
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  
การประมูลงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

1. ความเป็นมา  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีภารกิจ 
หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบริการ
วิชาการแก่บุคลากรภายนอก รวมถึงการวางแผนจัดหาและระดมเงินทุนวิจัย เพื่อใช้ในการวิจัย ตลอดจน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการวิจัยให้เข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนามีความหลากหลายมากขึ้น มีระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อการสืบค้น รวมทั้งเปิด
ให้บริการประเมินการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้มีนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรจากภายนอกเข้ามาติดต่อและใช้บริการมากขึ้นตามไปด้วย ท าให้พื้นที่ใช้สอยไม่
เพียงพอส าหรับการให้บริการ เพราะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากขึ้น แต่พื้นที่ของสถาบันฯ ใน
ปัจจุบันคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้อีก จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัย
หลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว 

จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ด าเนินการออกแบบอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
ให้สอดคล้องกับการใช้งาน  และการด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้  

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549  

2. เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้  
3. เพื่อให้การประกวดราคาจ้างเหมาเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้  
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3. คุณสมบัติ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  
3.2 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  

3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว โดยมี  
วงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท าการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้ เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเชื่อถือได ้ 

กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของ
งานนั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการด าเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่ หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

3.6 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ขอซื้อ 
เอกสารการจัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  
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4. แบบรูปรายการ  
4.1 ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยกพื้น เป็นกลุ่มอาคาร 

3 หลัง  ขนาดพื้นที่ใช้สอย 560 ตารางเมตร 
4.2  มีรูปแบบรายการจ านวน 42 แผ่น  

ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1109, 1622 หรือทางเว็บไซต ์ www.cru.in.th 
หรือ www.gprocurement.go.th และตอบข้อซักถามที่ patsadu_of@cru.in.th  
 

5. ระยะเวลาด าเนินการภายใน 240 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง  
 

6. วงเงินในการจัดหา  
ก าหนดราคากลางเป็นเงินจ านวน 5,238,670.99 บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อย

เจ็ดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) มีราคางบประมาณอยู่ที่ 5,337,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  รวมถึงค่า
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 

 

7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองานแบ่งเป็น 7 งวดงานดังนี ้ 
งานงวดที่  1 จ่ายเงิน ....5.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 

- ปักผัง  งานขุดดินฐานราก  งานฐานราก  เสาตอม่อ   
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งานงวดที่  2 จ่ายเงิน ....5.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
- หล่อคอนกรีตคานชั้น  1  พื้นชั้น  1  บันไดขึ้นชั้น  1  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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งวดที่  3  จ่ายเงิน ....10.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
-  หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่  1  ถึงชั้นที่  2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-  หล่อคอนกรีตคานชั้นที่  2  พื้นชั้น  2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-  หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่  1  ขึ้นชั้นที่  2  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งวดที่  4 จ่ายเงิน ....10.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี 
                            -  หล่อคอนกรีตเสาชั้น  2  ถึงชั้นหลังคา   ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
                            -  หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
                            -  งานโครงสร้างส่วนต่าง ๆ  ที่เหลือของอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 120 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 
ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งวดที่  5 จ่ายเงิน ....15.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี  
  - งานติดตั้งโครงหลังคา  ทาสีกันสนิมโครงหลังคา  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - มุงกระเบื้องหลังคา  ติดต้ังเชิงชาย  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 150 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 
ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 

งวดที่  6 จ่ายเงิน ....15.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี  
 -  งานก่ออิฐผนัง    ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 - หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 -  เดินท่อน้ าประปา  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 -  งานบ่อบ าบัดน้ าเสีย  บ่อพัก  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 180 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 
ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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งวดที่  7 จ่ายเงิน ....20.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังน้ี  
 - งานฉาบปูนภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานฝ้าเพดาน  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - ตกแต่งผิวผนัง  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานตกแต่งบันได  ราวบันได  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานร้อยสายไฟฟ้า  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 210 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 
ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
 
งานงวดที่  8 (สุดท้าย)จ่ายเงิน ....20.... %  เป็นจ านวน .............................  บาท  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
ดังนี้  
 - งานตกแต่งผิวพื้น  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั้งวงกบประตู  หน้าต่าง พร้อมบานประตู  หน้าต่าง  และอุปกรณ์ทั้งหมด   
แล้วเสร็จ 
 - ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานร้ัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานทางเดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 - นอกจากนี้ให้ท าการก่อสร้างส่วนอ่ืน ๆ  ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง  
ครบถ้วนตามรูปแบบ  รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ 

แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ ภายในก าหนดเวลา 240 วัน นับต้ังแต่วันที่เร่ิมลงมือ 
ท างานตามสัญญาเป็นต้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ................................... 
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8. สถานท่ีติดต่อ  
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

ได้ที่  
8.1 ทางไปรษณีย์  

ส่งถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสด)ุ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
อ าเภอเมือง  
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 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล  )                             (นางสาวพัฒนา  โปชัยคุปต์)  
 

 
ลงชื่อ............................................กรรมการ       ลงชื่อ...........................................กรรมการและเลขานุการ 
         (นายประวิทย์  ทองขวัญ)                                 (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)      
          
 

ลงชื่อ............................................กรรมการ       ลงชื่อ...........................................ผู้ช่วยเลขานุการ 
         (นายนิคม  อัสสรัตนะสุขิน)                                     (นางกรองจิตต์  กิติยศ)               

 
 

mailto:patsadu_of@cru.in.th


-ร่าง-  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

เร่ือง การประมูลงานก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

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

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,238,670.99 บาท (ห้าล้านสองแสน
สามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) มีราคางบประมาณอยู่ที่ 5,337,000.- บาท (ห้าล้าน
สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคา
จะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง จะน า
ราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้อง ค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้  
2. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ  

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
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 5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในงานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียว  
โดยมีวงเงินไม่น้อยกว่า 2,600,000.- บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) มีผลงานไม่เกิน 5 ปี นับจากวัน       
ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างคร้ังนี้ เป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
ทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเชื่อถือได ้ 

       กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี 
ของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบด้วย และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่ หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

      ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงแบบรูปรายการในวันที่ ......................................... เวลา  
…………น. ณ สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการ       
ดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน้าที่รับผิดชอบของผู้ซื้อแบบที่จะ
ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ / หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน
กระท าแทน โดยการก่อสร้างคร้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้ซื้อ
แบบไม่มาดูสถานท่ีและรับฟังค าชี้แจง ซึ่ง จะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเป็นข้อ
ต่อสู้กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไม่ได้  

    ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันที่  ………………………..…. ระหว่าง
เวลา ………………… น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด าเนินการ
พิจารณาเอกสารด้านเทคนิค  เวลา …………….. น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  โดยผู้ยื่นซองต้องอยู่ด้วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค  หาก   
ผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค  
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา  และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคา ในวันเดียวกันเวลา 16.00 น. 
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     ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคในวันและเวลา
เดียวกันเป็นจ านวนเงิน 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งวัน เวลา 
และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
ทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 

 
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท  

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง - งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ตั้งแต่วันท่ี ...................................... ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางโทรศัพท์หมายเลข (053) 776000 ต่อ 1109, 1622 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.cru.in.th, 
www.gprocurement.go.th และตอบข้อซักถามที่ patsadu_of@cru.in.th  
 

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

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ วันเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
สรุปวันเวลาโดยประมาณ :  
จ าหน่ายเอกสาร วันที ่23-25 มกราคม 2551 เวลา 08.30-15.00 น.  
ฟังค าชี้แจง วันที ่ 30 มกราคม 2551 เวลา 10.00 น.  
ยื่นซองเอกสาร วันที ่5 กุมภาพันธ์  2551 เวลา 09.00-09.30 น.  
ประกาศผล วันที ่5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16.00 น.  
E-Auction วันที ่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.00 น.  
 


