
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     การสอบราคาจ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษา 
------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษา ตามประกาศ
เลขที่ 37/2552 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2552 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

  6.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ 
อ านาจไม่มาดูสถานที่ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 7. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา  
 8. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญา  โดยจะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงในเดือน 2550  
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   300 บาท  ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ – 6 
มีนาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

  ก าหนดชี้แจงรายละเอียดคู่มือ  ในวันท่ี 9  มีนาคม 2552  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องเอื้องผึ้ง        
  ก าหนดยื่นซองสอบราคา    ในวันท่ี 10 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 09.00  น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ   

และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน   เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1109   
หรือทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2552 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

http://www.ricr.ac.th/


 
 

เอกสารสอบราคา  เลขที่   37 / 2552 
การสอบราคาจ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษา  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2552 
----------------------------------- 

 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ 
สอบราคาจ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้  
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง  
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ  
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง  
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร  
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ  
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ  
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้  
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ  
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคาในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  
และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง    ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  
ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     60  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ  
ราคามิได้  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  45 วัน  นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เร่ิมท างาน  
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสารของ  
ทางราชการ  และก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูแบบรูปรายการ และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ  
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
    ส าหรับแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้อง  
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษา”   โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบสอบราคาจ้างเหมาจัดท า
คู่มือนักศึกษาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 37 / 2552 ”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา  ในวันที่   10 มีนาคม 
2552  ระหว่างเวลา  08.30 – 09.00 น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด  
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา  
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  10 มีนาคม 2552  เวลา   13.30 น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน  
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา  
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ราคารวม  เป็นหลัก  
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่  
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
   5.5  มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการ  
ตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา  
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน         ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดวาไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ
เปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาหรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามเสนอให้เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบรายการ หากมีค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ  
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ  
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป  
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
 
 
 
 



 
-6- 

 
  6.  การท าสัญญาจ้าง 
       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  
วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของค่าจ้างที่สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
         (1)  เงินสด 
              (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง  
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์         ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดย  
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับให้คิดในอัตราร้อยละ  0.10  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาจ้างตามแบบของทางราชการ  
แล้วแต่กรณี  และจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี    
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบ   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามเอกสารสอบ
ราคาจ้างแล้ว      ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้  
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า  
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ  
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ  
ก าหนด  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้าม)ี  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม  
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 
   9.4 ในระหว่างระยะสัญญาผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
   9.5 มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญา 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                     19  กุมภาพันธ์ 2552 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศเลขที่ 37/2552 

 
จ้างเหมาจัดท าคู่มือนักศึกษาประจ าปีการศึกษา  2552    จ านวน  2,500  เล่ม  
 
1. รูปแบบเล่ม 

 1. ขนาด                        A5  (กว้างxยาว  = 15 ซ.ม. x 21 ซ.ม.)    
 2. การเย็บเล่ม             เย็บเล่มแบบสันกาว 
 3 .ปก                            ท าด้วยกระดาษการ์ด  310 แกรม พิมพ์สี่สี เคลือบลามิเนตด้าน   

          ปั้มทองเคตวัอักษา สปอตยูวีปั๊มนูนตราราชลัญจกร   
 4. เน้ือใน  ประกอบด้วยกระดาษ  2  ชนิด ดังนี้ 
      - กระดาษอาร์ตด้าน  130 แกรม พิมพ์สี่สี  ส าหรับพิมพ์ ข้อมูลที่เน้นความส าคัญ และข้อมูลภาพ 
      - กระดาษปอนด์  80 แกรม พิมพ์สีเดียว ส าหรับข้อมูลตัวหนังสือ 
 

2. เนื้อหา 
 2.1 ปกนอก  ปกใช้โทนสีแสดเป็นตัวยืนพื้นสีปกเคลือบลามิเนตด้าน ตัวหนังสือสีเทาด าขาวลายกราฟฟิก 
ผสมผสานกับการเลแยอร์รูปภาพที่ส าคัญในมหาวิทยาลัย 
 2.2 ปกใน กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี รูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช (ด้านหลังไม่พิมพ์รูปหรือข้อความใด ๆ) 
 2.3 รองปก กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี ตราพระราชลัญจกรพร้อมทั้งอธิบายความหมายของสี
ตราพระราชลัญจกร 
 2.4 ค าน า / สารบัญ กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี  
 2.5 แนะน ามหาวิทยาลัย สารจากอธิการบดี ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม 
พิมพ์สี่ส ี
 2.6 สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กระดาษ 130 แกรม เป็นรูปภาพ รายชื่อ ต าแหน่ง 
 2.7 แผนที่ เป็นกระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม ขนาด A5 2 พับ เป็นแผนที่ พร้อมทั้งบอกต าแหน่ง ชื่อสถานที่ 
อาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย (ด้านหลังไม่พิมพ์รูปหรือข้อความใด ๆ)  
 2.8 แนะน าหน่วยงานที่ให้การบริการแก่นักศึกษา ข้อบังคับประเมินผลการศึกษา คุณสมบัติและแนวทางใน
การประกอบอาชีพ บันทึกส่วนตัว ส าหรับข้อมูลหน้าคั่นใช้กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี ส าหรับข้อมูล
ตัวหนังสือ ใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว 
 
 
 
 
 



 
 
3. การตีพิมพ์ 
 3.1 จ านวนการตีพิมพ์  2,500 เล่ม  
 3.2 ขนาดเล่มส าเร็จ  A5  (กว้างxยาว  = 15 ซ.ม. x 21 ซ.ม.)    
 3.3 จ านวนกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์  
 - ปกกระดาษการ์ด 310 แกรม พิมพ์สี่สี  เคลือบลามิเนตด้าน ปั๊มทองตัวอักษร  
 ปั๊มนูนตราราชลัญจกร       จ านวน    1 แผ่น / เล่ม 
 - กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี     จ านวน   28 หน้า / เล่ม  
 - กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สีเดียว (หน้าขาว)   จ านวน     9 หน้า / เล่ม  
 - กระดาษอาร์ทด้าน 130 แกรม พิมพ์สี่สี (2 พับ)    จ านวน     1 หน้า / เล่ม  
 - กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว     จ านวน 132 หน้า / เล่ม  
 

รายละเอียดต้นฉบับข้อมูลคู่มือนักศึกษา 2552 
 

ส่วนที่ 1    แนะน ามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 
 1. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. ตราพระราชลัญจกร พร้อมอธิบายความหมายตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระราชลัญจกร  
 3. สารจากอธิการบดี 
 4. ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 5. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 6. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 7. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 8. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 9. แผนผังอาคารและสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ส่วนที่ 2   แนะน าหน่วยงานท่ีให้บริการแก่นักศึกษา  
ประกอบด้วย 
ระบุ งานบริการ , เวลาปฏิบัติงาน ,ช่องทางการติดต่อ 

1. ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา 
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ส่วนที่ 3  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  
 1. ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
 2. ประกาศเร่ือง การแต่งกายนักศึกษา  



 
 
ส่วนที่ 4  คุณสมบัติและแนวทางในการประกอบอาชีพ 
ส่วนที่ 5  บันทึกส่วนตัว 
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