
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

เรื่อง สอบราคาจางตอเติมหองเรียนใตถุนอาคารศูนยภาษา และคอมพิวเตอร 
-------------------------------------------     

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาจางตอเติมหองเรียนใตถุนอาคารศูนย
ภาษาและคอมพิวเตอร  เลขที่ ๑๔๘/๒๕๕๖ ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 
๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน)  

 
          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
          ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 
          ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
          ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
          ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี ้

          ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไมมาดูสถานที/่รับฟงคําชี้แจง และเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

          ๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังนี้ 

                    (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง บัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                    (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                    (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 

 
          กําหนดรับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๔.๓๐ น.    

ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 
 
 



-๒- 
 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจาง ชุดละ ๓๐๐.- บาท (สามรอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

    

                       ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

 
(ผูชวยศาสตราจารยทศพล อารีนิจ) 

อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๔๘/๒๕๕๖ 
สอบราคาจางตอเติมหองเรียนใตถุนอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความ
ประสงคจะ สอบราคาจางตอเติมหองเรียนใตถุนอาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี ้

 
                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจาง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) แบบรูปรายการละเอียด 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)

  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  

                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

                       ๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล 
 
 
 
 

-๒- 



 
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ  
                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                         (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ ๑.๗ (๑) 

                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ

ในขอ ๑.๗ (๒) 
 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย 
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 
 

-๓- 



 
                                ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐วัน นับแตวันเปดซองใบ

เสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใหเริ่มทํางาน  

                       ๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

                       ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง 
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางตอเติมหองเรียนใตถุนอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร โดยระบุไวที่
หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๑๔๘/๒๕๕๖” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ

ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด  

                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป  

                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง
ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาทีไ่ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
 
 
 
 

-๔- 



 
                  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา

รวม 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทานั้น  

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                                (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน  

                                ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูทิ้งงาน 

 
-๕- 



 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 

 
                  ๖. การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมให
ใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 

                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
                  ๗. คาจางและการจายเงิน 
                       กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้ 
                                งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
                  ๘. อัตราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอ

วัน 
 
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป 
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
 
 
 
 

-๖- 



 

                  ๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากรายไดมหาวิทยาลัย 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับ

อนุมัติเงินคากอสรางจาก รายไดมหาวิทยาลัย แลวเทานั้น 
                                ราคากลางของงานก อสร า ง ในการ  สอบราคา  ครั้ งนี้ เ ป น เ งิ นทั้ ง สิ้ น 

๑,๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นเกาพันบาทถวน) 
                       ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง

และไดตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี

                       ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

                  ๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 
                       การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี

ที่คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 

 
                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ

ระเบียบไดกําหนดไวโดย เครงครัด   
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

 



 


