษัทผู้เข้าประกวดราคา และคุณลักษณะเฉพาะด้านการติดตั้ง  

๑๐. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะท าสัญญาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย ฯ ได้รับงบประมาณแล้ว  
และจะท าสัญญากับผู้ประกวดราคารายใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องท าสัญญากับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
เสมอไป ทั้งจะลดจ านวนที่ซื้อหรือว่ายกเลิกการประกวดราคาคราวนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่อาจจะมีข้ึนต่อผู้เข้าประกวดราคาทั้งสิ้น 
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และก าหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ .- บาท 
(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่  
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.cru.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ 
ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ  
   
                                     ประกาศ ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
   
                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)   
                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
  
 
 
 



  
เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๖ 

ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ     
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
...................................................... 

                 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค ์ 
จะประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ 
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้   

ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ  
พร้อมติดตั้ง จ านวน ๑ ระบบ  
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้
ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ์ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                         ส าหรบัแค็ตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ผู้มีอ านาจ ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็
อกผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน  
                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ ระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับ
ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสาร
ประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๖"  ยื่นต่อคณะ  
กรรมการประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)     
ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเสนอราคาด้วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผา่นการคัดเลอืกเบือ้งต้น เพราะเหตุเปน็ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา   
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์  
จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภาย  
ใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
พัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล  
อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ  
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การเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน    
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด
วันเวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่       
ในสถานที่นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนนิการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว  
                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ ,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
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๕. หลักประกันซอง 
                 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ แคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผูค้้ า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี  
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ     
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์      
ณ วันประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
๗. การท าสัญญาซื้อขาย 
                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้  
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับ  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าของงบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) แคชเชียร์เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                         (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 
ข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา  
ซื้อขายแล้ว 
 
๘. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรบัตามแบบสญัญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการ ประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ซึง่ไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท า
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข    
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการ ซื้อ ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดร้ับอนมัุติเงนิจาก 
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น 
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                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมจ้าท่าภายใน     
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หาก
มีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรอืผูร้ับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สทิธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาท่ีไดร้ับการคัดเลอืกจากหนว่ยงานทีจ่ะจัดหา
พัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน 
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และ         
นับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น 
ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ และก าหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕   
                  การเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕ ,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑ ,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๔๔ ,๕๖๗ ,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙ ,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐ ,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗ ,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕ ,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐ ,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณี
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐ ,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีก าหนด
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาใน
ลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
      ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 01/2556 
 
ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  
พร้อมติดตั้ง  
1.  เครื่องเป่าลมเย็นชนิดฝังฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง (Cassette Type)  
    ขนาดไม่น้อยกว่า 49,000 บีทีย/ูชั่วโมง พร้อมการติดตั้ง   จ านวน 48 เครื่อง  
    มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้ 

1.1 คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบมีครีบระบายความร้อนแบบ     
อัลลอยด์อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกลและจะต้องผ่านการทดสอบการรั่วจากโรงงานผู้ผลิต  

1.2 พัดลมส่งลมเย็น  ใช้กับมอเตอร์แบบขับโดยตรงแบบหล่อลื่นถาวร สามารถปรับความเร็วได้อย่างน้อย 
3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 

1.3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Room Thermostat ชนิดไร้สาย 
1.4 Expansion Valve เป็นแบบ Electronic Expansion Valve 
1.5 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) และใช้สารท าความเย็น  

R-410A 
1.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมด

ระยะเวลารับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิค โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสาร
ตัวจริงที่ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจ าประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทน
จ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอ
ราคา 
 
2. เครื่องระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 520,000 บีทีย/ูชั่วโมง พร้อมการติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง  
   มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้ 

2.1 CASING ท าด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือโลหะอ่ืนๆที่สามารถป้องกันสนิมตามมาตรฐานของโรงงาน
ผู้ผลิต มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนัก และแรงสั่นสะเทือนจากการท างานของคอมเพรสเซอร์ คอยล์ระบาย
ความร้อน และพัดลม 

2.2 COMPRESSOR แต่ละ  CONDENSING UNIT  เป็นแบบ SCROLL COMPRESSOR หรือ INVERTER 
COMPRESSOR และทุกๆชุด  ต้องมี SPRING ISOLATOR หรือ RUBBER ISOLATOR เพ่ือลดการสะเทือน  โดย
ในแต่ละตู้ CONDENSING UNIT ต้องออกแบบให้มีการใช้งาน COMPRESSOR ชนิด DIGITAL SCROLL หรือ 
INVERTER อย่างน้อย 1 ชุด และท าโหลดได้ตั้งแต่ 10% - 100%   เพ่ือประหยัดพลังงานตลอดช่วงของภาระการ
ท าความเย็นต่างๆกัน ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ( ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ) และ
ใช้สารท าความเย็น R-410A 
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2.3 CONDENSER COIL เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ท าด้วยทองแดง ไม่ต่ ากว่า 2 แถวเพ่ิม
พ้ืนที่การแลกเปลี่ยนความร้อน และครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียม เคลือบ BLUE FIN ตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต  

2.4 FAN-MOTOR พัดลมเป็นแบบPROPELLER  ชนิด DUAL TURBO FAN ใบพัดแบบเป่าขึ้นด้านบน 
พัดลม จะต้องได้รับการปรับแต่งจากโรงงาน (STATIC AND DYNAMIC BALANCING)เพ่ือมิให้มีการสั่นสะเทือน
ขณะใช้งาน มอเตอร์ต้องเป็นชนิด WEATHER PROOF  เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้ง มีปริมาณลมระบายความ
ร้อนสูงและมีเสียงรบกวนน้อย 

2.5 ชุดแผงคอนโทรลในแต่ละ CONDENSING UNIT มีชุดคอนโทรล สามารถควบคุมการท างานของ 
CONDENSING UNIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ELECTRONIC LOSS น้อยที่สุด และง่ายต่อการดูแล
บ ารุงรักษา  

2.6 ระบบน้ ายาส าหรับ CONDENSING UNIT เป็นแบบที่ได้รับการปรับสมดุล OIL,GAS, PRESSURE 
และ DISTRIBUTION เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตหรือแบบที่สามารถเชื่อมต่อท่อสารท าความเย็น OIL GAS แต่
ละเครื่องเข้าด้วยกันเพ่ือเพ่ิมขนาดท าความเย็น 

2.7 จัดท าฐานคอนกรีต ส าหรับวาง CONSENSING UNIT ต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ 
2.8 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมด

ระยะเวลารับประกันตามสัญญา พร้อมการสนับสนุนทางด้านเทคนิค โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัว
จริงที่ออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจ าประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทน
จ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอ
ราคา 

 
3. พัดลมระบายอากาศแบบหอยโข่ง ขนาดระบายลมไม่น้อยกว่า 750  CFM พร้อมติดตั้งจ านวน 10 เครื่อง   
    มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้ 

3.1 Housing มีส่วนประกอบต่างๆ ครบถ้วน ประกอบจากเหล็กกล้า พ่นสีตามมาตรฐานของโรงงานแท่น
เครื่องมีรูส าหรับยึดติดตั้งได้และต าแหน่งพัดลมเปลี่ยนแปลงได้ 

3.2 Fan wheel ท าด้วยโลหะ เป็น multi blade แบบ backward หรือ forward curve blade 
3.3 เพลาพัดลม ท าด้วยเหล็กกล้าที่ได้มาตรฐานของโรงงาน 
3.4 พัดลมขับเคลื่อนด้วย Motor แบบ Direct Drive 
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4. ระบบท่อน้ ายาพร้อมหุ้มฉนวน จ านวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้  
4.1 ท่อน้ ายาใช้ท่อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM B88  Type L หรือมีมาตรฐานอื่น  

ที่เทียบเท่า ข้อต่อใช้ชนิด Forged of Wrought Copper, Solder Type รอยต่อเชื่อมด้วย Silver Brazing 
Alloys ท่อ Suction และ Liquid จะต้องหุ้มฉนวนชนิด Closed Cell Foamed Electrometric  (ใช้ภายใน
อาคาร) หนาไม่น้อยกว่า 3/4นิ้วและหุ้มฉนวนชนิด Polyolefin Form  ที่มี Aluminum Foil หุ้มปิดผิวด้านนอก
(ใช้ส าหรับภายนอกอาคาร) หนาไม่ต่ ากว่า ¾ นิ้วท่อน้ ายา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกัน โดยมี Clamp 
รัดทุกๆระยะที่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp โดยผู้เสนอราคาต้องท า SHOP DRAWING แนวทางเดินระบบท่อน้ ายา
พร้อมหุ้มฉนวนมาพร้อมเอกสารเสนอราคา    
 
5. ระบบท่อน้ าทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน จ านวน 1 ระบบ คุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้  

5.1 ท่อน้ าทิ้งใช้ท่อ PVC แข็ง Class 8.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้อง
ใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้และใช้น้ ายาต่อท่อตามค าแนะน าของผู้ผลิต ท่อน้ าทิ้งจะต้องหุ้มฉนวน 
Closed Cell Foamed Electrometric EPDM หนาไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว โดยผู้เสนอราคาต้องท า Shop Drawing 
แนวทางเดินท่อน้ าทิ้งมาพร้อมเอกสารเสนอราคา 

 
6. ระบบท่อลม จ านวน 1 ระบบ คุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้  

6.1 ท่อลมส าหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชนิดท่อลมอลูมิเนียมก่ึงส าเร็จรูป (PRE 
INSULATED DUCTING SYSTEM) 

6.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบ SHOP DRAWING แสดงต าแหน่งท่อลม,ขนาดท่อลม,ขนาด  EXHAUST AIR 
GRILLE มาพร้อมเอกสารเสนอราคา 

6.3 ท่อลมและ  EXHAUST AIR GRILLE ให้ท าสีขาวเข้ากับสีของอาคาร 
6.4 ท่อลมระบบปรับอากาศท่ีใช้เป็นแบบท่ออลูมิเนียมแบบกึ่งส าเร็จรูป (PRE INSULATED DUCT : PID)  

มีลักษณะเป็นแผ่นฉนวนตรงกลาง ประกบด้วยแผ่นอลูมีเนียมด้านบนและด้านล่าง  มีขนาดของแผ่นวัสดุ 4 X 1.2 
เมตร  โดยมีความหนารวมของแผ่นวัสดุไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 

6.5 วัสดุฉนวนที่ใช้ต้องไม่มีสารประกอบ CFC และใยแก้ว โดยฉนวนผลิตมาจาก โพลีไอโซไซยานูเรตโฟม 
(PIR) ชนิดที่ไม่เป็นเทอร์โมพลาสติก เมื่อเกิดการเผาไหม้มีควันไฟน้อย ไม่เกิดการหลอมเหลวเป็นหยดไฟ และไฟ
สามารถดับได้เอง  โดยไม่เกิดการลุกลามของเปลวไฟต่อเนื่อง 

6.6 ความหนาของอลูมิเนียมด้านนอกท่ีปิดทับฉนวนมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน  
6.7 ท่อลมจะต้องมีค่าการน าความร้อนไม่เกินกว่า 0.022 WATT/M K   
6.8 วัสดุที่ใช้ท าฉนวนท่อลมต้องมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 48 KG/M3 + 5% 
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6.9 ท่อลมต้องผ่านมาตรฐานท าการทดสอบการเผาไหม้ ไม่ลุกลามไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน UL94 

หรือ  BRITISH STANDARD : BS 476 PART 6 มาตรฐานการแพร่ลุกลามไฟ, BRITISH STANDARD : BS 476 
PART 7 มาตรฐานการเกิดเปลวไฟทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสาร
เสนอราคา 

6.10 เพ่ือคุณภาพงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายท่อส่งลมเย็นส าหรับ
โครงการนี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้น าเข้าท่ีได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตต่างประเทศ  

6.11 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกท่อลมมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา  
6.12 การแขวนและยึดท่อลมใช้เหล็กเส้น หรือ สตัทเกลียว และเหล็กฉากชุบสีกันสนิม RED LEAD 

OXIDE PRIMER แขวนยึดท่อลมกับโครงสร้างคอนกรีตหรือโครงหลังคา ด้วย   EXPANSION BOLT  
 

7. ระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   จ านวน 1 ระบบ  
   คุณสมบัติไม่ต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดดังต่อไปนี้ 

7.1 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและตลอดจนวัสดุและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ รวมถึง แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่เก็บของไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้าก าลังชั่วคราว  นั่งร้านชั่วคราวที่จ าเป็นต้องใช้  เพื่อให้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ 

7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด หม้อแปลง 1,000  KVA. Oil Immersed Pad 
Mounted Type 22 KV./400-230 V.  สวิทช์เกียร์แรงสูง SF6 Ring Main Unit 24 KV. งานติดตั้งสายเคเบิ้ลแรง
สูงและแรงต่ าภายในตู้สถานีหม้อแปลง , สายเคเบิลแรงสูง XLPE 12/20(24) KV. ขั้วสายเคเบิ้ลแรงสูง ( Cable 
terminator), ฐานสถานีหม้อแปลง , ตู้สถานีหม้อแปลง (Substation enclosure), ระบบต่อลงดิน (Grounding 
system) และระบบจะต้องสามารถรองรับการต่อเชื่อมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Generator) ได ้  

7.3 ผู้เสนอราคา จะต้องปรับปรุง A/C SWITCH BOARD เดิม ให้ใช้ร่วมกับหม้อแปลงที่ท าการติดตั้งใหม่ 
โดยที่ A/C SWITCH BOARD เดิม จะต้องสามารถควบคุมระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศเดิม และระบบ
ไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าแบบการติดตั้ง ( SHOP DRAWING) 
โดยจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลังลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมแนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารเสนอราคา  

7.4 ผู้เสนอราคา จะต้องจัดหาและติดตั้ง แผงสวิทช์จ่ายไฟหลัก แผงสวิทช์จ่ายไฟรอง สวิทช์ตัดตอน
อัตโนมัติ   สายป้อน ท่อร้อยสาย รางเดินสาย พร้อมทั้งวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบให้ครบถ้วน  ตามที่ได้ขออนุมัติจาก
แบบ จนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
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7.5 ในการปรับปรุง ตู้ A/C SWITCH BOARD เดิมจะต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากโรงงาน ซึ่งผลิต

อุปกรณ์นี้เป็นประจ า ออกแบบและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ IEC, ANSI หรือการไฟฟ้าฯโดยโรงงาน
ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. 1436 –2540 และผู้ผลิตจะต้องมี
สามัญวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลังเป็นผู้ควบคุมงาน และการปรับปรุงแผงสวิตซ์ฯ  ผู้เสนอราคา จะต้องจัดส่ง
รายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ภายในตัวตู้ทุกชิ้นซึ่งได้มาตรฐาน UL,NEMA,ANSI,IEC,DIN,TIS  จะต้องจัดท า 
SHOP DRAWINGS การจัดเรียงอุปกรณ์ภายในตู้ทุกชิ้นอย่างละเอียด  มาพร้อมเอกสารเสนอราคา 

- BUS  BARS  เป็นชนิดทองแดงมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า  98%  จะต้องประกอบและยึดด้วย  
INSULATOR SUPPORT อย่างแข็งแรง สามารถต้านทานกระแสลัดวงจร ไม่น้อยกว่าค่ากระแสลัดวงจรของขนาด     
MAIN CIRCUIT BREAKER  

- ขนาดของ BUS BARS ต้องรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 1000 AMPS. ต่อพ้ืนที่หน้าตัดของ  
ทองแดง หนึ่งตารางนิ้ว  โดยมี  AMPACITY ไม่น้อยกว่า 125% ของค่าประแส  FULL LOAD ทั้งหมด และห้าม   
มิให้ลดขนาดช่วงใดช่วงหนึ่งตลอดความยาวของ  MAIN  BUS  BARS  

- หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน CIRCUIT BREAKER ขนาดต่ ากว่า 400 AMPS. ให้เป็นแบบ   
FIXED TYPE MANUAL OPERATED MOLDED CASE   

- หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน CIRCUIT BREAKER ขนาด 800 – 1250  AMPS. ให้เป็นแบบ   
SOLD  STATE  TRIP, MANUAL  OPERATED  MOLDED  CASE  

7.6 DISTRIBUTION BOARD ต้องเป็นผู้ผลิตรายเดียวกับ A/C SWITCH BOARD ผู้เสนอราคาจะต้อง
จัดท า SHOP DRAWINGS การจัดเรียงอุปกรณ์ภายในตู้ทุกชิ้นอย่างละเอียด มาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา  
ส่วน PANEL BOARD เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  (STANDARD  PRODUCT)  จากโรงงานซึ่งผลิตอุปกรณ์นี้เป็น
ประจ า  ต้องผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ  IEC, NEMA, UL  หรือ   ANSI.   

- ต้องมีขนาดของ MAIN LUGS หรือ MAIN CIRCUIT BREAKER และ INTERRUPTING  
CAPACITY ตามมาตรฐานของ IEC, NEMA, UL  หรือ   ANSI. 

- หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน PANEL BOARD จะต้องเป็นชนิด SURFACE MOUNTED 
- CIRCUIT BREAKER ภายในแผง เป็นชนิด PLUG-ON หรือ BOLT-ON, THERMAL-  

MAGNETIC, MOLDED CASE  
- ตัวตู้ต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสีและพ่นสีทับอีกอย่างน้อย 2 ชั้น หรือผ่านกรรมวิธีพ่นสีที่ได้รับการ  

อนุมัติแล้ว 
7.7 สายไฟฟ้าที่น ามาใช้ติดตั้งต้องมีตัวน าเป็นทองแดง และเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้าของ มอก. 

11-2531 ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และยอมรับ โดยทั่วไปให้ใช้สายพิกัดแรงดัน 750 โวลท์ ฉนวนใช้กับ
อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส และอนุญาตให้ใช้สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน XLPE  ตามมาตรฐานสายไฟฟ้าของ IEC 
60502-1 พิกัดแรงดัน 0.6/1 กิโลโวลท์ ได้ 
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ระบบสีของสายไฟฟ้าให้ใช้ดังนี้ 
PHASE  A สีด า 
PHASE  B สีแดง 
PHASE  C สีน้ าเงิน 
NEUTRAL N สีขาว หรือเทา  
GROUND GR. สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 

- สายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพียงสีเดียวให้ทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายที่สายไฟฟ้า  
ทุกแห่งที่มีการต่อสาย และต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น  

- ห้ามตัดต่อสายไฟฟ้าในแผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ การตัดสายไฟฟ้าจะต้องท าในกล่องต่อสาย  
เท่านั้น และต้องพันทับด้วยเทปพันสายให้มีฉนวนเทียบเท่าสายไฟฟ้า ส าหรับสายขนาด 10 ตร.มม. หรือเล็กกว่า 
ต้องต่อสายโดยใช้ WIRE NUT ส าหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรือใหญ่กว่า ต้องต่อสายโดยใช้ SOLDERLESS 
WIRE CONNECTOR ชนิดใช้เครื่องมือกลอัด และใช้ HEAT SHRINK TUBE หุ้มรอยต่อสาย 

- สายไฟฟ้าที่เดินเข้าไปในแผงสวิทช์ตัดตอน แผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์อ่ืนจะต้อง  
จัดให้เป็นระเบียบ โดยใช้เชือกหรือสายรัด ผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ และสายไฟฟ้าจะต้องมีความยาวเหลือไว้
เพียงพอที่จะย้ายต าแหน่งในแผงสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ 

- การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ขั้วต่อแบบมีหัวสกรูยึดสาย จะต้องใส่ TERMINAL ชนิดใช ้
เครื่องมือกลอัด (ใช้ CABLE LUG แบบบีบ) และหุ้มด้วยปลอกสี ทุกแห่ง  

- หัวต่อสายที่อยู่ในที่เปียกชื้นอยู่เสมอต้องหล่อหุ้มด้วยสาร SCOTCHAST, SIEMEN PROTOLIN 
หรือ  EPOXY  อ่ืน ๆ  ที่มีคุณภาพเทียบเท่า  

7.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบโลหะ เป็นชนิดเหล็กอาบสังกะสีโดยกรรมวิธี HOT – DIPPED ผิวภายในเรียบ
ปราศจากตะเข็บ ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานทางไฟฟ้าโดยเฉพาะ อนุญาตให้ใช้ท่อชนิด RIGID  STEEL  METALLIC  
CONDUIT  (RSC) ท่อชนิด  INTERMEDIATE  METALLIC  CONDUIT  (IMC.) และท่อชนิด ELECTRICAL 
METALLIC  TUBING  (EMT.) ในการติดตั้ง 

7.9 ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอโลหะ เป็นชนิด HDPE. ชั้นแรงดันไม่ต่ ากว่า PN.6 และอนุญาตให้ใช้ท่อชนิด 
EFLEX ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ท่อชนิด HDPE. ได้   

7.10 รางร้อยสาย ท าจากเหล็กหนาอย่างน้อย 1.0 มม. รางร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ ต้องผลิตขึ้น
โดยวิธีป้องกันสนิม ฉาบสีแล้วอบแห้งหรืออาบด้วยสังกะสี รางร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ ต้องออกแบบให้
ประกอบเข้ากันได้ โดยที่หมุนเกลียว/สลักเกลียวต่าง ๆ ต้องเรียบกับผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนมีคมที่จะท าให้
สายไฟฟ้าเสียหาย 
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ข้อก าหนดทั่วไป 
1. มาตรฐานการติดตั้ง 

1.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนผังการเชื่อมต่อ ( Riser Diagram) และแบบแปลนแสดงต าแหน่งการ
ติดตั้ง (Lay Out plan) ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และ ระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบาย
อากาศ มาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

1.2. ผู้เสนอราคาจะต้องระมัดระวังตรวจเนื้อที่ท่ีต้องการ ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ของตนร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน  ๆ
เขียน Shop Drawing เพ่ือที่จะให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของตนสามารถที่จะท าการติดตั้งในเนื้อท่ีที่เตรียมไว้นั้นได้และ
ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางกับระบบอ่ืน ๆ 

1.3. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบปรับอากาศเดิมของ
อาคารให้สามารถใช้งานได้ดี และ สามารถใช้งานร่วมกับ Software ของระบบปรับอากาศเดิมของอาคาร ทั้งนี้
ต้องมีเอกสารยืนยันฉบับจริง การใช้งานร่วมกับ Software ของระบบปรับอากาศเดิมของอาคาร จากบริษัท
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทประจ าประเทศไทยของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจ าประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้เอกสารจาก
บริษัทผู้แทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อม
เอกสารเสนอราคา 

1.4. ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมอบรมการใช้งาน หลังจากติดตั้งแล้ว
เสร็จ 

1.5. ผู้เสนอราคาจะต้องเดินสาย เชื่อมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามต าแหน่งของอุปกรณ์ พร้อมเข้า
หัวสาย (Terminated) ให้พร้อมใช้งาน 

1.6. ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายของเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเสนอราคา
โครงการนี้ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องติดตั้งระบบปรับอากาศ ,ระบบระบาย
อากาศ รวมทั้งระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศโดยช่างผู้ช านาญ และจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ควบคุมการติดตั้ง 

1.7. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมเอกสารเสนอราคา
ดังต่อไปนี้ 

- แคตตาล็อกตามรายการครุภัณฑ์ และรายละเอียดแสดงคุณลักษณะเฉพาะจากบริษัทเจ้าของ  
ผลิตภัณฑ์ ที่แสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนด  

- หนังสือรับรองการมีอะไหล่ 5 ปี และผู้แทนจ าหน่ายของเครื่องปรับอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ให้เข้าเสนอราคาโครงการนี้ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ  (เอกสารฉบับจริง)  

- หนังสือรับรองผู้แทนจ าหน่ายของท่อลม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเสนอราคาโครงการนี้ จาก  
บริษัทผู้น าเข้า  (เอกสารฉบับจริง)  
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- SHOP DRAWING (ขนาดไม่น้อยกว่ากระดาษ A1) ของงานระบบปรับอากาศ ,ระบายอากาศ  
ที่แสดงรายละเอียด ต าแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , พัดลมระบายอากาศ ,ระบบท่อลม , ระบบท่อน้ ายาพร้อม
ขนาดท่อน้ ายา , ระบบท่อน้ าทิ้งและระบบไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ  ทั้งนี้จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญวิศวกร โดยต้องแนบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)  

1.8. ระบบปรับอากาศท่ีติดตั้งใหม่นี้ ต้องติดตั้งแผงควบคุมระบบแบบศูนย์รวม (CENTRAL CONTROLLER) 
ที่สามารถควบคุมเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดของอาคาร พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับ 
ระบบปรับอากาศเดิมของอาคาร , COMPUTER PC และ SOFTWARE เดิม เพื่อที่จะสามารถคอนโทรล
เครื่องปรับอากาศท้ังหมดของอาคารผ่านระบบ INTERNET ได ้
 
2. การรับประกัน 

2.1. หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้ง ถ้าหากเกิดการ
ขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าจะเนื่องจากชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง ฝีมือไม่ดีพอ หรือด้วยเหตุประการใดก็ตามเป็นเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันได้ตรวจรับพัสดุ ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 
ทั้งนี้จะต้องเกิดจากการเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยการใช้งานปกติ 

2.2. ผู้ขายจะต้องส่งช่างเข้าบริการทุก 6 เดือน หลังการส่งมอบ พร้อมเอกสารการตรวจเช็คให้
มหาวิทยาลัยฯในการเข้าบริการทุกครั้ง จนครบก าหนดรับประกัน 

2.3. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอจะต้องมีศูนย์บริการของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในเขตภาคเหนือ เพ่ือการบริการ
และเป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ต้องมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงที่ตั้งของศูนย์บริการ
โดยหากระบบมีข้อขัดข้อง ทางผู้ขาย จะต้องแจ้งรายการข้อขัดข้องอย่างละเอียด ต่อมหาวิทยาลัยฯเป็นลายลักษณ์
อักษร และผู้ขายจะต้องส่งช่างเข้าตรวจสอบภายใน 3 วัน เมื่อได้รับเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยฯ  

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


