
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     การสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร 
------------------------------ 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคาร
บรรณราชนครินทร  ตามประกาศเลขที่ 51 / 2551 ลงวนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2551 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ  ดังตอไปนี ้
 1.  เปนผูมีอาชีพรับจางงานทีส่อบราคาจาง 
 2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีนชือ่แลว 
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
 4.   เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

  6.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ 
อํานาจไมมาดสูถานที่ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
 7. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสทิธิ ไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ
อํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาราคาภายในวันเปดซองสอบราคา 
 8. ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการคิดคาํนวณราคางานเอง จะนําราคาของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองภายหลังไมได  
 กําหนดขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.- บาท ระหวางวันท่ี 8 -18 สิงหาคม  2551  
ตั้งแตเวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ กองคลังและพัสดุ   

  กําหนดดูสถานที่และชีแ้จง ในวันท่ี  19 สงิหาคม 2551   เวลา 10.00 น.   ณ อาคารหอสมุดเกา 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2551  เวลา 08.30 - 09.00  น.  ณ งานพัสดุ   

และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน   เวลา  10.00  น.  ณ  หองเอื้องผ้ึง  สํานักงานอธิการบดี   
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 0-5377-6000  ตอ 1109   
หรือทาง  www.cru.in.th
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  6 สิงหาคม พ.ศ.  2551 
 
 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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


 
 
 

เอกสารสอบราคา  เลขที่   51 / 2551 
การสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2551 

----------------------------------- 
 
   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  "มหาวิทยาลัย” มีความประสงคจะ 
สอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนด  ดังตอไปนี ้
 
  1.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารสวนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารสวนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
   2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง 
   2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผูเสนอราคาตอง  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม   ตามขอ  1.3   
   2.4  ผูเสนอราคาตอง  ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
 เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไวนอกซอง 
ใบเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 
   3.1  สวนที่   1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
          (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                 (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากดั  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 
นิติบุคคล   บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม   พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคมุ  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอมทั้งรับรอง 
สําเนาถูกตอง   
     (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
ของผูเปนหุนสวน  พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
    (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยืน่สําเนาสญัญาของ 
การเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดาที่มิ 
ใชสัญชาติไทย  ก็ใหยืน่สําเนาหนังสือเดนิทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
    (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณชิย 
    (5)  บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ  1.4 (1) 
    (6)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  (ถามี) 
   3.2  สวนที่  2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามขอ  4.4 

(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให 
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยืน่มาพรอมกับใบเสนอราคา  ตองรับรองวาถูกตอง  และเปนจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้   โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองและครบถวน  ลงลายมอืช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงนิ
ที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตวัเลขและตวัอักษร    โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมกีารขูดลบ    ตกเติม    แกไข  
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
   4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกราคาในใบเสนอราคาใหครบถวน และตองเสนอราคาเปนเงินบาท  
และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือราคาตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง    ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ    ถาตัวเลขและ
ตัวหนงัสือไมตรงกันใหถือตัวหนงัสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  
คาขนสง  คาจดทะเบยีน  และคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบงานให  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา     30 วัน    นับแตวนัเปดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได  

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน  45 วัน  นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยใหเร่ิมทํางาน 
   4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ   ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไวเปนเอกสารของ 
ทางราชการ  และกอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดแูบบรูปรายการ และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ 
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
    สําหรับแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตอง
รับรองสําเนาถูกตอง  
   4.5  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองใหเรียบรอย  จาหนาซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางเหมาปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร ” โดยระบุที่หนาซองวา “ใบสอบราคา
จางเหมาปรบัปรงุอาคารบรรณราชนครินทร ตามเอกสารสอบราคาเลขที่  51/ 2551”   ยื่นตอคณะกรรมการรับซอง
เสนอราคา ในวันที ่20 สิงหาคม  2551 ระหวางเวลา  08.30 – 09.00  น. ณ  งานพัสดุ  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา 
แตละรายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคากอนหรือในขณะที่มกีารเปดซอง 
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯเชื่อวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวนิิจฉัยไดวาผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมกีาร
กระทําดังกลาว 
     ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตเุปนผูเสนอราคาที่มี 
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแตวนัที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
    คณะกรรมการเปดซองและพจิารณาซองเสนอราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา 
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดงักลาวขางตน  ณ   หองเอื้องผ้ึง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ในวนัที่  20 สงิหาคม  2551  เวลา   10.00 น.  
    การยื่นอุทธรณตามวรรค  5  ยอมไมเปนเหตุใหมกีารขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 
เวนแตปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นดวยกับคาํคัดคานของผูอุทธรณ    และเหน็วาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา 
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง           ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง 
ใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
  5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  ราคารวม  เปนหลัก 
   5.2  หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไมถูกตองตามขอ 4  แลว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเล็กนอย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาที ่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวทิยาลัยเทานัน้ 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
    (1)   ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ 
พรอมประทับตรา  (ถามี)  กาํกับไว  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมสิีทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 
มหาวิทยาลัยมสิีทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา   หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 
   5.5  มหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ํา  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 
โดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพจิารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการ 
ตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียงหายใด ๆ  มิได      รวมทั้งมหาวทิยาลัยจะพจิารณา 
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน         ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
     ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได คณะกรรมการ
เปดซองและพจิารณาซองเสนอราคาหรือมหาวิทยาลัยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามเสนอใหเสร็จสมบูรณและเปนไปตามรูปแบบรายการ หากมีคําชี้แจงไมเปนทีรั่บ
ฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
  5.6  ในกรณีทีป่รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากกการเปดซองสอบราคาวา        ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ 
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ  4.7  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ  วนัประกาศสอบราคา         หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามขอ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
      ในกรณีนี้หากมหาวทิยาลัยพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป 
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่  มหาวิทยาลัยมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
 
 



 
 

-6- 
 

  6.  การทําสัญญาจาง 
       ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   5  ของคาจางที่
สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้
         (1)  เงินสด 
              (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย  ใหแกมหาวิทยาลัย  โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย         ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดย 
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันของทางราชการ 
         (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมดีอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวนัที่ผูชนะการสอบราคา 
(ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 
  7.  อัตราคาปรบั 
        คาปรับใหคิดในอัตรารอยละ  0.10  ตอวัน  แตไมนอยกวาวันละ 100 บาท 
 
  8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
       ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบของทางราชการ 
แลวแตกรณี  และจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2   ป    
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน  7  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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  9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามเอกสาร
สอบราคาจางแลว      ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ     และของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี ้
         (1)  แจงการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมพาณิชยนาวภีายใน  7  วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือ่ืนได 
         (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต  เชนวานั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม  (1)  หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฏหมายวาดวยการสงเสริม 
พาณิชยนาว ี                                   
   9.2  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
กําหนด  มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี)  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหเปน 
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม 
ความเหน็ของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถามี) 
   9.4 ในระหวางระยะสัญญาผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด 
   9.5 มหาวิทยาลัยฯ จะจายคาจางเปนงวด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ
แลวเสร็จตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญา 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                 6 สิงหาคม  2551 
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