
ร่างขอบเขตงาน  (Terms  of  Reference : TOR) 
งานประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
************************************************************************************* 

 

1.  ความเป็นมา 
 ด้วยภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกลุ่มอาคารที่ท าการ อาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษา 
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร อาคารจอดรถ อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร และทรัพย์สินอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินราชการและทรัพย์สินของบุคลากร-นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 2. เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ  

 3. เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
            1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประมูลราคางานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
            2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน  
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งน้ี           
  4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

5.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  6. ต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) 
โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองานประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
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4.  รายละเอียด 
 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร มีรายละเอียดข้อก าหนดท างานตามเอกสาร
ที่แนบ 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยผู้รับจ้าง
จะต้องส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน 
 

6.  วงเงินในการจัดหา 
ภายในวงเงิน  2,874,465.-  บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)   
 

7.  ระยะเวลาส่งมอบ 
 โดยแบ่งงวดงานงวดเงิน เป็น 9 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) 
 

8.  สถานท่ีติดต่อ 
 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่  
 8.1 ทางไปรษณีย์  
        ส่งถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสดุ)  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
         อ าเภอเมือง  
         จังหวัดเชียงราย  
         57100  
 8.2  โทรศัพท์   053-776000  ต่อ 1622  
 8.3  โทรสาร  053-776001  
 8.4  ทางเว็บไซด์  www.cru.in.th 
 8.5  E – Mail   patsadu_of@cru.in.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.patsadu_of@cru.in.th/
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                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
------------------------------ 

 

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะเวลา 9 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามรายละเอียดดังแนบ 
 

งบประมาณในการประมูลคร้ังนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,874,465.-บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น 
สี่พันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจ านวน 143,724.- บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 

            1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                1.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประมูลราคางานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียน ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
               1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งน้ี           
     1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน   

   1.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     1.6 ต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้  (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) 
โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข้อเสนองานประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
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2. ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ................  เวลา ......... น.   
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้แทนที่ได้รับมอบ
อ านาจต้องน าหนังสือมอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงด้วย  
 

 3. ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันท่ี ..................................... ระหว่างเวลา 
..................น. ถึง..................... น.  ณ ห้องประชุม.................... ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค   เวลา  13.30 น. ณ  ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะท าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในวัน
เดียวกัน ต้ังแต่เวลา........................น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม........................... ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวัน
เดียวกันเวลา ...................... น.                        

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในเวลาและเวลาเดียวกัน  
เป็นจ านวนเงิน 143,724.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)  
 

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  500.-  บาท         
(ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง – งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี 
..................ถึงวันท่ี..............  ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
หมายเลข (053) 776000 ต่อ 1622   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่ ....................................................................... 
 
       
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/

