
ร่างขอบเขตงาน  (Terms  of  Reference : TOR) 
ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
----------------------------------- 

 

๑. ความเป็นมา  
               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดหาเคร่ืองแบบนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี ้
 ๑. ชุดนักศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ชุดนักศึกษาชาย    จ านวน ๓,๐๐๐ ชุด  
  ๑.๒ ชุดนักศึกษาหญิง   จ านวน ๔,๘๐๐ ชุด  
 ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา   จ านวน  ๓,๙๐๐ ชุด  
 ๓. เคร่ืองหมายนักศึกษา ประกอบด้วย    
  ๓.๑ เคร่ืองหมายนักศึกษาชาย  จ านวน  ๑,๕๐๐ ชุด  
  ๓.๒ เคร่ืองหมายนักศึกษาหญิง  จ านวน  ๒,๔๐๐ ชุด  
 ๔. รองเท้านักศึกษา ประกอบด้วย 
  ๔.๑ รองเท้านักศึกษาชาย   จ านวน ๑,๕๐๐ คู่  
  ๔.๒ รองเท้านักศึกษาหญิง  จ านวน ๒,๔๐๐ คู่  
 

 ๒. วัตถุประสงค์  
                      ๒.๑  เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
         ๒.๒ เพื่อประกอบการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
  
  ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ 
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                ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
                ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
  
          ๔.  คุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

 
          ๖. เงื่อนไขการช าระเงิน 
                      งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน 

 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณรวมทุกโครงการ ๔,๙๖๕,๓๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังน้ี 
                  ๑. ชุดนักศึกษา    ๑,๙๖๒,๐๐๐.-  บาท  
                           ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา    ๑,๙๕๐,๐๐๐.-   บาท 
                           ๓. เคร่ืองหมายนักศึกษา       ๒๗๓,๓๐๐.- บาท  
  ๔. รองเท้านักศึกษา        ๗๘๐,๐๐๐.-  บาท  
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          ๘. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรา่งขอบเขตของงานนีไ้ด้ที่  
                      สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙  
                      โทรสาร (๐๕๓) ๗๗๖๐๐๑ 
                      เว็บไซต ์patsadu_of@cru.in.th 
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ....................... 
ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ....................... 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างผลิตเคร่ืองแบบนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
                ๑. ชุดนักศึกษา ประกอบด้วย 
                                ๑.๑ ชุดนักศึกษาชาย                                          จ านวน   ๓,๐๐๐ ชุด 
                                ๑.๒ ชุดนักศึกษาหญิง                                       จ านวน   ๔,๘๐๐ ชุด 
                ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา                                       จ านวน ๓,๙๐๐ ชุด 
                ๓. เคร่ืองหมายนักศึกษา ประกอบด้วย                           
                                ๓.๑ เคร่ืองหมายนักศึกษาชาย                         จ านวน  ๑,๕๐๐ ชุด 
                                ๓.๒ เคร่ืองหมายนักศึกษาหญิง                      จ านวน  ๒,๔๐๐ ชุด 
                ๔. รองเท้านักศึกษา ประกอบด้วย 
                                ๔.๑ รองเท้านักศึกษาชาย                                 จ านวน ๑,๕๐๐ คู่ 
                               ๔.๒ รองเท้านักศึกษาหญิง                              จ านวน ๒,๔๐๐ คู่   
 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา 
                 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
                 ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (๑) หลักประกันซอง 
                         (๒) หลักประกันสัญญา 
                         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                         (๔) หลักประกันผลงาน 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
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                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนท าการแทน 
                         (๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
                         (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของ        
ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน  
                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เร่ิมท างาน  
                 ๔.๕ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างผลิตเคร่ืองแบบนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ..............." 
ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ 
ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
ซองเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยเด็ดขาด 
 
 



-๔- 
 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น     
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  
                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ     
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด  
                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย 
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่
ในสถานที่นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา 
ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
                 ๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี  
                      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



-๕- 
 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นดังนี้  
                                ๑. ชุดนักศึกษา ๑,๙๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                ๓. เคร่ืองหมายนักศึกษา ๒๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท 
                                ๔. รองเท้านักศึกษา ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
                      (๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดใน
การประกวดราคา ฯ 
                      (๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                      (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                      (๗) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคา ฯ 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
                      (๘) ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป  
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้    
                          ๑. ชุดนักศึกษา                                  จ านวน ๙๘,๐๐๐.-  บาท 
                           ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา          จ านวน ๙๗,๕๐๐.-  บาท 
                           ๓. เคร่ืองหมายนักศึกษา                  จ านวน ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท   
                           ๔. รองเท้านักศึกษา                         จ านวน  ๓๙,๐๐๐.-  บาท 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
                 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  



-๖- 
 

                 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 
                 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม    
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 



-๗- 
 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา       
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่   
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  
 
 



-๘- 
 

                 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว 
 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตาม
ราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้  
                       (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อย
ละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา  
                      (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าส าเร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคา   
ต่อหน่วยตามสัญญา 
                       (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา 
                       (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น 
ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือ ก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ ท าการตรวจสอบผลงานที่ท า
เสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
ออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง  
                       การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ  
 

 



-๙- 
 
๙. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 
๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรับฝากอ่ืน 
                 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมือ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินรับ
ฝากอ่ืน แล้วเท่านั้น 
                 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                         (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน  
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

                 ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น    
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                 ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 


