
 
 
 

 
                                                      

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 

ประกาศเลขที ่E (ซ) 8/2556 
______________________ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข 
มหาวิทยาลัยฯ จะทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้
ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คณุลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคีําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
กําหนดดูสถานที่และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพฯ) และระหว่างเวลา 
14.00 น. ถึง 15.00 น. ณ อาคารอํานวยการ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ หากผู้ประสงค์
ราคารายใดไม่เข้ารับฟังคําช้ีแจงตามกําหนด จะถือว่าเข้าใจและรับทราบในรายละเอียด ตลอดจนอุปสรรคและ
ปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบ หรือจะยก
มาเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้ 

 
/ กําหนด... 

 
 
 
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.

2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ (อาคาร 3 ช้ัน 5) และแจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกเบ้ืองต้นให้ผู้เสนอราคาทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และกําหนดวันเสนอราคาด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุ (อาคาร 5 ช้ัน 2) กลุ่ม
บริหารงานคลังและพัสดุ สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 
น. ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2890-
1801, 0-2466-9000 ต่อ 5023-4 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ 
http://www.dru.ac.th หรือ เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th หรือกรณีผู้มีอํานาจไม่สามารถมา
ขอซื้อเอกสารด้วยตนเองได้นั้น จะต้องมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดย
กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้มีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) และ
หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน สําเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ มาย่ืนเพื่อ
เป็นหลักฐานในการขอซื้อแบบด้วย 

 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 

 
 

                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง) 
         อธิการบดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E (ซ) 8/2556 
การซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 

------------------------------------ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข มหาวิทยาลัยฯ         
จะทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น ตามรายการ ดังนี้  

1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู จํานวน 10 เครื่อง 
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จํานวน 114 เครื่อง 
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3. เครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้

งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  

1.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
1.1 ขอบเขตของงานซื้อ (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ 
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4 แบบสัญญาซื้อขาย  
 1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน  

  (1)  หลักประกันซอง   
(2)  หลักประกันสญัญา  

 1.6 บทนิยาม  
(1)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
  (2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 
 1.8 แบบบัญชรีายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
 1.9 แบบบัญชผีู้มีอํานาจควบคุม 

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ที่ ถูกระบุ ช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ ไ ด้รับผลของการสั่ งให้นิ ติ บุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้ งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

 
2 . 3  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 

รายอื่ น  และ/หรื อ  ต้ องไม่ เ ป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้ มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,250,000.- บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

2.6 เงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ปปช. 
ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ          
(ฉบับที่ 2) 2555 

  2.6.1 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
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  2.6.2 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  2.6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน             
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 

3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ  

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี้  
   (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ที่รับรองในคราวเดียวกัน (รับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีผู้มีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     
   (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น 
ผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
   (3) สําเนารายชื่อผู้ถือหุ้น 
    (4) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
   (5) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (1)  
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) จะต้องมีแคตตาล็อก ตามข้อ 4.4 ทีแ่สดงคุณสมบัติของครุภัณฑ์ครบทุกรายการและ/หรือ
อุปกรณ์ประกอบอื่นที่เสนอ ตามรายการในเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาฯ 1.1 หรือหากเปน็สําเนารูป
ถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล และแต่ละรายการจะต้องมีข้อความ 
บอกช่ือรายการ และลําดับของรายการอย่างชัดเจน 

(2) คุณลักษณะตามรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องทําการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างมหาวิทยาลัยกับรายละเอียดของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยบอกชื่อ ย่ีห้อ/รุ่นให้ชัดเจน 

(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนทําการแทน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ โดยจะต้อง
รับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 

(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอฯ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ

เสนอราคาให้ชัดเจน 
(6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอให้ชัดเจนทั้ง 3 ฉบับ พรอ้มประทับตรา  
(7) เอกสารต่าง ๆ ที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1.1 
(8) หนังสือรับรองผลงาน  
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 และเอกสารทั้งหมดที่ได้ย่ืนตามแบบในข้อ 1.7 (2) 

4.  การเสนอราคา  
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ 
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ด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ให้ชัดเจน  

 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา 
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาซื้อขาย  

 4.4  ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องส่ งแคตตาล็ อกและหรื อแบบรู ปและรายการละเอี ยด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารในบัญชีส่วนที่ 1 และเอกสารในบัญชีส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

 
 
 
 
 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  

โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน  

**  4.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จํานวน …-………… (หน่วย) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา  

 4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่า
หน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ เลขที่ E (ซ) 8/2556” ย่ืนต่อ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 
กรกฎาคม ต้ังแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5  

 เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากั บผู้ ให้ บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์  
ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์หรื อไม่  พร้อมทั้ งตรวจสอบ 
ข้ อเสนอตาม ข้ อ 3.2 และแจ้ งผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาแต่ ละรายทราบผลการพิ จารณาเฉพาะของตน 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิ ธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า มี ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาหรื อผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา กระทํ าการอั นเป็ นการขั ดขวาง 
การแข่ งขั นราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้ อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ ประสงค์ จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
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ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น เพราะเหตุ เป็ นผู้ ประสงค์ 

จะเสนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ประสงค์ จะเสนอราคารายอื่ น หรือเป็นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกัน 
ระหว่ างผู้ ประสงค์ จะเสนอราคากับผู้ ให้บริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ ไม่ผ่ านคุณสมบั ติทางด้ านเทคนิค อาจอุทธรณ์คํ าสั่ งดั งกล่ าว 
ต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานที่ จั ดหาพั สดุภายใน 3 วั น นับแต่ วันที่ ได้ รั บแจ้ งจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด  

 
 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการ
เ ส น อ ร า ค า  โ ด ย มิ ใ ห้ ผู้ แ ท น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ส น อ ร า ค า พ บ ป ะ ห รื อ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร กั บ บุ ค ค ล อ่ื น  
และเมื่ อแก้ ไขข้อขัดข้องแล้ ว จะให้ ดํ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้ นตอนที่ ค้ างอยู่ ภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อนจะสั่ งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดี ยวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็ นว่ ากระบวนการเสนอราคาจะไม่ แล้ วเสร็ จได้ โดยง่ าย  
หรื อข้ อขั ดข้ องไม่ อาจแก้ ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ งยกเลิ กกระบวนการเสนอราคา  
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 4.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค  
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

5,014,500.- บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว  
 (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
 (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา                   

โดยราคาที่ เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการ                     
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท                     
จากราคาสู งสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ งละ                    
ไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว  

 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว   
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการ ให้บริ ก า ร เสนอราคาทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ เดิ นทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

 (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ต้ังแต่                 
เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้
ทราบต่อไป 
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          (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ

ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทํ าการทดลอง วิ ธี ก าร เสนอราคาก่ อนถึ งกํ าหนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซ ต์ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 

5.  หลักประกันซอง  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จํานวน 

250,725.-บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (12 กรกฎาคม ถึง 27 ตุลาคม 
2556) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

 5.1  เงินสด  
 5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอ

ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
 5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน  

15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
6.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา  
 6.1  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้มหาวทิยาลยัจะพจิารณาตัดสินด้วย 

ราคารวม  
 6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน 

การเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เท่านั้น  

 6.3 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ              
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี                           

การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
 6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
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คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มสีิทธิใหผู้ป้ระสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.5 มหาวิทยาลัย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิ จารณาเลื อกซื้ อในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก 
การประกวดราคาซื้ อด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิกส์  โดยไม่ พิ จารณาจัดซื้ อเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิ จารณา  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆมิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื้ อ ด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์  แ ล ะ ล ง โ ท ษ ผู้ มี สิ ท ธิ เสนอราคาเป็ นผู้ ทิ้ งงาน  ไม่ ว่ าจะเป็ น 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า  
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเป็นผู้ มี สิ ทธิ เสนอราคา ที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ มี สิ ทธิ 
เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัย มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7.  การทําสัญญาซื้อขาย  

 7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัย อาจจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้  

 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ  
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับมหาวิทยาลัย เจ้าของงบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัย ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

  (1) เงินสด 
 (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรอืก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน 3 วันทาํการของทางราชการ  
 
 
  (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 

1.5 (2)  
  (4)  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ ในข้อ 1.5 (2)  

  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
8.  อัตราคา่ปรบั  
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 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ใหค้ิดในอัตราร้อยละศูนย์จุดสองต่อวัน  
9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  

หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ของเครื่องปรับอากาศที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

9.1 รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
9.2 รับประกันคุณภาพอุปกรณ์และการติดต้ังระบบปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน             
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ  
 10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครัง้นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2556 
 10.2 เมื่อมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน  7 วัน นับต้ังแต่ วันที่ผู้ขายสั่ ง  หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เ ว้นแต่เป็นของที่ รั ฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นใด  

 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น  
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น  

 (3)  ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 
 
 
 10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ 
(7) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวทิยาลัย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ  

 10.5 มหาวิทยาลัย สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3 กรกฎาคม 2556 
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เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 1.1  
 

ขอบเขตของงานซื้อ (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
1) ความเปน็มา 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายงานของ
มหาวิทยาลัย และพร้อมเปิดใช้งานในปีการศึกษา 2556 ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้ไม่รวมงบประมาณในการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดของพื้นที่บริเวณนั้นอาจทําลายบรรยากาศในการ
เรียนการสอนทําให้มีประสิทธิภาพลดลง มหาวิทยาลัยจึงได้มีนโยบายให้ติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
เรียนดังกล่าวพร้อมทั้งอาคารหอศิลป์ (ช้ันที่ 1) ซึ่งไม่เคยติดต้ังเครื่องปรับอากาศมาก่อน อีกทั้งจากการสํารวจ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย พบว่าบางหน่วยงานมีเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพทําให้สิ้นเปลืองพลังงานและงบประมาณในการบํารุงรักษา มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศเก่าที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซึ่งรวม
ทั้งหมด จํานวน 3 รายการ (130 เครื่อง) 
2) วัตถุประสงค์   

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่ และจัดหาทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ            
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
3) คุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 
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1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,250,000.-บาท (หนึ่งล้านสอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผลงานจะต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

 
 
 
6. เงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ปปช. 

ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ปปช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 
2) 2555 

  6.1 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

  6.2 ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน             
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
4) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จะต้องไมตํ่่ากว่าคุณลักษณะดังต่อไปนี ้
รายการที่ 1 เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 25,000 บีทียู จํานวน 10 เครื่อง 
1.1 คุณสมบัติทั่วไปเครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 25,000 บีทียู 

1.1.1 เป็นเครือ่งปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือแขวนขนาด ไม่ตํ่ากว่า 25,000 บีทียู 
1.1.2 เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และตอ้งเป็น

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานผู้ผลิต 
ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 

1.1.3 ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
1.1.4 ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 
1.1.5 เมื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศเสร็จ ผูข้ายจะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอื่นที่เกิดจากความ

เสียหายระหว่างการติดต้ังและรื้อถอน พร้อมทําความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
1.1.6 ภายหลงัการติดต้ังแล้วเสร็จ ต้องมีการทดสอบการทํางาน หากพบข้อบกพร่องหรือการชํารุด

จากการติดต้ังหรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้ขายจะต้องจัดหามาทดแทนเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบตามสัญญา 

1.1.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้เสนอราคา 
สําหรับการประมูลโครงการนี้ โดยแนบเอกสารมาในวนัยืน่ซอง  
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะของเครือ่งปรับอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 25,000 บีทียู 

1.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแบบแยกส่วนชนิดแขวนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  ตาม มอก. 
1155-2536 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสําหรับห้องเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : 
ประสิทธิภาพพลังงานตาม มอก. 2134-2545 โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง  

1.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  ISO 9001 หรือ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001            
โดยแนบเอกสารมาในวันยืน่ซอง 

1.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถในการทําความเย็น                    
(MATCHING CURVE) รวมสทุธิของเครื่องปรับอากาศ โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 

 
 
1.2.4 ต้องมีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ

ไทย (กฟผ) หรือ ISO 9002/JIS โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 
1.2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน หรือ อีอีอาร์ (Energy 

Efficiency Ratio, EER) ของเครื่องปรับอากาศต้องมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 11.4 โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 
1.2.6 ส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  (CONDENSING UNIT) มีส่วนประกอบ (ใหแ้นบแคตตาลอ็คต้นฉบับ

จริง) ดังนี้ 
 1.2.6.1 ส่วนโครง (Casing) ทําด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีความหนาไม่ตํ่ากว่า 0.9 mm. 
ผ่านการล้างไขมันและเคลือบสังกะสีกันสนิม แล้วพ่นสฝีุ่นแบบ Epoxy พร้อมบุฉนวนภายใน 
 1.2.6.2 คอมเพรสเซอร์ แบบปิดสนิท (Hermetic Type) ชนิด SCROLL ใช้
กระแสไฟฟ้า 220V 1P 50Hz 
 1.2.6.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ทําด้วยท่อทองแดงอัดติดกับ
ครีบอลูมิเนียม (Aluminum Fin) ด้วยวิธีกล จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เรียงกันไม่น้อยกว่า 2 แถว โดยมี
จํานวนครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 16 ครีบ ต่อระยะ 1 นิ้ว ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 
 1.2.6.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน (Condensing Motor Fan) เป็นแบบหุ้ม
มิดชิด ระบบหล่อลื่นถาวร มอุีปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ (Overload 
Protection) มอเตอร์ขนาดไม่ตํ่ากว่า ¼ แรงม้า จํานวน 1 ตัว ความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 900 รอบต่อนาที 
 1.2.6.5 พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบใบพัด (Propeller Type) ได้รับการถ่วงสมดุล
เรียบร้อย จํานวนไม่ตํ่ากว่า 1 ตัว ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ระบายความร้อนออกในแนวระนาบ ด้านหน้า
มีตระแกรงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 1.2.6.6 คอนเดนซิ่งทุกชุดต้องติดต้ังเซอวิสวาล์ว และมีชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์
ตามท่ีโรงงานผู้ผลิตออกแบบมา 
 1.2.7 ส่วนคอยล์เย็น  (FANCOIL UNIT) (ให้แนบแคตตาล็อคต้นฉบับจริง) 
 1.2.7.1 เป็นชนิดต้ังหรือแขวน มีสวิงกระจายลมแบบอัตโนมัติ ปรับความเร็วพัดลม สูง-
กลาง-ตํ่า อัตโนมัติหรือดีกว่า 
 1.2.7.2 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) แบบหอยโข่ง (Centrifugal Type) จํานวน
ไม่ตํ่ากว่า 1 ตัว ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ปริมาณลมเย็นไม่ตํ่ากว่า 800 CFM 
 1.2.7.3 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) ทําด้วยท่อทองแดงอัดติดกับครีบอลูมิเนียม 
(Aluminum Fin) ด้วยวิธีกล จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่น้อยกว่า 3 แถว โดยมีจํานวนครีบระบายความเย็น
ไม่น้อยกว่า 16 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 
 1.2.7.4 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Motor Fan) แบบหล่อลืน่ถาวร จํานวน 
1 ตัว ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ์ 
 1.2.8 ส่วนควบคุม (Control) ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศ (ใหแ้นบแคตตาล็อค
ต้นฉบับจริง) 
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 1.2.8.1 ใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย ทีแ่สดงผลปรับค่าอุณหภูมิแบบดิจิตอล (ตัวเลข) 
สามารถมองเห็นตัวเลขบอกอุณหภูมิได้ชัดเจนในระยะไม่ตํ่ากว่า 3 เมตร  
 
 
 1.2.8.2 ระบบควบคุมต้องแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติได้ 
 1.2.8.3 มีฟังชั่นปรับความเร็วพัดลม สูง-กลาง-ตํ่าอัตโนมัติหรือดีกว่าได้ 
 1.2.8.4 สามารถปรับต้ังอุณหภูมิในช่วงไม่น้อยกว่า 16-30 องศาเซลเซยีสได้ 

1.2.9 ผู้ขายจะต้องติดต้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30 Amp ไว้ภายในกล่องเหล็กและอยู่
ในห้องที่ใช้งานในตําแหน่งทีเ่หมาะสม โดยกล่องเหล็กต้องมีพ้ืนที่พอที่จะเก็บรีโมทคอนโทรลและเซอร์กิตเบรก
เกอร์และมีกุญแจคล้องล็อคด้วย  
1.3 รายละเอียดการติดต้ังของเครื่องปรบัอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 25,000 บีทียู 
 1.3.1 การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า (Circuit breaker) ขนาดไมตํ่่ากว่าขนาดกระแสของ
เครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 mm2 พร้อมติดต้ังสายกราวด์ (สายดิน) ตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้านครหลวงและต้องสามารถใช้งานได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบควบคุมไฟฟ้าเดิมของอาคารขนาด
ของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและสายไฟต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้มาตรฐานของ
สภาวิศวกรเป็นข้อกําหนด หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ 
 1.3.2 กรณีการติดต้ังชุดคอนเดนชิ่งต้องห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 30 cm. และต้องวางในตําแหน่งที่
แข็งแรงพร้อมยางรองขาทั้ง 4 จุด กรณีที่ติดต้ังชั้นพื้นดินต้องมีขารองและสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 cm.  กรณีที่
เกิดปัญหาไม่สามารถติดต้ังได้ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมานั้น ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเพื่อชี้แจงจุดติดต้ังที่
เหมาะสม 
 1.3.3 กรณีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศมีผลกระทบต่อพื้นที่อาคารเดิมผู้ขายจะต้องดําเนินการ
ซ่อมแซมและทําความสะอาดพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม 
 

1.3.4 การเดินท่อน้ํายาจะต้องเดินให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมรางครอบท่อทั้งด้านในและด้านนอก
ของห้องที่ติดต้ัง 

1.3.5 การเดินท่อน้ํายาของเครื่องปรับอากาศท่อทองแดงที่ใช้ต้องเป็นท่อทองแดงใหม่แบบหนาทั้งหมด
ได้มาตรฐานตามกําหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และมีฉนวนหุ้มกันความร้อนแบบหนาไม่น้อยกว่า 4 หุน หุ้มแยก
ทั้ง 2 ท่อ ในสว่นที่มีผลกระทบต่อการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศจากอุณหภูมิภายนอก 
รายการที่ 2 เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู จํานวน 114 เครื่อง 
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของเครือ่งปรับอากาศขนาด ไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู 
 2.1.1 เป็นเครือ่งปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือแขวนขนาด ไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู 
 2.1.2 เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็น
เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานผู้ผลิต 
ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งชุด 

2.1.3 ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
2.1.4 ติดต้ัง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ จํานวน 14 เครื่อง และ                       

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จํานวน 100 เครื่อง  
2.1.5 เมื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอื่น ที่เกิดจากความ

เสียหาย ระหว่างการติดต้ังและรื้อถอน พร้อมทําความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
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2.1.6 ภายหลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ต้องมีการทดสอบการทํางาน ถ้าพบข้อบกพร่องหรือการชํารุด

จากการติดต้ังหรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบตามสัญญา 

2.1.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลติให้เป็นผู้เสนอราคา 
สําหรับการประมูลโครงการนี้ โดยแนบเอกสารมาในวนัยืน่ซอง  
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู 

2.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแบบแยกส่วนชนิดแขวนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตาม มอก. 
1155-2536 และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสําหรับห้องเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : 
ประสิทธิภาพพลังงานตาม มอก. 2134-2545 โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง  

  2.2.2 เป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐาน  ISO 9001 หรือ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001  
โดยแนบเอกสารมาในวันยืน่ซอง 

2.2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถในการทําความเย็น 
(MATCHING CURVE) รวมสทุธิของเครื่องปรับอากาศ โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 

2.2.4 ต้องมีฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) หรือ ISO 9002/JIS โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 

2.2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน หรือ อีอีอาร์ (Energy 
Efficiency Ratio, EER) ของเครื่องปรับอากาศต้องมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 11.4 โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 

2.2.6 ส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  (CONDENSING UNIT) มีส่วนประกอบ (ใหแ้นบแคตตาล็อคต้นฉบับ
จริง) ดังนี้  

2.2.6.1 ส่วนโครง (Casing) ทําด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดหนา (Heavy Gauge 
Bonderized Galvanized Steel) ผ่านขบวนการทําสีระบบ Powder Coating System ป้องกันการเกิดสนิม 
หรือ ผุกร่อนและทนต่อสภาพการใช้งานกลางแจ้งเป็นอย่างดี ออกแบบให้มั่นคงแข็งแรง ไม่เกิดเสียงรบกวนขณะ
ใช้งาน 

2.2.6.2 คอมเพรสเซอร ์แบบปิดสนิท (Hermetic Type) ชนิด SCROLL ใช้กระแสไฟฟ้า 
220V 1P 50Hz 

2.2.6.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ทําด้วยท่อทองแดงอัดติดกับครีบ
อลูมิเนียม (Aluminum Fin) ด้วยวิธีกล จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.6.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน (Condensing Motor Fan) เป็นแบบหุ้มมิดชิด 
ระบบหล่อลื่นถาวร มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ (Overload Protection) 

2.2.6.5 พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบใบพัด (Propeller Type) ได้รับการถ่วงสมดุล
เรียบร้อย จํานวน 1 ตัว ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ระบายความร้อนออกในแนวระนาบ ด้านหน้ามีตระแก
รงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

2.2.6.6 คอนเดนซิ่งทุกชุดต้องติดต้ังเซอวิสวาล์ว และมีชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ตามท่ี
โรงงานผู้ผลิตออกแบบมา 
 
 
 

2.2.7 ส่วนคอยล์เย็น (FANCOIL UNIT) (ให้แนบแคตตาล็อคต้นฉบับจริง) 
2.2.7.1 เป็นชนิดต้ังหรือแขวน มีสวิงกระจายลมแบบอัตโนมัติปรับความเร็วพัดลม สูง-

กลาง-ตํ่า อัตโนมัติหรือดีกว่า  
2.2.7.2 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) แบบหอยโข่ง (Centrifugal Type) จํานวนไม่

ตํ่ากว่า 1 ตัว ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ปริมาณลมเย็นไม่ตํ่ากว่า 1,200 CFM 
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2.2.7.3 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) ทําด้วยท่อทองแดงอัดติดกับครีบอลูมิเนียม 

(Aluminum Fin) ด้วยวิธีกล จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่น้อยกว่า 3 แถว โดยมีจํานวนครีบระบายความเย็น
ไม่น้อยกว่า 16 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

2.2.7.4 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Motor Fan) แบบหล่อลืน่ถาวร จํานวน 1 
ตัว ปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ใชกั้บระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิรตซ ์

2.2.8 ส่วนควบคุม (Control) ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศ (ใหแ้นบแคตตา-ล็อค
ต้นฉบับจริง) 

2.2.8.1 ใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสายที่แสดงผลการปรับค่าอุณหภูมิ แบบดิจิตอล (ตัวเลข) 
มองเห็นตัวเลขบอกอุณหภูมิได้ชัดเจนในระยะไม่ตํ่ากว่า 3 เมตร 

2.2.8.2 ระบบควบคุมต้องแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอลสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติได้ 
2.2.8.3 มีฟังกช่ั์นปรับความเร็วพัดลม สูง-กลาง-ตํ่า อัตโนมัติได้ 
2.2.8.4 สามารถปรับต้ังอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 16-30 องศาเซลเซียส 

2.2.9 ผู้ขายจะต้องติดต้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 30 Amp ไว้ภายในกล่องเหล็กและอยู่
ในห้องที่ใช้งานในตําแหน่งทีเ่หมาะสม โดยกล่องเหล็กต้องมีพ้ืนที่พอที่สามารถเก็บรีโมทคอนโทรลและเซอร์กิต
เบรกเกอร์และมีกุญแจคล้องล็อคด้วย  
2.3 รายละเอียดการติดต้ังของเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู 
 2.3.1 การติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า (Circuit breaker) ขนาดไมตํ่่ากว่าขนาดกระแสของ
เครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4.0 mm2 พร้อมติดต้ังสายกราวด์ (สายดิน) ตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้านครหลวงและต้องสามารถใช้งานได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบควบคุมไฟฟ้าเดิมของอาคารขนาด
ของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและสายไฟต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ โดยต้องใช้มาตรฐาน
ของสภาวิศวกรเป็นข้อกําหนด หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ 
 2.3.2 กรณีการติดต้ังชุดคอนเดนชิ่งต้องห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 30 cm. และต้องวางในตําแหน่งที่
แข็งแรงพร้อมยางรองขาทั้ง 4 จุด กรณีที่ติดต้ังชั้นพื้นดินต้องมีขารองและสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 cm. กรณีที่
เกิดปัญหาไม่สามารถติดต้ังได้ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมานั้น ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเพื่อชี้แจงจุดติดต้ังที่
เหมาะสม 

2.3.3 กรณีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศมีผลกระทบต่อพื้นที่อาคารเดิมผู้ขายจะต้องดําเนินการ
ซ่อมแซมและทําความสะอาดพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม 

2.3.4 การเดินท่อน้ํายาจะต้องเดินให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมรางครอบท่อทั้งด้านในและด้านนอก
ของห้องที่ติดต้ัง 
 
 
 

2.3.5 การเดินท่อน้ํายาของเครื่องปรับอากาศท่อทองแดงที่ใช้ต้องเป็นท่อทองแดงใหม่แบบหนา 
ทั้งหมดได้มาตรฐานตามกําหนดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  โดยต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และมี
ฉนวนหุ้มกันความร้อนแบบหนาไม่น้อยกว่า 4 หุน หุ้มแยกทั้ง 2 ท่อ ในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทําความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศจากอุณหภูมิภายนอก  
รายการที่ 3 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากว่า 60,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 
3.1 คุณสมบัติทั่วไปของเครือ่งปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากวา่ 60,000 บีทยูี 

3.1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ต้ังพื้นขนาดไม่ตํ่ากว่า 60,000 บีทียู 
3.1.2 เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และตอ้งเป็น

เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน จากโรงงาน
ผู้ผลิตที่เป็นยี่หอ้เดียวกันทั้งชุด 

3.1.3 ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 
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3.1.4 เมื่อติดต้ังเครื่องปรับอากาศเสร็จ จะต้องเก็บงานปูน งานสี หรืองานอื่น ที่เกิดจากความ

เสียหาย ระหว่างการติดต้ังและรื้อถอน พรอ้มทําความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย 
3.1.5 ภายหลังการติดต้ังแล้วเสร็จ ต้องมีการทดสอบการทํางาน ถ้าพบข้อบกพร่องหรือการชํารุด

จากการติดต้ังหรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องจัดหามาทดแทน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบตามสัญญา 

3.1.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้เสนอราคา
สําหรับการประมูลโครงการนี้ โดยแนบเอกสารมาในวนัยืน่ซอง  
3.2 คุณสมบัติเฉพาะของเครือ่งปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากวา่ 60,000 บีทยูี 

3.2.1 เป็นผลิตภัณฑ์แบบตู้ต้ังพื้นที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบเอกสารมาในวันยืน่ซอง 
3.2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถในการทําความเย็น          

(MATCHING CURVE) รวมสทุธิของเครื่องปรับอากาศ โดยแนบเอกสารมาในวนัยื่นซอง 
3.2.3 ส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต  (CONDENSING UNIT) มีส่วนประกอบ (ใหแ้นบแคตตาลอ็คต้นฉบับ

จริง) ดังนี้ 
3.2.3.1 กล่องคอยล์ร้อน  เป็นรูปทรงเหลี่ยมคอยล์ร้อนเขา้กับรูปทรง 
3.2.3.2 พัดลมระบายความร้อนแบบใบแฉก ความเร็วรอบในการหมุนไม่ตํ่ากว่า 900 รอบต่อนาที 
3.2.3.3 คอมเพรสเซอร์ ใช้กระแสไฟฟ้า  380 V 50 Hz 
3.2.3.4 สามารถให้ความเย็นได้ไม่ตํ่ากว่า 60,000 บีทียู / ช่ัวโมง 
3.2.5.2 มีชุดแมกเนติกรีเลย์ และวงจรช่วยสตาร์ท 

3.2.4 ส่วนคอยล์เย็น (FANCOIL UNIT) (ให้แนบแคตตาล็อคต้นฉบับจริง) 
3.2.4.1 เป็นชนิดตู้ต้ังพื้น มีลักษณะสวยงาม  
3.2.4.2 เครื่องปรับอากาศ มีขนาดไม่เกิน 1900 x 850 x 400 mm. (สูงxกว้างxลึก)  
3.2.4.3 ปริมาณลมเย็นไม่ตํ่ากว่า 1,800 rpm 
3.2.4.4 โบลวเวอร์เป็นใบพัดทรงกระบอกสามารถปรับความเร็วได้ไม่ตํ่ากว่า 3 ระดับ  
3.2.4.5 สามารถกระจายลมได้ไกลไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
 
 

3.2.5 ส่วนควบคุม (Control) (ใหแ้นบแคตตาล็อคต้นฉบับจริง) 
3.2.5.1 ระบบควบคุม ต้องแสดงผลบนหนา้จอดิจิตอล สามารถตั้งเวลาเปิด – ปิดอัตโนมัติ 

และปรับความเร็วพัดลม สูง-กลาง-ตํ่า-อัตโนมัติได้ สามารถปรับต้ังอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 16-30 องศา
เซลเซียส มีระบบหน่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 3 นาทีเพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายพร้อมฟังก์ช่ัน Fan Only  
3.3 รายละเอียดการติดต้ังของเครื่องปรบัอากาศขนาดไม่ตํ่ากว่า 60,000 บีทียู 

3.3.1 ต้องเดินสายไฟจากเมนของอาคารพร้อมติดต้ังตู้ Load Center ที่มี Main Breaker         
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 A 3P 380V และมีลกู Circuit Breaker ขนาดไม่น้อยกว่า 30 A 3P อย่างน้อย 6 ลูก             
เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่อง (ให้แนบแคตตาล็อคของเบรคเกอร์) 

3.3.2 สายไฟทีใ่ช้ในการติดต้ังให้ใช้สาย THW ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 4 Sq.mm. ที่มมีาตรฐาน 
มอก. รับรอง 

3.3.3 ขนาดท่อทองแดงทางด้าน  Liquid และ Suction ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศนั้นๆ กําหนดมา และต้องหุ้ม Insulator ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว (ให้แนบแคตตาล็อค
ท่อทองแดง) 

3.3.4 ท่อน้ําทิ้งจะต้องใช้ท่อ PVC สีฟ้า Class 8.5 ที่มีมาตรฐาน มอก. รับรอง และขนาดไม่นอ้ย
กว่า ½ นิ้ว พร้อมหุ้ม Insulator ในกรณทีี่เดินท่อภายในอาคาร (ใหแ้นบแคตตาล็อค PVC) 

3.3.5 การเดินท่อน้ํายาจะต้องเดินให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมรางครอบท่อทั้งด้านในและด้านนอก
ของห้องที่ติดต้ัง 
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3.3.6 การติดต้ังระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย               

ฉบับปี 2545 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานผู้ขายจะต้องแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
5) การรับประกัน 

รับประกันความชํารุดบกพร่องของเครื่องปรับอากาศทุกรายการ ดังนี้ 
1. รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. รับประกันคุณภาพอุปกรณ์และการติดต้ังระบบปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
6) ระยะเวลาดําเนนิการ 

ระยะเวลาดําเนินการติดต้ังและส่งมอบทุกรายการแล้วเสรจ็ ภายในเวลา 60 วัน นับถดัจากวันลงนาม
ในสัญญา  

 
7) วงเงินในการจัดหา 

 กําหนดราคาในการจัดซื้อครั้ งนี้ ภายในวงเงิน 5,014,500.-บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นสี่พัน-               
ห้าร้อยบาทถ้วน )  ซึ่ ง เป็นราคาที่ รวมค่ าใช้จ่ าย ต่างๆ  ตลอดจนค่า ดํา เนินการอื่นๆ  ค่า กําไรและ                   
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว  

 
 
 

 
8) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากผู้ซื้อเห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ซื้อให้ถือเป็นสิง่ทีผู่้ขายต้องปฏิบัติตาม 
 
9) หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาํเนนิการ 
 งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สนอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏธนบุรี สมุทปราการ 
 

__________________ 
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