
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๙๔/๒๕๕๗ ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) 

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมี

ผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป เปนงาน

กอสรางสัญญาเดียว เปนผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ัน    

ทุกประการ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือได 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

 

 



-๒- 

 

          กําหนดดูสถานที่กอสรางและกําหนดรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่กอสราง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการดูสถานที่ดําเนินงาน

และรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมเปนภาระ / หนาที่รับผิดชอบของผูซื้อแบบที่จะไปดูสถานที่ดําเนินงานและ 

รับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง และ / หรือจะดูสถานที่ดําเนินงานหรือไมก็ได โดยมหาวิทยาลัยฯ จะ

ถือวา ผูซื้อแบบไดทราบสถานที่และการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว เมื่อมี

อุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนความรับผิดชอบ และ / หรือ จะยกเปนขอตอสูกับ

มหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมได 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา  ๑๐.๐๐  น. ในวันเดียวกัน  ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หาก

ผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกัน

เวลา ๑๖.๐๐ น. และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

มหาวิทยาลัยฯ จะแจงวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคาที่ผานการ

คัดเลือกเบื้องตนทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง          

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.-  

บาท (สองพันบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่  

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 

www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 

๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ) 

       อธิการบดี  

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๙๔/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาจางกอสรางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 

จะประกวดราคาจางกอสรางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา 

                         ๑.๔ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๕ แบบสัญญาจาง 

                         ๑.๖ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาจางลวงหนา 

                                 (๔) หลักประกันผลงาน 

                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 

                         ๑.๘ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                         ๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียม

กันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได) 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและ 

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา

จาง ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๘ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ 

ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป 

เปนงานกอสรางสัญญาเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเช่ือถือ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 



-๓- 

 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มิใชสญัชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่

ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 

พรอมประทับตรา(ถาม)ี 

                         (๒) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๓) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๕) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) 

                         (๖) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๙ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาให

ชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย

ภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะ

ถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสรจ็ไมเกิน 

๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรบัหนังสือแจงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใหเริ่ม

ทํางาน 

 



-๔- 

 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะ 

ตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบ ุ

ไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  

๙๔/๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 

๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต 

ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง

ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด

ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส วา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรอื

ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ

เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ 

วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปน

ที่สุด 

 

 

 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาจาง ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 

เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ

แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ 

เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา 

ฯ เพื่อใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสงูสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในหนังสอืแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๑๕,๙๗๖,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว 

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพือ่เขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเ่สนอใน

การประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง

เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครัง้ละไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สุดทายที่

เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมสีิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือ่การประกวดราคา ฯ เสรจ็สิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบรกิารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาทียื่นยันจะตองตรงกบัราคาทีเ่สนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรบัคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรบัผิดชอบคาใชจายในการใหบรกิาร

เสนอราคาทางอเิลก็ทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงให

ทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหทราบตอไป 

 



-๖- 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค จํานวน 

๗๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

                 โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค

ครอบคลมุไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลกัประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกนิ ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสทิธิเสนอราคารายที่คัดเลือก

ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสทิธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีทีพ่ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 

หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคา

หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด 

ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม

วาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม

สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                      ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะใหผูมีสิทธิเสนอราคาราย

น้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม

รับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา   

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคาราย

อื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาจาง 
                 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ๕ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ได ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
๘. คาจางและการจายเงิน 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๒ งวด ดังน้ี 
งวดท่ี ๑ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสญัญาเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี  

- ปรบัพื้นทีบ่รเิวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง  
- ระดับและผังบรเิวณที่กอสรางทั้งหมด  
- สํานักงานช่ัวคราวของผูรบัจาง และผูควบคุมงาน  
- รั้วรอบบริเวณกอสราง  
- งานเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสรจ็  

กําหนดแลวเสร็จ ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๒ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสญัญาเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี  
- งานคอนกรีตโครงสรางฐานราก และเสาตอมอ 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๑๕๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๓ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี  
- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๑๙๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 
 



-๙- 
 
 

งวดท่ี ๔ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๒๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๕ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

 

กําหนดแลวเสร็จ ๒๘๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๖ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานมุงหลงัคา ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานโครงสราง คสล. สวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสร็จ ๓๒๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๗ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ 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 ๓๕๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 
 

งวดท่ี ๘ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ    

กําหนดแลวเสร็จ ๓๘๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 



-๑๐- 
 
งวดท่ี ๙ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ทัง้หมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานระบบสุขาภิบาล ทัง้หมดแลวเสรจ็ 
- ติดต้ังอุปกรณไฟฟา และระบบสญัญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู – หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ   

 

กําหนดแลวเสร็จ ๔๑๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๑๐ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- งานติดต้ังผนังสําเรจ็รปู ทั้งหมดแลวเสร็จ 
- งานทาสี อาคาร ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังพื้นผิวสวนที่เหลอื ทั้งหมดแลวเสร็จ  
- งานราวบันได – ราวระเบียงทางเดิน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานตกแตงภูมิทัศน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
- งานติดต้ังสวนประกอบของตัวอาคารสวนทีเ่หลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสร็จ ๔๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๑๑ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 
- ปรบัเกลี่ย, รื้อถอนสํานักงานช่ัวคราว และ ทําความสะอาดอาคารทั้งภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร และ 
บริเวณพื้นที่กอสรางทั้งหมดแลวเสร็จ  
- ทําการทดสอบระบบไฟฟา, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลงิ, ระบบปองกันฟาผา, ระบบประปาและ
สุขาภิบาล และระบบตาง ๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบรูณ  
- As-built drawing งานกอสรางทั้งหมด เปน CD จํานวน ๕ ชุด พิมพเขียว จํานวน ๓ ชุด และกระดาษไข 
จํานวน ๑ ชุด  

กําหนดแลวเสร็จ ๔๗๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

 
งวดท่ี ๑๒ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ผลการทดสอบงานระบบตาง ๆ ตามรูปแบบรายการ  
- จัดทํา Master key ประกอบอาคาร จํานวน ๑ ชุด  
- คูมือการใชงาน งานระบบ และเครื่องมือ  
- เอกสารงานอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวตามรูปแบบรายการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

กําหนดแลวเสร็จ ๕๐๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 
๙. อัตราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสญัญาตอวัน 
 
 



-๑๑- 
 
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายไดรับมอบงาน โดยผูรบัจางตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรบังานจางครัง้น้ี ไดมาจาก เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย แลวเทาน้ัน 

                 ราคากลางของงานประกวดราคาจางอาคารแพทยแผนไทย ดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกสในการ

ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ีเปนเงนิทั้งสิ้น ๑๕,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ (สิบหาลานเกาแสนเจ็ดหมื่น

หกพันบาทถวน)  

 

                 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได 

ตกลงจางตามการ ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ

งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ

สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผู

รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย 

ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

 

                 ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 

และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณา

ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

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 

                 สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ทีร่ะดับที่กําหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามทีก่ําหนดไวในสญัญา 

หรอืภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบใุนขอ ๑.๗ 
 

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 

                 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศน้ีแลวผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาวหรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอย

ละ ๕ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี 

                         ๑๓.๑ ชางกอสราง 

                         ๑๓.๒ ชางไฟฟา 

                         ๑๓.๒ ชางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว

โดยเครงครัด 



-๑๓- 

 
 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 
ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน
ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และกําหนดยืน
ราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึง
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  
                  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 ใหกําหนดการเสนอลดราคา
ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ 
บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา
ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 
๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ
ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ
หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   

      ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 


