
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ  ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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

          ๑. ความเป็นมา  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีรถบัสปรับอากาศสําหรับการใช้งาน จํานวน ๓  คัน  มีขนาดไม่เกิน  ๔๐ ท่ีน่ัง  
๒ คัน  และมินิบัสอีก  ๑ คัน ซ่ึงรถบัส ขนาดไม่เกิน ๔๐ ท่ีน่ัง  หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๗๖ เชียงราย   มีอายุการใช้งานมานาน
กว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้สภาพรถท้ังภายในและภายนอกชํารุด ทรุดโทรม โครงสร้างผุท้ังคัน  ไม่สามารถให้บริการได้ เน่ืองจากทุกวัน
จะมีหน่วยงานมาขอใช้บริการเป็นจํานวนมาก แต่มีจํานวนยานพาหนะไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการ   จึงจําเป็นต้องซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการและประหยัดงบประมาณในการจัดหาใหม่เพ่ิมเติม 
 

          ๒. วัตถุประสงค์  
                 ๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านยานพาหนะ 

                ๒. เพ่ือรองรับการให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา 

                ๓. เพ่ือให้การจัดหาผู้รบัจ้าง เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                ๔. เพ่ือให้การซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ  ไม่เกิน ๔๐ ท่ีน่ัง แล้วเสร็จตาม 

แผนงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้ 

                ๕. เพ่ือให้การประกวดราคาจ้างเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญา
อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                      bus2.pdf 



-๒- 
 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้าง 

 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

          ๘. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานน้ีได้ท่ี 

                      สถานท่ีติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙ 

                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ 

                      เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 

                      สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ 
หรือมีความเห็นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 

ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีนั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีน่ัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ประเภทเดียวกันกับงานท่ี ประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือ 

 



-๒- 
 

                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชี
กลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

                         ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                         ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                  (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                  (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                         ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                  (๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี) 
                                 (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนทําการแทน 

                                 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 

                                 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                 (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

๔. การเสนอราคา 

                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมท้ังลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 

                             ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 
                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มทํางาน 

                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ ตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (คันเก่า) ขนาด ๖ ล้อ ไม่เกิน ๔๐ ท่ีน่ัง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 
" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
โดยเด็ดขาด 

                                  คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้ประสงค์
จะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น    
ผู้ท้ิงงาน 

                                  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ         
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน
เทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวด
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
 
 



-๔- 
 

                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะ
สั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
แล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีน้ันทราบ 

                                  คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

                         ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

                                  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกําหนด 

                                  (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 

                                  (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอในการ
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาข้ันต่ํา 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้อง
เสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว 

                                  (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 

                                  (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีจะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

                                  (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นต้นไป 
ท้ังน้ี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

 

                 ๕. หลักประกันซอง 

                         ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จํานวน 
๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

                         ๕.๑ เงินสด   
                         ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                         ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 
 



-๕- 
 

                         ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                         ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

                         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

                 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                         ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม 

                         ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการ
ดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังน้ี
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่าน้ัน 

                         ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 

                         ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                         ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูม้สีทิธิ
เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทํา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 

                                  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 



-๖- 
 

                         ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 
 

                 ๗. การทําสัญญาจ้าง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา     
ดังระบุในข้อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

                         ๗.๑ เงินสด 

                         ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                         ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว 
 

                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังน้ี 

                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 

                 ๙. อัตราค่าปรับ 

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                         ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
๒ ปี นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 
 
 
 
 



-๗- 
 

                 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจาก เงินกองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก 
เงินกองทุนสํารองเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย แล้วเท่าน้ัน 

                         ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันท่ี ผู้รับ
จ้างสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ัน
ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 

                         ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้า
มี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                         ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

                         ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

                 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็น 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ ให้เป็น 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเน่ืองกันในช่วงท่ีสอง คือ ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี 
............................ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ............................ และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับ
ระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี ............................ และนับต่อเน่ืองในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับตั้งแต่
วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันท่ี 
............................ จนถึงวันท่ี ............................   

                  การเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ําแต่ละครั้ง
ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับ
ใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับน้ัน โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการ
เสนอลดราคาข้ันต่ําแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum 

Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาข้ันต่ําสูงกว่าราคาข้ันต่ําท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้อง
เสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา
รวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  
   
 

                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 


