
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)        

------------------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะ
วิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน
การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น ๙,๖๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                  ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                  ๖. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
                  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
                  ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

                  กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี        
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

 

 

 

 

 



-๒- 

 

                  ผู้สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท            
ได้ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ถึงวันท่ี  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                  
ไ ด้ ภ า ยห ลั ง จ า กชํ า ร ะ เ งิ น เ ป็ น ท่ี เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ก่ อนก า ร เ ส นอ ร าค า  ดู ร า ยล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.crru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙,๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง) 
                     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                    อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๔๕/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

-------------------------------- 
 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพการท่องเท่ียวและการโรงแรม โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้  
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา  
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                            ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กัน และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้)  
   
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                         ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง  
                          ๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                          ๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
                          ๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 ๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                         ๒.๖     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย  
 ๒.๗     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๘,๓๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี เป็นงานก่อสร้างสัญญาเดียว และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือ  
                          ๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
                         ๒.๙     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                           ๒.๑๐     คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่า ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ  
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ   
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร           
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                 (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนา     
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)  
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อํานาจ ให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
                                   (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  
 
                 ๔.    การเสนอราคา  
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา     
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ     
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข      
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่  
 
 
 



-๔- 
 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ     
ท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคาท่ี
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน    
๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                          ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
    (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)        
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว  
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา    
ท่ีกําหนด  
 (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๔๘๑,๖๗๐.๐๐ บาท           
(สี่แสนแปดหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
 ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี     
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้   
๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  



-๕- 
 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
 ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ         
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                          ๖.๓     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ไ ม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๕     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
เหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๖- 
 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้  
 
                 ๗.      การทําสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือ
ไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
      ๗.๑     เงินสด  
                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น       
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ  
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)  
                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้     
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
 
 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - ปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง  
   - ระดับและผังบริเวณท่ีก่อสร้างท้ังหมด  
   - สํานักงานชั่วคราวของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน  
   - รั้วรอบบริเวณก่อสร้าง  
   - งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก และเสาตอม่อท้ังหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน     ๓๐ วัน 
 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างพ้ืน ชั้น ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต ชั้น ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 



-๗- 
 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างพ้ืน ชั้น ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต ชั้น ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานโครงสร้างบันได ชั้น ๑  
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 

                          งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานคอนกรีตโครงสร้างคาน ชั้น ๓ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างพ้ืน ชั้น ๓ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้น ๓ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต ชั้น ๓ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานโครงสร้างบันได ชั้น ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 

                          งวดท่ี ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานโครงหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานมุงหลังคา ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นท่ี ๑         
ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังระบบท่อสุขาภิบาล ท่อร้อยสายงานระบบ ชั้นท่ี ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานโครงสร้าง คสล. ส่วนท่ีเหลือ ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - ฉาบปูนผนัง ชั้นท่ี ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นท่ี ๒          
ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ฉาบปูนผนัง ชั้นท่ี ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ก่ออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นท่ี ๓ ท้ัง
หมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังระบบท่อสุขาภิบาล ท่อร้อยสายงานระบบ ชั้นท่ี ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังระบบท่อสุขาภิบาล ท่อร้อยสายงานระบบ ชั้นท่ี ๓  
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 

                          งวดท่ี ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - ฉาบปูนผนัง ชั้นท่ี ๓ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่าง ๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานตกแต่งผิว พ้ืน, ผนัง และฝ้าเพดาน ชั้นท่ี ๑ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานตกแต่งผิว พ้ืน, ผนัง และฝ้าเพดาน ชั้นท่ี ๒ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 



-๘- 
 

                          งวดท่ี ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานตกแต่งผิว พ้ืน, ผนัง และฝ้าเพดาน ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังสุขภัณฑ์ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานระบบสุขาภิบาล ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสัญญาณต่างๆ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังประตู - หน้าต่าง ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
   - งานติดต้ังผนังสําเร็จรูป ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานทาสี อาคาร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังพ้ืนผิวส่วนท่ีเหลือ ท้ังหมดแล้วเสร็จ  
   - งานราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานตกแต่งภูมิทัศน์ ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังส่วนประกอบของตัวอาคารส่วนท่ีเหลือ ท้ังหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

 
                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ  
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา    
ต่อวัน  
 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง        
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี      นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  
 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ  
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
                                    ร าคากลา งของ ง าน ก่อสร้ า ง ในการประกวดราคาครั้ ง นี้  เ ป็ น เ งิน ท้ั ง สิ้ น 
๙,๖๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 



-๙- 
 

                          ๑๑.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามท่ีได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๑๑.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี     
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี คํานวณท่ีใช้ กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุ
ในข้อ ๑.๕  
 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก  
   -ช่างก่อสร้าง 
   -ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



-๑๐- 
 

   -ช่างโยธา 
   -ช่างประปา 
   -ช่างอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปนี้  
                           -ช่างก่อสร้าง 
   -ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   -ช่างโยธา 
   -ช่างประปา 
   -ช่างอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  
 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 


