
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                              
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

-------------------------------- 
          มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป   โดยการดูสถานที่ และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน้าที่
รับผิดชอบของผู้ค้าที่จะไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองและ / หรือ จะรับฟังค าชี้แจงหรือไม่ก็ได้ โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าผู้รับจ้างได้ทราบการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อ
มีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ 
ภายหลังไม่ได้เช่นกัน  
          ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค หากผู้เสนอราคาหรือผู้
ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค    มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.   
          มหาวทิยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที ่เสนอราคาเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา         
ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง  
          ผู้เสนอราคาตอ้งวางหลักประกันซองพร้อมกับย่ืนซองเอกสารดา้นเทคนคิในวันและเวลาเดียวกัน  เป็น
จ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-  บาท     
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          ผูส้นใจตดิต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้ท่ี 
งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th, 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
   

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
   

   
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน) 

       รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๙/๒๕๕๔ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

...................................................... 
                 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค ์      
จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา 
                 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
                 ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
                 ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
                 ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (๑) หลักประกันซอง 
                         (๒) หลักประกันสัญญา 
                         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                         (๔) หลักประกันผลงาน 
                 ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
                 ๑.๘ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม        
ข้อ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน     
ที่กรมเชื่อถือ 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 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 พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นท าการแทน 
                         (๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก าหนด ผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น) 
                         (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  
                 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มท างาน 
                 ๔.๕ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 



-๓- 
 

                 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง    
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยวิธี   
การทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี ๒๙/๒๕๕๔" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอื้องผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์แล้วจะไม่
รับซองเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่าเป็น  
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ     
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเสนอราคาด้วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ผา่นการคัดเลอืกเบือ้งต้น เพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันกับ     
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว    
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคา     
ที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนนิการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ 
๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
 



-๔- 
 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง  
ไว้ด้วยแล้ว 
                      (๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคา ฯ 
                      (๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                      (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                      (๗) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  
                      (๘) ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐น. เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป  
 

๕. หลักประกันซอง 
                 ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผูค้้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้วคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
 
 



-๕- 
 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน     
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา   
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ    
ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้        
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                      ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า     
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
                 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 



-๖- 
 

                 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงนิค่าจ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๖ งวด ดังนี้ 
งานงวดที่ ๑ จ่าย ๑๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้วเสร็จ    

๑. งานปรับพื้นที่ 
๒. วางผัง 
๓. ท าฐานรากแล้วเสร็จ 
๔. เทคอนกรีตเสาตอม่อ แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างาน 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
งานงวดที่ ๒ จ่าย ๑๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้วเสร็จ    

๑. เทคอนกรีตคานอะเส แล้วเสร็จ 
๒. เทคอนกรีตเสา แล้วเสร็จ 
๓. เทคอนกรีตพ้ืน แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท าง 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
งานงวดที่ ๓ จ่าย ๑๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้ว   

๑. ติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ 
๒. มุงหลังคา แล้วเสร็จ 
๓. ก่อผนัง แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๗๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท าง 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
งานงวดที่ ๔ จ่าย ๑๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้วเสร็จ   

๑. ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง ในส่วนที่เป็นไม้ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
๒. ฉาบปูนผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ 
๓. ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท าง 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
งานงวดที่ ๕ จ่าย ๑๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้วเสร็จ   
          ๑.   ติดตั้งประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ 

๒.   ติดตั้งระบบประปา ภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
๓.  งานทาสีรองพ้ืนแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๑๒๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท าง 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 



-๗- 
 

 

งานงวดที่ ๖ จ่าย ๒๕ % เมื่อผู้รับจ้าง ท างานดังกล่าวแล้วเสร็จ   
๑. ติดตั้งวัสดุปูพื้นและผนัง แล้วเสร็จ 
๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
๓. ติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 
๔. งานทาสีจริงทั้งหมด  
๕. เก็บท าความสะอาดทั้งหมด แล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก าหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท าง 

ตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

๙. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ซึง่ไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดร้ับอนมัุติเงนิค่าก่อสร้างจาก 
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วเท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารการศึกษาพิเศษ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕ ,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (ห้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย           
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี      
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ          
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
 



-๘- 
 

                 ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้า
ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก       
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา       
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา     
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗  
 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคั้ดเลอืกผูเ้สนอราคารายใดให้เปน็ผูร้ับจ้างและไดต้กลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทาง
ราชการอ่ืน หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จ านวนอย่าง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
                 ๑๓.1 ช่างไม ้
                 ๑๓.2 ช่างก่อสร้าง 
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 


