
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
----------------------------------- 

          มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจา๎งผลิตเครือ่งแบบนักศึกษา ด๎วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
          แยกการเสนอราคาเป็นรายโครงการ ประกอบด้วย 
                ๑.  ชุดนักศึกษา  งบประมาณ ๑,๙๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                          ๑.๑ ชุดนักศึกษาชาย                                    จ านวน   ๓,๐๐๐ ชุด 
                              ๑.๒ ชุดนักศึกษาหญิง                                    จ านวน   ๔,๘๐๐ ชุด 
                ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา   งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  จ านวน ๓,๙๐๐ ชุด 
                ๓. เครื่องหมายนักศึกษา  งบประมาณ   ๒๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท                         
                             ๓.๑ เครื่องหมายนักศึกษาชาย                       จ านวน  ๑,๕๐๐ ชุด 
                            ๓.๒ เครื่องหมายนักศึกษาหญิง                       จ านวน  ๒,๔๐๐ ชุด 
                ๔. รองเท๎านักศึกษา งบประมาณ   ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                               ๔.๑ รองเท๎านักศึกษาชาย                             จ านวน ๑,๕๐๐ คู ํ
                                ๔.๒ รองเท๎านักศึกษาหญิง                               จ านวน ๒,๔๐๐ คูํ   
 

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว  
                   ๒. ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  
                   ๓. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
                   ๔. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
          ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น
ไป  ณ   ห๎องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยรับฟัง
ค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาระ / หน๎าที่รับผิดชอบของผู๎ค๎าที่จะไปรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด๎วย
ตนเองและ / หรือ จะรับฟังค าชี้แจงหรือไมํก็ได๎ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือวําผู๎รับจ๎างได๎ทราบการชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาตํางๆ ดีแล๎ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ๎างให๎พ๎นความ
รับผิดชอบ และ/หรือ จะยกเป็นข๎อตํอสู๎กับมหาวิทยาลัยฯ ภายหลังไมํได๎เชํนกัน  
          ก าหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ด าเนินการพิจารณาเอกสารด้านเทคนิค   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห๎องเอ้ืองผึ้ง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย โดยผู๎ยื่นซองต๎องอยูํด๎วยในวันและเวลาที่ด าเนินการพิจารณาเอกสารด๎านเทคนิค หากผู๎เสนอราคา
หรือผู๎ได๎รับมอบอ านาจไมํเข๎ารับฟังการพิจารณาภายในวันเปิดซองเอกสารด๎านเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์   
ในการพิจารณาและจะมีการประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคา ในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.   
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          มหาวทิยาลัยฯ จะแจ๎งวัน เวลา และสถานที ่เสนอราคาเพ่ือเข๎าสูกํระบวนการเสนอราคา ให๎ผู๎เสนอราคา      
ที่ผํานการคัดเลือกเบื้องต๎นทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง  
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร๎อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้    
                        ๑. ชุดนักศึกษา                           จ านวน    ๙๘,๐๐๐.-  บาท 
                        ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา           จ านวน    ๙๗,๕๐๐.-  บาท 
                        ๓. เครื่องหมายนักศึกษา                    จ านวน    ๑๓,๕๐๐.-  บาท       
                        ๔. รองเท๎านักศึกษา                          จ านวน     ๓๙,๐๐๐.-  บาท 
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  
  
          ผูส๎นใจตดิตํอขอซื้อเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ .- บาท ได๎ที่    
งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่              
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได๎ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th, 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๗๗ ๖๐๐๐ ตํอ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  
   
   
       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก๎วระคน) 

       รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๗/๒๕๕๔ 
ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

...................................................... 
                 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอํไปนี้เรียกวํา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ๎างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
                ๑. ชุดนักศึกษา ประกอบด้วย 
                                ๑.๑ ชุดนักศึกษาชาย                    จ านวน   ๓,๐๐๐ ชุด 
                                ๑.๒ ชุดนักศึกษาหญิง                         จ านวน   ๔,๘๐๐ ชุด 
                ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา                               จ านวน   ๓,๙๐๐ ชุด 
                ๓. เครื่องหมายนักศึกษา ประกอบด๎วย                           
                                ๓.๑ เครื่องหมายนักศึกษาชาย               จ านวน   ๑,๕๐๐ ชุด 
                                ๓.๒ เครื่องหมายนักศึกษาหญิง              จ านวน   ๒,๔๐๐ ชุด 
                ๔. รองเท๎านักศึกษา ประกอบด๎วย 
                                ๔.๑ รองเท๎านักศึกษาชาย                    จ านวน   ๑,๕๐๐ คู ํ
                                ๔.๒ รองเท๎านักศึกษาหญิง                   จ านวน   ๒,๔๐๐ คูํ   
โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนดดังตํอไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา 
                 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาจ๎าง 
                 ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๔ แบบสัญญาจ๎าง 
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (๑) หลักประกันซอง 
                         (๒) หลักประกันสัญญา 
                         (๓) หลักประกันการรับเงินคําจ๎างลํวงหน๎า 
                         (๔) หลักประกันผลงาน 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                         (๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 
 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียน    
ชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                 ๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น และ/หรือต๎องไมํเป็นผู๎มี
ผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ๎าง 
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตาม        
ข๎อ ๑.๖ 
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                 ๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํ
รัฐบาลของผู๎เสนอราคาไมํมีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูเ๎สนอราคาจะตอ๎งเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ สํวน คือ 
               ๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                                 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ พร๎อม
รับรองส าเนาถูกต๎อง 
                         (๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                         (๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํ
สัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (๑) 
                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
                         (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจ        
ให๎บุคคลอื่นท าการแทน 
                         (๒) หลักประกันซองตามข๎อ ๕ 
                         (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง (ให๎ใช๎ในกรณีที่มีการก าหนด
ผลงานตามข๎อ ๒.๕ เทํานั้น) 
                         (๔) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๒) 
 

๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอ
ราคาให๎ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการจ๎างเหมาให๎ครบถ๎วน 
                 ๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ วัน นับแตํวันยืนยันราคาสุดท๎าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
                 ๔.๔ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให๎เริ่มท างาน 
                 ๔.๕ กํอนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรําง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 



-๓- 
 

                 ๔.๖ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จําหน๎าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ๎างผลิตเครื่องแบบนักศึกษา ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว๎ที่หน๎าซอง
วํา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๗/๒๕๕๔"      
ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.     
ณ ห้องเอื้องผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับซองเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู๎เสนอราคาแตลํะรายวําเป็น  
ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับ     
ผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข๎อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไมํ พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อเสนอตาม ข๎อ ๓.๒ และแจ๎งผู๎เสนอราคาแตํละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวํา ผู๎เสนอราคารับทราบแล๎ว 
                      หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคากํอนหรอืในขณะทีมี่การเสนอราคาด๎วยวิธกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์วํามีผู๎เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๖ (๒) คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย          
จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน 
                      ผูเ๎สนอราคาท่ีไมํผาํนการคัดเลอืกเบือ้งต๎น เพราะเหตุเปน็ผูเ๎สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์รวํมกันกับ       
ผู๎เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์      
ณ วันประกาศประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่ไมํผํานคุณสมบัติทางด๎านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําว    
ตํอหัวหน๎าหนํวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของหัวหน๎าหนํวยงานที่จัดหาให๎ถือเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคา วาํ กระบวนการเสนอราคาจา๎ง ดว๎ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข๎อขัดข๎องจนไมํอาจด าเนินการตํอไปให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว๎คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให๎ผู๎แทนผู๎มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตํอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ
แก๎ไขข๎อขัดข๎องแล๎ว จะให๎ด าเนินกระบวนการเสนอราคาตํอไป จากข้ันตอนที่ค๎างอยูํภายในเวลาของการเสนอราคา    
ที่ยังเหลือกํอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตํต๎องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว๎นแตํ
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวํากระบวนการเสนอราคาจะไมํแล๎วเสร็จได๎โดยงําย หรือข๎อขัดข๎องไมํอาจแก๎ไขได๎ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต๎นกระบวนการเสนอราคาใหมํ โดยจะแจ๎งให๎ผู๎มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูํในสถานที่นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนนิการใดๆ ระหวํางการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให๎การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องเริ่มต๎นดังนี้  
                                ๑. ชุดนักศึกษา    ๑,๙๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา  ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                ๓. เครื่องหมายนักศึกษา     ๒๗๓,๓๐๐.๐๐ บาท 
                                ๔. รองเท๎านักศึกษา     ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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                      (๓) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) รวมคําใช๎จํายทั้งปวง   
ไว๎ด๎วยแล๎ว 
                      (๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องต่ ากวําราคาสูงสุด  
ในการประกวดราคาฯ 
                      (๕) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล๎ว จะต๎องยืนยัน
ราคาตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต๎องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
                      (๖) ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา๑๒๐ วัน นับแตํวันยืนยันราคาสุดท๎าย   
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
                      (๗) ผู๎เสนอราคาที่เข๎ารํวมประกวดราคา ฯ จะต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการจัดประกวดราคาฯ 
และคําใช๎จํายในการเดินทางของผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ๎งให๎ทราบในวันเสนอราคา  
                      (๘) ผู๎เสนอราคาจะต๎องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแตํเวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต๎น
ไป ทั้งนี้ จะแจ๎งนัดหมายตามแบบแจ๎งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให๎ทราบตํอไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผูเ๎สนอราคาต๎องวางหลักประกันซองพร๎อมกับการยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา๎ง ดว๎ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้    
                          ๑. ชุดนักศึกษา                                   จ านวน ๙๘,๐๐๐.-  บาท 
                           ๒. เสื้อสูทพิธีการของนักศึกษา           จ านวน ๙๗,๕๐๐.-  บาท 
                           ๓. เครื่องหมายนักศึกษา                   จ านวน ๑๓,๕๐๐.-  บาท   
                           ๔. รองเท๎านักศึกษา                          จ านวน  ๓๙,๐๐๐.- บาท 
 

โดยหลักประกันซองจะต๎องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแตํวันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ        
ยืนราคา โดยหลักประกันให๎ใช๎อยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันท าการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๑)  
                 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งเวียน
ชื่อให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข๎อนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผูค้๎ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะ
คืนให๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว  
                 การคนืหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณใีด ๆ จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย          
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 
 
 



-๕- 
 
 

                 ๖.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํถูกต๎อง
หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ 
แล๎วคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทํานั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันใน
กรณีดังตํอไปนี้ 
                         (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น  
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมํรับราคา หรือไมํท า
สัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา   
ที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอ
ราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ๎าง
ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือ     
ไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต๎น 
                      ในกรณีท่ีผูเ๎สนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว๎ําไมํอาจด าเนินงานตามสัญญาได ๎
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎
เชื่อได๎วําผู๎เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หาก
ค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วํา    
ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู๎มี
ผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ๎างด๎วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตาม
ข๎อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําว และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
                 ผูช๎นะการประกวดราคาจา๎งดว๎ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์(ผู๎รับจ๎าง)จะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข๎อ ๑.๔ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ๕ของราคาคําจ๎างที่ประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้  
 



-๖- 
 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอน
หน๎านั้นไมํเกิน ๓ วัน ท าการ 
                 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๒)  
                 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อ
เวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๒) 
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูํสัญญาพ๎นจากข๎อผูกพันตาม
สัญญาจ๎างแล๎ว 
 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจํายคําจ๎างตํอหนวํยของงานแตลํะรายการท่ีไดท๎ าส าเรจ็จรงิตาม
ราคาตํอหนํวยที่ก าหนดไว๎ในใบแจ๎ง ปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตํอไปนี้  
                       (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในสํวนที่เกินกวําร๎อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร๎อยยี่สิบห๎า) แตํไมํเกินร๎อย
ละ ๑๕๐ (หนึ่งร๎อยห๎าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว๎ในสัญญาหรือใบแจ๎งปริมาณงานและราคา จะจํายให๎ในอัตรา
ร๎อยละ ๙๐ (เก๎าสิบ) ของราคาตํอหนํวยตามสัญญา 
                      (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าส าเร็จจริงในสํวนที่เกินกวําร๎อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร๎อยห๎าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่ก าหนด ไว๎ในสัญญาหรือใบแจ๎งปริมาณงานและราคา จะจํายให๎ในอัตราร๎อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคา        
ตํอหนํวยตามสัญญา 
                       (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน๎อยกวําร๎อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห๎า) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว๎ใน
สัญญาหรือ ใบแจ๎งปริมาณงานและราคา จะจํายให๎ตามราคาตํอหนํวยในสัญญา และจะจํายเพ่ิมชดเชยเป็น             
คํา overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร๎อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตํางระหวํางปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด๎วยราคาตํอหนํวยตาม
สัญญา 
                       (๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจํายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตํละกรณีดังกลําวข๎างต๎น 
ในงวดสุดท๎ายของการจํายเงิน หรือ กํอนงวดสุดท๎ายของการจํายเงินตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ตามท่ีเห็นสมควร 
                       มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจํายเงนิคําจ๎างให๎แกํผู๎รบัจา๎งเป็นรายเดือนตามเนือ้งานทีท่ าเสรจ็
จริง เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหรือเจ๎าหน๎าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎ ท าการตรวจสอบผลงานที่ท า
เสร็จแล๎ว และปรากฏวําเป็นที่พอใจตรงตามข๎อก าหนดแหํงสัญญาทุกประการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะออก
หนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให๎ไว๎แกํผู๎รับจ๎าง 
                       การจา่ยเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ  
 

๙. อัตราค่าปรับ 
                 คําปรบัตามแบบสญัญาจา๎งข๎อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร๎อยละ ๐.๑ ของคําจ๎างตามสัญญาตํอวัน 
 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผูช๎นะการประกวดราคาจา๎ง ดว๎ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ ซึง่ไดท๎ าข๎อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญา
จ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๔ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎รับมอบงาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการ
ซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 



-๗- 
 

 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๑.๑ เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินรับฝากอื่น 
                 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต๎อํเม่ือมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายไดร๎ับอนมัุติเงนิคําจ๎างจาก เงิน   
รับฝากอ่ืน แล๎วเทํานั้น 
                 ๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลง      
จ๎างตามการ ประกวดราคาจ๎าง ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองาน    
จ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถ
ให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติ
ตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                         (๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ให๎บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๑.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่งได๎ยื่นเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายฯ แล๎วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได๎ และเมื่อได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาแล๎วต๎องเข๎า
รํวมเสนอราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข๎อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานได๎ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
                 ๑๑.๔ ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร๎องจากผู๎
ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็น
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหวํางระยะเวลาการด าเนินงานผูร๎ับจ๎างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไดก๎ าหนด
ไว๎โดยเครํงครัด 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ ๒๗ / ๒๕๕๔ 

 

1.  ชุดนักศึกษา 
รายการ รายละเอียดและคุณสมบัติ จ านวน 

ชุดนักศึกษาชาย   ประกอบด้วย 
               -  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว  (ไมํปัก  CRU  ) ไมํพับแขน ปกไมํมีรังดุม ไมํมีจีบหลัง  มีกระเป๋าเสื้อ
ด๎านซ๎าย  อัดกลีบปกเสื้อ  จ านวน  1,500  ตัว 

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  (ปักCRU บริเวณแขนเสื้อด๎านซ๎าย) ไมํพับแขน  ปกไมํมีรังดุม  ไมํมีจีบหลัง     
และมีกระเป๋าเสื้อด๎านซ๎าย  อัดกลีบปกเสื้อ  จ านวน  1,500  ตัว 

- กางเกงขายาวสีด า ทรงตรง  กระเป๋าเจาะข๎าง  จ านวน  3,000  ตัว 

3,000  ชุด 

ชุดนักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวปัก  CRU บริเวณแขนเสื้อด๎านซ๎าย  ผ๎าไมํมีลวดลายอัดกลีบปกเสื้อ จ านวน  4,800   

ตัว 
- กระโปรงทรงตรงสีด าไมํมีจีบ ผําทับหลัง  กระโปรงมีผ๎าซับใน    ชายกระโปรงยาวในระดับเหนือ  

กึ่งกลางหัวเขาเวลายืน  ไมํเกิน  2 นิ้ว  จ านวน   4,800   ตัว 

4,800  ชุด 

 
เนื้อผ้าของเสื้อนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
 เนื้อผ๎าเป็นผ๎าคอมทวิล คุณลักษณะตามตัวอยําง 
เนื้อผ้าของกางเกงนักศึกษาชายและกระโปรงนักศึกษาหญิง 

  เนื้อผ๎าเป็นผ๎าลีวายส์ 699  คุณลักษณะตามตัวอยําง 
               ชุดนักศึกษาชาย                                                       ชุดนักศึกษาหญิง 
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2.  เสื้อสูทพิธีการ 

รายการ รายละเอียดและคุณสมบัติ จ านวน 

เสื้อสูทพิธีการ 

1. เนื้อผ๎าลีวายส์ 699  คุณลักษณะตามตัวอยําง 
2. แบบ  มาตรฐาน  (เสื้อสูทชาย กระดุมแถวเดียว 3 เม็ด)  (เสื้อสูทหญิง กระดุมแถวเดียว 2 เม็ด)  
3. ปกมาตรฐาน  (Working  cover) 
4. กระเป๋าเจาะ 3 ใบ 

4.1 อกซ๎าย 1 ใบ ท าขอบกระเป๋ามาตรฐานสูท  ขนาด 1 นิ้ว 
4.2 กระเป๋าลําง ซ๎าย-ขวา ข๎างละ 1 ใบ  กดค้ิว ขอบบนลํางขอบกระเป๋า ท าฝากระเป๋า ซํอนฝาได๎  

ไมํกดคิ้วฝา 
5. ปูซับในครึ่งตัว  ตํอหลังตรง  แบะตะเข็บ  กุ๎นซํอนขอบตะเข็บ 
6. ตีเกร็ดหน๎า 2 ข๎าง เก็บทรง เข๎ารูปเล็กน๎อย 
7. ตํอแขนแบบ  แขนตั้ง  (แขนสูท) 

ห๎ามตํอแบบแขนแบน (แขนแจ๏คเก็ต/แขนเชิ้ต)  มีฟองน้ าหนุนไหลํทั้ง 2 ข๎าง 
8. เข๎าแขนกลม  ปลายแขนติดกระดุม 3 เม็ด 
9. วิธีเข๎าตัว  ให๎เข๎าตัวแบบสูท  มาตรฐาน (6ชิ้น) 
10. การปักสัญลักษณ์  มหาวิทยาลัย 

10.1 ปักบนลิ้นแยก  ประกบลิ้น  ผ๎าชนิดเดียวกับเนื้อสูท 
10.2 ติดลิ้นกระเป๋าบน  สามารถซํอนเก็บในกระเป๋าบนได๎ 
10.3 แบบสัญลักษณ์  ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3,900  ชุด 

 

 

 

 

เสื้อสูทพิธีการนักศึกษาชาย                                         เสื้อสูทพิธีการนักศึกษาหญิง 
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3.  เครื่องหมายนักศึกษา 

รายการ รายละเอียดและคุณสมบัติ จ านวน 

เครื่องหมายนักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 

หัวเข็มขัด             หัวเข็มชุบโครเมียม  ตรามหาวิทยาลัยฯ                                  จ านวน  1,500  หัว 

สายเข็มขัดชาย       สายเข็มขัดชายหนังเทียมสีด า                                              จ านวน  1,500  เส้น 

เครื่องหมายนักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
หัวเข็มขัด             หัวเข็มซุปโครเมียม ตรามหาวิทยาลัยฯ                                   จ านวน  2,400  หัว 
สายเข็มขัดหญิง      สายเข็มขัดหญิงก ามะหยี่สีน้ าตาลด า                                      จ านวน  2,400  เส้น 

กระดุม                กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิงชุบขาวตรามหาวิทยาลัย                       จ านวน  2,400  ชุด 
ตุ๎งติ้ง                  ตุ๎งติ้งเสื้อนักศึกษาหญิงชุบทองลงยาตรามหาวิทยาลัยฯ                จ านวน  2,400  ชุด 

1,500  ชุด 

 

 

2,400  ชุด 

 

 

เครื่องหมาย 

นักศึกษาชายประกอบด้วย  (หัวเข็มขัดและสายเข็มขัดสีด า) 

นักศึกษาหญิงประกอบด้วย  (หัวเข็มขัดสายเข็มขัดสีน้ าตาล,กระดุมและตุ้งติ้ง)  
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4.  รองเท้านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

รายการ รายละเอียดและคุณสมบัติ จ านวน 

รองเท๎านักศึกษาชายหนังเทียมสีด า  เชือกผูกรองเท๎าสีเดียวกัน  (รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด) 1,500  คูํ 

รองเท๎านักศึกษาหญิงหนังเทียมสีขาว  (รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด) 2,400  คูํ 

 

รองเท้านักศึกษาชาย 
 

                        
 

รองเท้านักศึกษาหญิง 

                             

************************* 


