
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน ้าธรรมชาติเตาถ่าน 
---------------------------------- 

 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน ้าธรรมชาติ 
เตาถ่าน  ก่อสร้าง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
               ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั งนี   เป็นเงินทั งสิ น 1,328,800 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
              1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้าง 
              2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
              3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
     4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย    

เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
     5. ผู้เสนอราคาหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
     6.  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

     7.  ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาจ้างฯ ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้องรับจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญา
อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
     8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 660,000  บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้  ทั งนี  มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็น



 

 

  

คู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั งหมดหรือบางส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นหรือรับช่วงงานมาจากผู้อ่ืน 

              ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 5 เมษายน 2560  ตั งแต่เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น. 
ทั งนี   ให้ผู้ประสงค์เสนอราคามาพบผู้น้าชี สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา  เทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ  ศูนย์แม่ริม   ตั งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป 
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           ก้าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน  2560 ตั งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.  ณ  งานพัสดุ  กองคลัง  ส้านักงานอธิการบดี  อาคาร  5 ชั น 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และก้าหนดเปิดซองใบเสนอ
ราคา  ในวันที่  11  เมษายน  2560  ตั งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และยื่นซองสอบ
ราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ  กองคลัง  ส้านักงานอธิการบดี  อาคาร  5  ชั น  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ต้าบลช้างเผือก  อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน  2560 
ตั งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และ
www.cmru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-885369 ในวันและเวลาราชการ 
   
                                     ประกาศ ณ วันที่   27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 

(ดร.ถนัด  บุญชัย) 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.cmru.ac.th/


 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  35/2560 
สอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน ้าธรรมชาติเตาถ่าน 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ลงวันที่  27 มีนาคม 2560 
--------------------- 

                 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า  “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะ สอบราคา
จ้างปรับปรุงอ่างเก็บน ้าธรรมชาติเตาถ่าน ตามแบบรูปรายการ  ก่อสร้าง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ศูนย์แม่ริม  อ้าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด  ดังต่อไปนี   
                 1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                       1.2 แบบใบเสนอราคา 
                       1.3 แบบสัญญาจ้าง 
                       1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน 
                     (1) หลักประกันสัญญา 

  (2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                       1.5 สูตรการปรับราคา 
                       1.6 บทนิยาม 
                    (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                    (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                1.7  แบบบัญชีเอกสาร 
                    (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                    (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                1.8 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)  
                1.9 แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ  (บช.1)  
 

                  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
                       2.2  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

                       2.3  ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาจ้างฯ  ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้อง         
รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
      2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้  
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของ  
ทางราชการ 



                2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ  วันประกาศ
สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 
                       2.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น  
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       2.7  ผู้เสนอราคาและหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
       2.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกาศสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 660,000  บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้  ทั งนี  มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้
รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั งหมดหรือบางส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อ่ืนหรือรับช่วงงาน
มาจากผู้อื่น 

 
                         

                  3. หลักฐานการเสนอราคา 
                ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้     
นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  
(ถ้ามี)  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียน  นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 

                              (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้  ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 



                                        (3) เอกสารลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ  ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทและส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

                                       (4) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบ    
ในข้อ 1.7 (1) 
                       3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
                             (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                             (2) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก้าไรไว้ด้วย 

  (3)  ส้าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                              (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
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                  4. การเสนอราคา 

                       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวนเงิน
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

                       4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อ
หน่วย และหรือ ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดย คิดราคา
รวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 

                      ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                       4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มท้างาน  
                       4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

                       4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน ้าธรรมชาติเตาถ่าน   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบ



เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที ่35/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  27 มีนาคม – 10 เมษายน  
2560   ตั งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง  อาคาร 5 ชั น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ต้าบลช้างเผือก  อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
                                เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)และ
คณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อ ผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน   เว้นแต่         
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
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                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท้าการ      

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ถือเป็นที่สุด  

                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ งานพัสดุ กองคลัง  อาคาร 5 ชั น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้าบล
ช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่   11  เมษายน  2560   ตั งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเห็นด้วย 
กับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอ้านาจยกเลิกการเปิดซอง   
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 



                  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       5.1 ในการ สอบราคา ครั งนี  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั น  

                       5.3 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี  
                                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน  
การรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัย 

                                (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง  
อย่างใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา 

                                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก้าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

                                (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ 
                       5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
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                       5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  

                                ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญา



ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท้า
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น  

                       5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 มหาวิทยาลัยมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็น  
ผู้ทิ งงาน 

                                ในกรณีนี หากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการ 
เปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่มีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

                  6. การท้าสัญญาจ้าง 

                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับมหาวิทยาลัย
ภายใน7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  

ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได ้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี  
                       6.1 เงินสด 

                       6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั น
ไม่เกิน  3  วันท้าการ 

                       6.3 หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1) 
                       6.4 หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจ    
ค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1 .4 (1) 
                       6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา    
(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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                  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าเสร็จจริงตามราคาต่อหน่วย



ที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีต่อไปนี  
7.1 เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะ
จ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

7.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ท้าเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83  (แปดสิบ
สาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

7.3 เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิมชดเชย  
เป็นค่า overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั งหมดของงานรายการนั นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริง      
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

7.4 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ นหรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น  ใน         
งวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นสมควร 

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื องานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อ
มหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่
พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญานี ทุกประการ มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั น 
ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้ เมื่องานทั งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 

                  8. อัตราค่าปรับ 

                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  16 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

                  9. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 

   10.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้าง

ทั งหมด แต่ทั งนี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.4(2) หรือหนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
หรือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ได้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(2) ให้
มหาวิทยาลัยก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั น 
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                  11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       11.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั งนี ได้มาจากเงินรายได ้ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั งนี เป็นเงินทั งสิ น 1,328,800  บาท    
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

11.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม  
สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  
                                (1) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน 

นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย      
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ ในข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)
รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       11.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

                  12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  1.5  จะน้ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพ่ิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี  
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง    
ตามหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน



ข้อ 1.5  
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                 13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                       เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี แล้ว   ผู้เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือ     
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้  ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่
ละสาขาช่างดังต่อไปนี   
                       13.1  วิศวกรโยธา (ผู้ควบคุมงาน)  จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

                       13.2  ผู้จัดการโครงการ      จ้านวน  1  คน 

  

                 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดย เคร่งครัด 

  
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
27  มีนาคม  2560 

 
 


