
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๖๓/๒๕๖๐  
เรื่อง สอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

------------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเ ดินสายสัญญาณ UTP           
ภายในอาคารสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                  ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ  
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

            กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงาน และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  
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            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวัน ท่ี  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง               
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๖๓/๒๕๖๐ 
สอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสํานกัวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                   ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                   ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ      
๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน  ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
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                               ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มทํางาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร        
สอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณ UTP ภายในอาคารสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๖๓/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ        
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
 
 



-๔- 
 

                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง   
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                               (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ี
รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 
 



-๕- 
 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การทําสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                       ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ     
๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา         
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
                               งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ท้ังหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีดําเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  
                  ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจาก
วันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้  
                               (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                               (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                               (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด  
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 63/2560 
 

งานเดินสายสัญญาณ UTP และสายใยแก้วนําแสง ภายในอาคารสํานักวิชาคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 1 ระบบ 
คุณลักษณะ 
1. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 ชนิดภายในอาคาร จํานวน 13 จุด  

1.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
1.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, ASTM D4566-98,  ICEA S-102-
700 Category 6, NEMA WC 66 เป็นอย่างน้อย 

1.3. มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 32.0 dB ท่ี 250 MHz, ไม่เกิน 54.5dB ท่ี 600 MHz 
1.4. มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.9 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 39.5dB ท่ี 600 MHz 
1.5. มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.2 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 36.5dB ท่ี 600 MHz 
1.6. มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 24.2 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 15.0dB ท่ี 600 MHz 
1.7. มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 25.3 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 22.7dB ท่ี 600 MHz 
1.8. สายเป็นชนิด CMR ตามมาตรฐาน UL 1666, IEC 60332-1 
1.9. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 23 AWG 
1.10. มี Filler Slot อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย 
1.11. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับหัว RJ-45 
1.12. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO9001:2008 
1.13. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ (Advanced 
Installation Cabling System) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาด้วยในวัน
ยื่นซอง 
1.14. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยวิศวกรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตาม

มาตรฐานสากล 
 

2. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายในอาคาร จํานวน 186 จุด 
      ห้อง 4924 จํานวน 52 จุด 
      ห้อง 4933 จํานวน 46 จุด 
      ห้อง 4935 จํานวน 47 จุด 
      ห้อง 4936 จํานวน 41 จุด 

2.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
2.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, ASTM D4566-98,  ICEA S-90-
661 Category 5E, NEMA WC 63.1เป็นอย่างน้อย 

2.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
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2.4. มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 19.8 dB ท่ี 100 MHz, ไม่เกิน 40dB ท่ี 350 MHz 
2.5. มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 50 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 42dB ท่ี 350 MHz 
2.6. มีค่า ACR(nom) ไม่น้อยกว่า 30.4 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 2.1dB ท่ี 350 MHz 
2.7. มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 47 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 39dB ท่ี 350 MHz 
2.8. มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 31 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 20dB ท่ี 350 MHz 
2.9. มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 28.1 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 24.3dB ท่ี 350 MHz 
2.10. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับหัว RJ-45 
2.11. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO9001:2008 
2.12. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ (Advanced 

Installation Cabling System) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาด้วยใน
วันยื่นซอง 

2.13. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยวิศวกรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตาม
มาตรฐานสากล 
 

3. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E (Patch Cords) จํานวน 388 เส้น 
3.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
3.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 Class D และ EN-50173-1 
3.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
3.4. สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,10/100 BASE-TX , POE, ISDN, VoIP เป็นอย่างน้อย 
3.5. หัวท้ังสองฝั่งเป็นชนิด CAT5E RJ45 - CAT5E RJ45 
3.6. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
3.7. สีของสายเป็นสีน้ําเงิน 

 
4. เต้ารับสายทองแดงตีเกลียว (UTP Outlet) 

4.1. เป็นเต้ารับแบบ RJ-45 Modular Jack 
4.2. เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสาย UTP 

 
5. หน้ากากสําหรับเต้ารับสายทองแดงตีเกลียว (Face Plate) 

5.1. ต้องมีช่องสําหรับติดต้ัง RJ-45 Modular Jack ไม่ต่ํากว่า 1 ช่อง 
5.2. เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสาย UTP 
5.3. หน้ากากสําหรับเต้ารับเป็นสีขาว 
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6. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 24 พอร์ต จํานวน 1 ตัว 
6.1. มีพอร์ต RJ-45 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต  
6.2. มี Combo Ports แบบ 10/100/1000 Base-T และพอร์ต SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต  
6.3. มี Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps 
6.4. รองรับ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Address 
6.5. รองรับการทํา VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,096 VLAN 
6.6. รองรับการทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d 
6.7. รองรับการทํา Port Grouping ได้ไม่น้อยกว่า 8 Groups 
6.8. รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9K เป็นอย่างน้อย 
6.9. กําหนดค่าการป้องกันแบบ DHCP snooping, ACLs, IP Source Guard และ Port Security ได้ 
6.10. รองรับการทํางานบน IPv6 
6.11. ควบคุมการทํางานผ่านทาง Web Browser 
6.12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
6.13. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออกเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสารเสนอราคา 

6.14. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ 
(professional) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯมาด้วยในวันยื่นซอง 

6.15. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือแนะนําและให้บริการหลังการขาย 
 

7. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 48 พอร์ต จํานวน 4 ตัว 
7.1. มีพอร์ต RJ-45 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต  
7.2. มี Combo Ports แบบ 10/100/1000 Base-T และพอร์ต SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต  
7.3. มี Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 104 Gbps 
7.4. รองรับ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Address 
7.5. รองรับการทํา VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,096 VLAN 
7.6. รองรับการทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d 
7.7. รองรับการทํา Port Grouping ได้ไม่น้อยกว่า 8 Groups 
7.8. รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9K เป็นอย่างน้อย 
7.9. กําหนดค่าการป้องกันแบบ DHCP snooping, ACLs, IP Source Guard และ Port Security ได้ 
7.10. รองรับการทํางานบน IPv6 
7.11. ควบคุมการทํางานผ่านทาง Web Browser 
7.12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7.13. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมด

ระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออกเพ่ือโครงการนี้
โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อม
เอกสารเสนอราคา 
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7.14. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ 
(professional) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯมาด้วยในวันยื่นซอง 

7.15. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือแนะนําและให้บริการหลังการขาย 
 

8. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบตั้งพ้ืนขนาด จํานวน 4 ตู้ 
8.1.  มีขนาดความสูง 15U มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 600mm. 
8.2.  ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWNเพ่ือสะดวกในการประกอบและการเปลี่ยนแปลง 
8.3.  ประตูหน้ามีแผ่น Acrylic ท่ีสามารถมองเห็นในตัวตู้ได้ มีซีลขอบยางโดยรอบขอบประตู 
8.4.  ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D- 1992(Rev.EIA-310- C), IEC 60297-1, 
IEC60297-2, BS 5954:Part2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
8.5.  ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ําสีเทาบริเวณท่ีร้อยสายสัญญาณเพ่ือป้องกัน
สัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ 
8.6.  ขาต้ัง สามารถปรับข้ึน – ลงได้ โดยฐานขาต้ังท้ัง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา ฐาน
ขาต้ังทําจากวัสดุ ABS สีดํา เพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพ้ืนโครงสร้างของตัวตู้, 
เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE 
8.7.  มีพัดลมระบายอากาศ 2 ตัว เป็นอย่างน้อย 
8.8.  มีรางปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จํานวน 2 ราง 
8.9.  มีแผงจัดสายแบบมีฝาครอบ ไม่น้อยกว่า 2 แผง 
8.10. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิมอย่างน้อย 30 ปีและได้รับหนังสือแต่งต้ังจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ท่ีประจําประเทศไทยเท่านั้น 
8.11. สายสัญญาณ UTP ทุกเส้นต้องต่อเข้ากับแผงกระจายสาย (Patch Panal) และต้องทํา Label ทุกเส้น 

เพ่ือง่ายต่อการทําซ่อมบํารุง 
 

9.ตู้เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง จํานวน 2 ตู้ 
9.1.  มีขนาดความสูง 6U มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 600mm. 
9.2.  ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1,  
IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
9.3.  เป็นตู้ แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลัง โดยตู้ส่วนกลางสามารถ 
เปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ 
9.4.  ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ  
เพ่ือป้องกันฝุ่น พร้อมกุญแจล็อค  แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู้ 
9.5.  ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า 
9.6.  ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่อง    

 ขนาด 10 x 10 cm. สําหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ 
9.7.  ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating 
9.8.  มีสกรีนติดท่ีเสาหน้าบอกขนาดความสูงตามจํานวน U  
9.9. มีเครื่องหมายการค้าป๊ัมตัวนูนบนประตูหน้า 
9.10. มีรางปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จํานวน 1 ราง 
9.11. มีแผงจัดสายแบบมีฝาครอบ ไม่น้อยกว่า 1 แผง 
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10. เดินสายไฟฟ้า จํานวน 10 จุด 
เดินสายไฟพร้อมปลั๊กไฟเต้ารับคู่แบบ 3 ขา แบบมีสายดิน เพ่ิมเติมจากของเดิมท่ีมีอยู่ จํานวน 10 จุด 
โดยใช้สาย THW สายกลมแกนเด่ียวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ท่ีได้รับรอง มอก. 11-2531 ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 
(ตร.มม.) 
 

11.สายสัญญาณใยแก้วนําแสง 
11.1. เป็นสายใยแก้วนําแสงชนิด Single mode ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, 

ANSI/TIA-568-C.3, Telcordia GR-20CORE, ICEA696, ITU G.652D และ RoHS เป็นอย่างน้อย 
11.2. สายใยแก้วนําแสงสามารถติดต้ังภายนอกอาคารและภายในอาคารได้ 
11.3. เป็นสายใยแก้วนําแสงจํานวน 6 Core 
11.4. มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 

i. Fiber Type   9/125µm(OS2) 
ii. 9/125µm(OS2)  9.2 ± 0.4 µm 
iii. Attenuation   ≤ 0.34 dB/km@1310 nm 
iv. Cladding Diameter  125 ± 1 µm 

11.5. มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube ซ่ึง Loose tube ทําด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  
Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 

11.6. มี Strength Member ทําด้วยวัสดุ E-Glass Yarn เพ่ือรับแรงดึงและเพ่ิมความยืดหยุ่น 
11.7. มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 mm เพ่ือป้องกันความชื้น 
11.8. มี Rip Cord เพ่ือช่วยในการปอกสาย 
11.9. เปลือกนอกของสายทําด้วยวัสดุ PE with LSZH ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm เพ่ือป้องกันรังสี UV  

และไม่เกิดควันพิษเม่ือเกิดอัคคีภัย 
11.10. มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดต้ังไม่เกิน 14.1 cm และขณะใช้งานไม่เกิน 9.4 cm 
11.11. สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดต้ังต้ังแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาต้ังแต่ -40°C ถึง 75°C 
11.12. สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังได้ 2,700 N และขณะใช้งาน 600 N 
11.13. มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 
11.14. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและต้องได้รับหนังสือแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทยท่ีได้รับรอง ISO9001:2008 (แนบเอกสารรับรอง) 
11.15. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ Connector, Pigtail, FDU 
11.16. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ (Advanced 

Installation Cabling System) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาด้วย
ในวันยื่นซอง 

11.17. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยวิศวกรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตาม
มาตรฐานสากล 
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12. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต พร้อม 10G Uplink จํานวน 1 ตัว 
12.1. มีพอร์ต RJ-45 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
12.2. มีพอร์ตชนิด SFP 10G จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 
12.3. มี Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 128 Gbps 
12.4. รองรับ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Address 
12.5. รองรับการทํา VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLANs 
12.6. รองรับการทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE802.1d 
12.7. รองรับการทํา Port Grouping ได้ไม่น้อยกว่า 32 Groups 
12.8. รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9K เป็นอย่างน้อย 
12.9. กําหนดค่าการป้องกันแบบ DHCP Snooping, ACLs, IP Source Guard และ Port Security ได้ 
12.10. รองรับการทํางานบน IPv6 
12.11. ควบคุมการทํางานผ่าน Web Browser 
12.12. มีแผงวงจร SFP ชนิด Single Mode รองรับ 10G หรือดีกว่า จํานวนใม่น้อยกว่า 2 แผง 
12.13. มีสาย Patch Cords ชนิด ST-LC ไม่น้อยกว่า 2 เส้น 
12.14. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
12.15. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมด

ระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออกเพ่ือโครงการนี้
โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต และจะต้องยื่นเอกสารนี้พร้อมเอกสาร
เสนอราคา 

12.16. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ 
(professional) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯมาด้วยในวันยื่นซอง 

12.17. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือแนะนําและให้บริการหลังการขาย 
 

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


