
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานกอสรางอาคารสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

---------------------------------------------------- 

          ๑. ความเปนมา  

                       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดขอการรับรองหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร  ปพ.ศ. ๒๕๕๒  

จากสภาวิชาชีพ  คือ สภาสถาปนิก  ซึ่งอาคารเรียนเดิม หมายเลข ๒๓ ของโปรแกรมวิชาสถาปตยกรรม  มีพื้นที่ใช

สอยอาคารเรียนนอย  จํานวนและขนาดหองปฏิบัติการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  ทั้งน้ีควรกอสราง

อาคารเพื่อรองรับการใชหองปฏิบัติการ  ใหมีจํานวน  และมาตรฐานตามเกณฑการประกอบการพิจารณา

ตรวจสอบและรับรองปริญญา  ระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาที่เปดสอน  วิชาสถาปตยกรรมศาสตรใน

สาขาสถาปตยกรรมควบคุมหลักสูตรปรับปรุง  สถาปตยกรรมศาสตร  โดยทางคณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณวุฒิ

การศึกษาเพื่อตรวจอาคารสถานที่จะเขามาตรวจในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๗  เพื่อการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ 

มาตรฐานจากสภาสถาปนิก 

 

          ๒. วัตถุประสงค  

                      ๑. เพื่อรองรับการตรวจอาคารสถานที่  เพื่อขอการรับรอง หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานจาก

สภาสถาปนิก             

                      ๒. เพื่อใหมีจํานวนหองปฏิบัติการและหองเรียนเพียงพอ สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา

สถาปตยกรรม ในหลักสูตรสถาปตยกรรมและหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ             

                      ๓. เพื่อใหการจัดหาผูรับจางในการปรับปรุงระบบประปา เปนไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                      ๔. เพื่อใหการปรับปรุงระบบประปาดังกลาวแลวเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว 

                      ๕. เพื่อใหการประกวดราคาจางเปนไปอยางกวางขวางมีความยุติธรรม โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

 

          ๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

 

 

 



-๒- 

 

                ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 

                ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

 

          ๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  

                      จํานวนงวดในการสงมอบ ๑๐ งวด 

                      งวดที่ ๑ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง  

- ระดับและผังบริเวณที่กอสรางทั้งหมด  

- สํานักงานช่ัวคราวของผูรับจาง และผูควบคุมงาน  

- รั้วรอบบริเวณกอสราง  

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

 

 

 



-๓- 
 

                      งวดที่ ๒ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานคอนกรีตโครงสรางฐานราก และเสาตอมอ  

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
 

                      งวดที่ ๓ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
 

                      งวดที่ ๔ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
 

                      งวดที่ ๕ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
 

                      งวดที่ ๖ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๑  

ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานโครงสราง คสล. สวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 



-๔- 

 

                      งวดที่ ๗ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๒  

ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๓     

ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ       

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน 

                      งวดที่ ๘ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน 

                      งวดที่ ๙ เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานติดต้ังสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- ติดต้ังอุปกรณไฟฟา และระบบสัญญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานติดต้ังประตู - หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ  

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                      งวดที่ ๑๐ งวดสุดทาย เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จตามสัญญา 

 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๙,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๙,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

 

 

 



-๕- 

 

          ๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานน้ีไดที่ 

                      สถานที่ติดตอ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 

                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๕๒๔ 

                      เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 

                      สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและที่อยูของผูให

ขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 

 

 

ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ  

                      (ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง)                                     
 

 

 

ลงช่ือ.............................................กรรมการ   ลงช่ือ............................................กรรมการ  

        (ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร)                             (ผศ.เกรกิ กิตติคุณ)  
             

 
 

ลงช่ือ...........................................กรรมการ    ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

       (นายภัคพงษ แสวงกิจ)                                     (นายราชันย ทนันชัย)  

 
 

ลงช่ือ...........................................นิติกร    ลงช่ือ.........................................เลขานุการ 

          (นายมณฑล จิโนคุณ)                                 (นางสาวพรรณี ศรีสงคราม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี 

ประกวดราคาจางกอสรางอาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี 

...................................................... 

 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค   

จะประกวดราคาจางกอสรางอาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรม ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 

                         ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 

                         ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๕ แบบสัญญาจาง 

                         ๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 

                         ๑.๘ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                         ๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา

เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได) 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา

จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ตามขอ ๑.๘ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ 

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ให ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ          

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย

ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืน

เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 

พรอมประทับตรา(ถาม)ี 

                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 

                         (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 
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๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคา

ใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและ

จะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ    

ไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ใหเริ่มทํางาน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ   

ตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    

จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางกอสรางอาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรม ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส เลขที่ .........." ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ........................ ต้ังแตเวลา ............... น. 

ถึงเวลา ............... น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต

ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)     

ณ วันประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ 

และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 
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                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ

ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ

เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน    

๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาให

ถือเปนที่สุด 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบคุคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของ

การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน

เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือ

ขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด

วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด

ราคา ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๙,๖๓๘,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย    

ทั้งปวงไวดวยแลว 

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม    

วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 



-๖- 

 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ

ในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ

จะตองเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวด

ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้ง

สุดทายที่เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว 

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ต้ังแตเวลา ...............น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหทราบตอไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 

๔๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหน่ึงพันเการอยบาทถวน) 

                 โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค

ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่

คัดเลอืกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ

ผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 



-๗- 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       

จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแต

เปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมี

การผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ 

ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับ

ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปน

เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

 

 



-๘- 

 

                      ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูมีสิทธิเสนอราคา

รายน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ    

ที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคา

รายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิ

เสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

๗. การทําสัญญาจาง 

                 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบ

สัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                 ๗.๑ เงินสด 

                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ไดแจงช่ือ

เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจาง

แลว 

 

 

 

 



-๙- 

 

๘. คาจางและการจายเงิน 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๐งวด ดังน้ี 

งวดที่ ๑ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี  
- ปรบัพื้นทีบ่รเิวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง  
- ระดับและผังบรเิวณที่กอสรางทั้งหมด  
- สํานักงานช่ัวคราวของผูรบัจาง และผูควบคุมงาน  
- รั้วรอบบริเวณกอสราง  
- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสร็จ  

กําหนดแลวเสรจ็ ๓๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ ๒ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี  
- งานคอนกรีตโครงสรางฐานราก และเสาตอมอ 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสรจ็ ๖๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ ๓ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี  
- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสรจ็ ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ ๔ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสรจ็ ๑๒๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ ๕ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสรจ็ ๑๕๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 



-๑๐- 
 
งวดที่ ๖ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานมุงหลงัคา ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานโครงสราง คสล. สวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสรจ็ ๑๘๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๗ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

 
กําหนดแลวเสร็จ ๒๑๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 
งวดท่ี ๘ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ    

กําหนดแลวเสร็จ ๒๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๙ จายเงินอัตรารอยละ ๑๒.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ทัง้หมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานระบบสุขาภิบาล ทัง้หมดแลวเสรจ็ 
- ติดต้ังอุปกรณไฟฟา และระบบสญัญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู – หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ   

กําหนดแลวเสร็จ ๒๗๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

งวดท่ี ๑๐ จายเงินอัตรารอยละ ๑๒.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานติดต้ังผนังสําเรจ็รปู ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานทาสี อาคาร ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังพื้นผิวสวนที่เหลอื ทั้งหมดแลวเสร็จ  
- งานราวบันได – ราวระเบียงทางเดิน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานตกแตงภูมิทัศน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังสวนประกอบของตัวอาคารสวนทีเ่หลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- ปรบัเกลี่ย, รื้อถอนสํานักงานช่ัวคราว และ ทําความสะอาดอาคารทั้งภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร 
และ บรเิวณพื้นที่กอสรางทั้งหมดแลวเสรจ็  
- ทําการทดสอบระบบไฟฟา, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลงิ, ระบบปองกันฟาผา, ระบบประปาและ
สุขาภิบาล และระบบตาง ๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบรูณ  
- As-built drawing งานกอสรางทั้งหมด เปน CD จํานวน ๕ ชุด พิมพเขียว จํานวน ๓ ชุด และกระดาษ
ไข จํานวน ๑ ชุด  
- ผลการทดสอบงานระบบตาง ๆ ตามรูปแบบรายการ  
- จัดทํา Master key ประกอบอาคาร จํานวน ๑ ชุด  
- คูมือการใชงาน งานระบบ และเครื่องมือ  
- เอกสารงานอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวตามรูปแบบรายการ  

กําหนดแลวเสร็จ ๓๐๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

๙. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจาก เงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก 

เงินกองทุนสํารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย แลวเทาน้ัน 

                 ราคากลางของงานประกวดราคาจางกอสรางอาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรม ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๓๘,๐๐๐.๐๐  

(เกาลานหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถวน)  



-๑๒- 

 

                 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และ    

ไดตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา

เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน 

ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย 

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี 

                 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน

ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) 

(๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่

จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หาก

มีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

 

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง  

                 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน

กอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 

                 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได

ระบุในขอ ๑.๗ 

 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 

                 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง

จางกอสรางตามประกาศน้ีแลวผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวหรือผูมีวุฒิบัตร

ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่า

กวารอยละ ๕ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

                         ๑๓.๑ ชางกอสราง 

                         ๑๓.๒ ชางไฟฟา 

                         ๑๓.๓ ชางสถาปตยกรรม 

 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

 

 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน 

คือ ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ

ตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 

กําหนดวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ............................ 

และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแต วันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต

วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................  

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 

๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท 

คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้ง

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณี

กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลด

ราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนด

จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาใน

ลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคา

รวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 


