
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTECH 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

**************************************************************************************  
1. ความเป็นมา  
 

ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้้าและผลิตภัณฑ์ เร่ิมด้าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2549  
เป็นหน่วยงานในกลุ่มบริการวิชาการแก่สังคม ภาระงานหลัก คือ ให้บริการทั้งทางด้านวิชาการ และการให้บริการ
วิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพอาหาร น้้าและผลิตภัณฑ์แก่ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการน้าผลทดสอ บที่ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ ไปพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือจึงต้องมีการ
พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก
มหาวิทยาลัยฯ วิทยาศาสตร์บริการและสถาบันอาหาร 
 จากผลการประเมินเบื้องต้นของผู้ตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากมหาวิทยาลัยฯ 
วิทยาศาสตร์บริการและสถาบันอาหารพบว่าศูนย์บริการตรวจสอบฯ ยังไม่เป็นไปตามข้อก้าหน ดระบบมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 เน่ืองจากมีสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบยังแบ่งแยกไม่เหมาะสม ดังนั้น 
ศูนย์บริการตรวจสอบฯ จึงมีความจ้าเป็นต้องขอปรับปรุงพื้นที่อาคารเทคโนโลยีชีวภาพด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการใช้งาน เพื่อใช้เป็นห้องส้านักงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อรองรับยื่นขอการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ 1 เดิม เป็นห้องส้านักงานและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของ

ศูนย์บริการตรวจสอบฯ ที่ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
2. เพื่อให้มีสถานที่ตั้งแบบถาวร รองรับการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3. เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างในการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH) เป็นไปตาม

ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
4. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ ก้าหนดไว้  
5. เพื่อให้การประกวดราคาจ้างเหมาเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
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3. คุณสมบัติ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.8 
 3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคา จ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี 
นับจากวันท้าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึ งวันยื่นข้อเสนอ ประกวดราคา จ้างคร้ังนี้  เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย งานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได้ 

3.6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ขอซื้อ 
เอกสารการจัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

 

4. แบบรูปรายการ  
4.1 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH)   
4.2  มีรูปแบบรายการจ้านวน 62 แผ่น  
 

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัสดุ ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1109, 1622 หรือทางเว็บไซต ์ www.cru.in.th หรือ 
www.gprocurement.go.th และตอบข้อซักถามที่ patsadu_of@cru.in.th  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายใน 180 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง  

 

6. วงเงินในการจัดหา  
ก้าหนดราคากลางเป็นเงินจ้านวน 2,288,092.14 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทสิบ

สี่สตางค์)  
 

7.  ระยะเวลาส่งมอบอาคารหรืองาน 
180 วัน นับถัดจากวันท าสัญญาจ้าง 
 

8.  สถานท่ีติดต่อ 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่  
8.1 ทางไปรษณีย์  

ส่งถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสด)ุ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
57100  

 

8.2 โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1109, 1622 
8.3 โทรสาร 053-776001  
8.4 ทางเว็บไซด ์www.cru.in.th  
8.5 E – Mail patsadu_of@cru.in.th  

 
 

ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ        ลงชื่อ...........................................กรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์                             (นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต์)  
 

 
ลงชื่อ............................................กรรมการ       ลงชื่อ...........................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นายดิเรก  วรรณวัฒนกูล)                                      (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)      
 

          
ลงชื่อ............................................กรรมการ       ลงชื่อ...........................................ผู้ช่วยเลขานุการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา)          (นางกรองจิตต์  กิติยศ)               

mailto:patsadu_of@cru.in.th


-ร่าง-  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี     /2552 

โครงการปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH ) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ลงวันท่ี.......พฤษภาคม 2552 
-----------------------------------  

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร
เทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร BIOTECH)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 
 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  1.5 แบบสัญญาจ้าง 
  1.6 แบบหนังสือค้้าประกัน 
           (1) หลักประกันซอง   
     (2) หลักประกันสัญญา 
       1.7 สูตรการปรับราคา 
                      1.8 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 
           2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) มีผลงาน
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท้าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างคร้ังนี ้เป็นผลงานที่ดีเป็นที่
ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได้ 

         2.6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ 
ขอซื้อเอกสารการจัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
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    (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)  และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน  (1) 
   (4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม     
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9 (1)   

  3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอ่ืนท้าการแทน 
            (2) หลักประกันซอง  ตามข้อ  5 
        (3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
   (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งต้องแจ้งรายการวัสดุอุปกรณ์ โดย
ไม่ต้องระบุราคา 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ  1.9 (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน (ไม่ต้องกรอก
ราคา) 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน 
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เร่ิมท้างาน 
  4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ปิด
ผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” เลขท่ี     /2552  พร้อมเอกสา รส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ยื่น
ต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ในวันที่ ………….. ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น.    ณ ห้องเอื้องผึ้ง 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการประกวดราคา  จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ผู้
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ 1.8 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.หรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาผู้ที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันท่ี  ............................  เวลา  ................. น. 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่ างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.8 (2)  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

  ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ       
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้าน เทคนิค อาจอุทธรณ์ค้าสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนั บแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะ กรรมการประกวด
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภาย ใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักก ระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะ กรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา 
และก้าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
เริ่มต้นที ่2,288,092.14 บาท 
   (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่า
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
   (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
   (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
         (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะ แจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา 
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 5. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  จ้านวน 
118,700.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้   
  5.1 เงินสด 
  5.2 แคชเชียรเ์ช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองประกวดราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท้าการของทางราชการ 
  5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ  1.6 (1) 

5.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

 หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยฯ  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 

            การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก้าหนด 
2. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG  IN  เข้าสู่ระบบ 
3. ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก้าหนดโดย

การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเร่ิมต้นการประกวด 
4. ผู้เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 

 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาตัดสิน ด้วย 
ราคารวม เป็นเกณฑ์ 
 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม 
 
 



-7- 
 
ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น 
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
 6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบั ญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ  
   (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (3)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (4)  ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม 
แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการ ท้าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ท้าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือรา คาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด  
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมก ารประกวดราคาหรือ มหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอ ราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า   
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 มหาวิทยาลัยฯ มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  

 7.  การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง ) จะต้องท้าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องว าง
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อย ละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ มหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  
  7.1 เงินสด 
  7.2 แคชเชียรช์็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
  7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน  ดังระบุใน 
ข้อ 1.6 (2) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวนัที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 
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8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน   
จ่ายเงินโดยแบ่งเป็นงวด จ้านวน 5 งวดดังน้ี 
งานงวดที่  1  จ่ายเงิน 15 %  เป็นจ้านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานปรับปรุงหลังคาเดิมและงานทางเข้าอาคาร 

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น 
- งานซ่อมหลังคาทางเข้า 
- งานหลังคาทางเข้า 
- งานบันได 
- งานร้ือก้าแพง, งานก่ออิฐ – ฉาบปูน   

2. งานทางเดินด้านหลัง 
3. งานผนัง 
4. งานฝ้าเพดาน 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก้าหนดเวลา 60 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท้างานตาม
สัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 

 

งานงวดที่  2 จ่ายเงิน 20 %  เป็นจ้านวนเงิน ............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานติดตั้งท่อน้้าดี ท่อน้้าทิ้งภายในอาคารห้องปฏิบัติการ 
2. งานพื้นภายในอาคาร 
3. งานระบบไฟฟ้า งานระบบ computer network system, งานระบบเมนเคร่ืองปรับอากาศ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ      ภายในก้าหนดเวลา 90 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท้างานตาม
สัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งานงวดที่  3  จ่ายเงิน  15 %   เป็นจ้านวนเงิน  ..........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานปรับปรุงห้องน้้า 
2. งานประตูหน้าต่าง 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ      ภายในก้าหนดเวลา 120 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท้างานตาม
สัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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งานงวดที่  4 จ่ายเงิน  25 %   เป็นจ้านวนเงิน  ........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานปรับปรุงห้องรับแขก 
2. งานปรับปรุงห้องวิเคราะห์ทั่วไป 
3. งานปรับปรุงห้องเตรียมตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง 
4. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่าง 
5. งานปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ความร้อนและไอน้้า 
6. งานปรับปรุงห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี 
7. งานปรับปรุงห้องช้าระล้าง 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ    ภายในก้าหนดเวลา 150 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท้างานตาม
สัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายใน ................................... 
 

งานงวดที่  5  จ่ายเงิน  25 %   เป็นจ้านวนเงิน  .........................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
1. งานระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
2. งานทาสี 
3. งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
4. งานทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 
5. จัดท้า as-built drawing งานระบบไฟฟ้าและงานสุขาภิบาล แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ     ภายในก้าหนดเวลา 180 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือท้างานตาม
สัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ท้าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   2 ปี  นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบงาน โดย 
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ งความช้ารุด
บกพร่อง 
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 11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
       11.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน งบกองทุนส ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 
                        ราคากลางของงาน จ้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,288,092.14 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์) 
                   11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ นิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงานคณะ- กรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ  
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ื นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ 
ลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ      
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ 4.7(3) (4) และ(5) มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ 
จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
         11.4 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา  
ที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
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       11.5 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 12.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
ค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 
 

 13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

  12.1  ช่างก่อสร้าง  
    12.2  ช่างเหล็ก 
    12.3  ช่างไฟฟ้า 
  12. 4  ช่างเชื่อม 

     12.5 ช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
 

 14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้ างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ ณ วันที ่.......................................................................  
 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  


