
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื�อง     การสอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างกาํแพงรั� วอิฐบล๊อก 
------------------------------ 

 ดว้ยมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย    มีความประสงค์จะสอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างกาํแพงรั� วอิฐบล๊อก 
ตามประกาศเลขที( 43/2553 ลงวนัที( 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี( 

 1.  เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที(สอบราคาจา้ง 
 2.  ไมเ่ป็นผูที้(ถูกระบุชื(อไวใ้นบญัชีรายชื(อผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื(อแลว้ 
 3.  ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ; หรือความคุม้กนั ซึ( งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล 
ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั(งสละสิทธิ; ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
 4.  ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(นที(เขา้เสนอราคาใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเชียงราย ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั� งนี�  
 5.   เป็นผูที้(ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื�องตน้ในการจา้งของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

  6.  มหาวทิยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพจิารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ 

อาํนาจไม่มาดูสถานที� และไม่เข้ารับฟังการพจิารณาราคาตามวนัและเวลาที�มหาวทิยาลยัฯ กาํหนด 

 กาํหนดขอรับ/ซื�อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100.-  บาท ระหวา่งวนัที(  5  -  16 สิงหาคม 2553 
(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ ตั�งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.   ณ กองคลงั งานการเงิน   

  กาํหนดดูสถานที(และชี�แจง ในวนัที� 16 สิงหาคม  2553 เวลา 15.00 – 15.30 น.  ณ งานพสัดุ 
 กาํหนดยื(นซองสอบราคาในวนัที(  5 - 17 สิงหาคม 2553  ระหวา่งเวลา 08.30 – 16.30 น.        
(เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ ณ งานพสัดุ  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย    
 กาํหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวนัที( 18 สิงหาคม 2553 เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องเอื(องผึ(ง   
สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย     
 ผูที้(สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศพัทไ์ดที้(หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1109, 1622  
หรือทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วนัที�  5 สิงหาคม  2553 
 
 

          (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ฉลียว ประสิทธิ; วเิศษ) 
     รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

                                         อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 



 
 

เอกสารสอบราคา  เลขที(   43 / 2553 
การสอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างกาํแพงรั� วอิฐบล๊อก  
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

ลงวนัที( 5 สิงหาคม 2553 
----------------------------------- 

 
   ดว้ยมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย   ซึ( งต่อไปนี� เรียกวา่  "มหาวิทยาลยั” มีความประสงคจ์ะ 
สอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างกาํแพงรั� วอิฐบล๊อก  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย โดยมีขอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนด  
ดงัต่อไปนี�  
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
            (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  
   1.4  แบบบญัชีเอกสาร 
                (1)  บญัชีเอกสารส่วนที(  1 
                (2)  บญัชีเอกสารส่วนที(  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที(สอบราคาจา้ง 
   2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูที้(ถูกระบุชื(อไวใ้นบญัชีรายชื(อผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวยีนชื(อแลว้  หรือไมเ่ป็นผูที้(ไดรั้บผลของการสั(งใหนิ้ติบุคคลหรือนิติบุคคลอื(นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น  ณ  วนัประกาศ 
สอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   ตามขอ้  1.3   
   2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ; หรือความคุม้กนั  ซึ( งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ�นศาลไทย 
 เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั(งใหส้ละสิทธิ; และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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  3.  หลกัฐานการเสนอราคา 

   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื(นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา   โดยแยกไวน้อกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที(   1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  
          (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  ใหย้ื(นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บญัชีรายชื(อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ   ผูมี้อาํนาจควบคุม   พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                 (ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  ใหย้ื(นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนงัสือบริคณห์สนธิ   บญัชีรายชื(อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม  และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมทั�งรับรอง 
สาํเนาถูกตอ้ง   
     (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที(มิใช่นิติบุคคล  ใหย้ื(นสาํเนาบตัร 
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น  สาํเนาขอ้ตกลงที(แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน  (ถา้มี)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
    (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ื(นสาํเนาสัญญาของ 
การเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที(ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที(                        
มิใช่สัญชาติไทย กใ็หย้ื(นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ื(นเอกสารตามที(ระบุไวใ้น (1) 
    (4)  สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
    (5)  บญัชีเอกสารส่วนที(  1  ทั�งหมดที(ไดย้ื(นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้  1.4 (1) 
    (6)  สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ(ม  (ถา้มี) 
   3.2  ส่วนที(  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ   ตามขอ้  4.4 

(2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ(งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที(ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให ้
บุคคลอื(นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บญัชีเอกสารส่วนที(  2  ทั�งหมดที(ไดย้ื(นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลกัฐานที(ยื(นมาพร้อมกบัใบเสนอราคา  ตอ้งรับรองวา่ถูกตอ้ง  และเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-3- 
 

  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งยื(นเสนอราคาตามแบบที(กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี�    โดยไมมี่เงื(อนไขใด 
ๆ ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและครบถว้น  ลงลายมือชื(อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จาํนวนเงินที(
เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไมมี่การขดูลบหรือแกไ้ขหากมีการขดูลบ    ตกเติม    แกไ้ข  
เปลี(ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื(อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
   4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกราคาในใบเสนอราคาใหค้รบถว้น และตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  
และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื(อนไขที(
ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง    ทั�งนี� ราคารวมที(เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสือ    ถา้ตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั  โดยคิดราคารวมทั�งสิ�นซึ( งรวมภาษีมูลคา่เพิ(มและภาษีอากรอื(น ๆ  
คา่ขนส่ง  คา่จดทะเบียน  และคา่ใชจ่้ายอื(น  ๆ  ทั�งปวงจนกระทั(งส่งมอบงานให ้ ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
    ราคาที(เสนอ   จะตอ้งเสนอราคากาํหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่     30 วนั    นบัแต่วนัเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที(ตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได ้ 

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จไม่เกนิ  60 วนั  นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสัญญาจา้งหรือวนัที(ไดรั้บหนงัสือแจง้จากมหาวทิยาลยัใหเ้ริ(มทาํงาน 
   4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
ครุภณัฑ ์  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื(อประกอบการพิจารณา  หลกัฐานดงักล่าวนี�มหาวิทยาลยั จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของ 
ทางราชการ  และก่อนยื(นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูแบบรูปรายการ และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี้(ถว้นและ 
เขา้ใจเอกสารสอบราคาทั�งหมดเสียก่อนที(จะตกลงยื(นซองสอบราคาตามเงื(อนไขในเอกสารสอบราคา 
  สาํหรับแคแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการที(แนบให้พิจารณา  หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้ง 
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื(นซองใบเสนอราคาที(ปิดผนึกซองใหเ้รียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกาํแพงรั(วอฐิบล๊อก ” โดยระบุที(หนา้ซองวา่ “ใบสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างกําแพงรั(วอิฐบล๊อก  ตามเอกสารสอบราคาเลขที�  43 / 2553”  ยื(นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา ในวนัที(    
5 - 17 สิงหาคม 2553  (เวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ ระหวา่งเวลา  08.30 – 16.30  น.   ณ งานพสัดุ  สาํนกังานอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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    เมื(อพน้กาํหนดเวลายื(นซองสอบราคาแลว้จะไมรั่บซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายวา่  เป็นผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(นตาม ขอ้  1.3 (1)  ณ  วนัประกาศสอบ 
ราคาหรือไม ่ และประกาศรายชื(อผูเ้สนอราคาที(มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที(มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯเชื(อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  จะตดัรายชื(อ 
 ผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และประกาศรายชื(อผูเ้สนอราคาที(มีสิทธิได้รับการคดัเลือก            
และมหาวิทยาลยัจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  เวน้แต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่า          
ผู ้   เสนอราคารายนั�นเป็นผูที้(ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ(มให้มี
การกระทาํดงักล่าว 
     ผูเ้สนอราคาที(ถูกตดัรายชื(อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที(มี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาที(กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คาํสั(งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน  3  วนันบัแต่วนัที(ไดรั้บ
แจง้จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที(สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคา 
ที(มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้  ณ   ห้องเอื�องผึ�ง  สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ใน
วนัที(  18  สิงหาคม 2553  เวลา   10.00 น.  
    การยื(นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ยอ่มไมเ่ป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ(ง       และใน 
กรณีที(ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์    และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที(ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ(ง           ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 

  5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

   5.1  ในการสอบราคาครั� งนี�  มหาวทิยาลยัจะพิจารณาตดัสิน  ราคารวม  เป็นหลกั 
   5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไมถู่กตอ้งตามขอ้  2         หรือยื(นหลกัฐานการเสนอราคา 
ไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามขอ้  3  หรือยื(นซองประกวดราคาไมถู่กตอ้งตามขอ้ 4  แลว้  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น       เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเล็กนอ้ย 
หรือผดิพลาดไปจากเงื(อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที(มิใช่สาระสาํคญั    ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที(พิจารณาที( 
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเทา่นั�น 
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   5.3  มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไมมี่การผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�  
    (1)   ไมป่รากฏชื(อผูเ้สนอราคารายนั�น       ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวทิยาลยั 
    (2)  ไมก่รอกชื(อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื(อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ(งอยา่งใด 
หรือทั�งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื(อนไขที(กาํหนดในเอกสารสอบราคาที(เป็นสาระสาํคญั 
หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื(น 
    (4) ราคาที(เสนอมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไ้ข  เปลี(ยนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื(อ 
พร้อมประทบัตรา  (ถา้มี)  กาํกบัไว ้ 
   5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวทิยาลยัมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี�แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้
มหาวทิยาลยัมีสิทธิที(จะไมรั่บราคาหรือไมท่าํสัญญา   หากหลกัฐานดงักล่าวไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถู่กตอ้ง 
   5.5  มหาวทิยาลยัทรงไวซึ้( งสิทธิที(จะไมรั่บราคาตํ(า  หรือราคาหนึ(งราคาใดหรือราคาที(เสนอทั�งหมดกไ็ด ้
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ(งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา 
โดยไมพ่ิจารณาจดัซื�อเลยกไ็ด ้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั�งนี� เพื(อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  และใหถื้อวา่การ 
ตดัสินของมหาวทิยาลยัเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียงหายใด ๆ  มิได ้     รวมทั�งมหาวทิยาลยัจะพิจารณา 
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน         ไมว่า่จะเป็นผูเ้สนอราคาที(ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม 
หากมีเหตุที(เชื(อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไมสุ่จริต  เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้(อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื(นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
     ในกรณีที(ผูเ้สนอราคาตํ(าสุด เสนอราคาตํ(าจนคาดวาไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้คณะกรรมการ
เปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาหรือมหาวทิยาลยัจะใหผู้เ้สนอราคานั�นชี�แจงและแสดงหลกัฐานที(ทาํใหเ้ชื(อไดว้า่ผู ้
เสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามเสนอใหเ้สร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบรายการ หากมีคาํชี�แจงไม่เป็นที(รับฟัง
ได ้มหาวทิยาลยัมีสิทธิที(จะไมรั่บราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 
  5.6  ในกรณีที(ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากกการเปิดซองสอบราคาวา่        ผูเ้สนอราคาที(มีสิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือกตามที(ไดป้ระกาศรายชื(อไว ้ ตามขอ้  4.7  เป็นผูเ้สนอราคาที(มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื(น 
ณ  วนัประกาศสอบราคา         หรือเป็นผูเ้สนอราคาที(กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ตามขอ้  1.3  มหาวทิยาลยัมีอาํนาจที(จะตดัรายชื(อผูเ้สนอราคาที(มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชื(อ 
ตามขอ้  4.7  และมหาวทิยาลยัจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 
      ในกรณีนี�หากมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที(ไดด้าํเนินการไป 
แลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ(ง  มหาวทิยาลยัมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
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  6.  การทาํสัญญาจ้าง 
   ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาของทางราชการ กบัมหาวทิยาลยัภายใน 7 วนั  
นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัร้อยละ   5  ของคา่จา้งที�สอบราคาได ้
ใหม้หาวทิยาลยัยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี*  
         (1)  เงินสด 
              (2) เช็คที(ธนาคารสั(งจ่าย  ใหแ้ก่มหาวทิยาลยั  โดยเป็นเช็คลงวนัที(ที(ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั�น 
ไมเ่กิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
         (3)  หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัของทาง 
ราชการ 
         (4)  หนงัสือคํ�าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทัเงินทุน 
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์        ที(ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื(อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจ 
คํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ( งไดแ้จง้ชื(อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ  ทราบแลว้  โดย 
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนัของทางราชการ 
         (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
            หลกัประกนันี�จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบี�ยภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัที(ผูช้นะการสอบราคา 
(ผูรั้บจา้ง)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
 
  7.  อตัราค่าปรับ 

        คา่ปรับใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.10  ต่อวนั  แต่ไม่น้อยกว่าวนัละ 100 บาท 
 

  8.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
       ผูช้นะการสอบราคาซึ(งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบของทางราชการ 
แลว้แต่กรณี  และจะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานที(เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2   ปี    
นบัถดัจากวนัที(มหาวทิยาลยัไดรั้บมอบ โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  7  วนั 
นบัถดัจากวนัที(ไดรับแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น  ๆ 
       9.1  เมื(อมหาวทิยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตามเอกสารสอบ
ราคาจา้งแลว้      ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั(งหรือนาํสิ(งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ     และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดย
ทางเรือในเส้นทางที(มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซึ(งเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ดงันี�  
         (1)  แจง้การสั(งหรือนาํสิ(งของที(ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพาณิชยนาวภีายใน  7  วนั   นบัตั�งแต่วนัที(ผูข้ายสั(งหรือซื�อของจากต่างประเทศเวน้แต่เป็นของที(รัฐมนตรีวา่ 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื(นได ้
         (2)  จดัการใหสิ้(งของที(ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที(มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
ใหบ้รรทุกสิ(งของนั�นโดยเรืออื(นที(มิใช่เรือไทย  ซึ( งจะตอ้งไดรั้บอนุญาต  เช่นวา่นั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื(น  หรือ 
เป็นของที(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื(น 
         (3)  ในกรณีที(ไมป่ฏิบติัตาม  (1)  หรือ (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
พาณิชยนาว ี                                   
   9.2  ผูเ้สนอราคาซึ(งมหาวทิยาลยั  ไดค้ดัเลือกแลว้ไมไ่ปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที(ทางราชการ 
กาํหนด  มหาวทิยาลยัอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื(น  (ถา้มี)  และมหาวทิยาลยัจะพิจารณาใหเ้ป็น 
ผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวทิยาลยัสงวนสิทธิที(จะแกไ้ขเพิ(มเติมเงื(อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม 
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด  (ถา้มี) 
   9.4 ในระหวา่งระยะสัญญาผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์(กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
   9.5 มหาวทิยาลยัฯ จะจ่ายคา่จา้งเป็นงวด ๆ ตามที(มหาวทิยาลยักาํหนด เมื(อผูรั้บจา้งไดด้าํเนินการแลว้
เสร็จตามรูปแบบรายการทุกประการตามสัญญา 
 
 
           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
                 5  สิงหาคม  2553 
 
 

 
 

 


