
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย  
------------------------------------------------------- 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย ประกาศสอบราคาเลขที่ ๒๑/๒๕๕๔ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
  ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงราย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๕.มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ  
อ านาจไม่มารับฟังค าชี้แจง/ดูสถานที่ และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  
 ก าหนดรับฟังค าชี้แจงและดูสถานท่ีด าเนินงานในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๖ มกราคม  
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th,  
www.gprocurement.to.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙ ,๑๖๒๒  
ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
        อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

http://www.cru.in.th/


เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๒๑/๒๕๕๔ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

...................................................... 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ  
สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี  
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
  ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
   ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑)  หลักประกันสัญญา 
   (๒)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
    (๓)  หลักประกันผลงาน 
  ๑.๕  บทนิยาม 
   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร 
   ( ๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง  
  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้  
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ  
ทางราชการ  
   ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  
  ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  ๒.๕  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
 
         



-๒- 
๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
  ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา    
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว  
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา  
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล  
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตาม  
ที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
   (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  
  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ  
ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  
๔.  การเสนอราคา 
  ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข  
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงิน  
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน  
ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ  
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข  
 
 



-๓- 
 
และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เร่ิมท างาน  
  ๔.๔  ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร  
สอบราคา 
  ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๒๑/๒๕๕๔" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
ณ งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้ว 
จะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย  
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา  
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา  
ว่า มีผู้ เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ  
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ  
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ  
มิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์  
ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
 
 
 



 
-๔- 

 
  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
คัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ  
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ  
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง  
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑  ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
  ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ  
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก  
เงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์  
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
  ๕.๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ  
เอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดใน  
ใบเสนอราคา 
   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
   (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  ๕.๔  ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว  
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 



 
-๕- 

 
  ๕.๕  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง  
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา  
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และ  
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ  
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง  
หลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจง  
ไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
  ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ  
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ  
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษ  
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ  
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้  
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ สอบราคา ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้  
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑  เงินสด 
  ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ 
  ๖.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)  
 
 



-๖- 
 
  ๖.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ  
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
  ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ สอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  
 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน  
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ  
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  ๑๐.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การลงนาม 
ในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ แล้วเท่านั้น 
  ๑๐.๒  เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง  
จ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้า ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทางน้ าและ  
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
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   ๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก  
ต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ให้บรรทุก  
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
การพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง  
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้  
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  ๑๐.๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ  
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้  
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
               ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 21 / 2554 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 1.  ท าการเชื่อมโยงใยแก้วน าแสง จากจุดหลัก (node) ไปยังอาคารต่าง ๆ ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
 

 Node หลัก ปลายทาง 
1 ศูนย์ IT ตึกโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) 

2 ศูนย์ IT อาคารส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อาคาร 40) 

3 ศูนย์ IT อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อาคาร 41) 

4 ศูนย์ IT ส านักบริการวิชาการแก่สังคม (อาคาร 59) 
5 ศูนย์ IT คณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 59) 

6 ศูนย์ IT ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคาร 62) 

7 ศูนย์ IT วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน  าโขง (อาคาร 68) 

8 ศูนย์ IT อาคารมิตรภาพไทย-จีน (อาคาร 63) 

9 ศูนย์ IT หอดูดาว (อาคาร 54) 

10 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ ศูนย์อาหาร (อาคาร 14) 

11 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ หอประชุมกาสะลองค า (อาคาร 9) 

12 ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ อาคารเรียนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อาคาร 35) 

13 ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร 79) 

14 ส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ อาคารผลิตยา วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ฯ (อาคาร 36) 

 

 2.  ใยแก้วน าแสงท่ีใช้ในการเชื่อมโยงเป็นแบบ Single mode โดยมีข้อก าหนดเฉพาะ ดังนี้ 

 2.1  ข้อก าหนดสายใยแก้วน าแสง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานดังต่อไปนี้   

(Fiber Optic Cable) 

  (1)  เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรา ฐาน  ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA-568-

B3, Telcordia GR-20  

  (2)  สามารถป้องกันการกัดแทะจากสัตว์ เป็นโลหะแบบ PSP Corrugated Steel  Armor 
  (3)  ภายในโครงสร้างของสายมีเหล็กขนาน 2 เส้น (2 Steel Wire) มีขนาด 1.6 มม.  ติดตั้ง
อยู่ภายในเปลือกนอกของสายเพื่อรองรับแรงดึง 
  (4)  เปลือกนอก (Sheath) ท าด้วยวัสด ุHDPE (High Density Polyethylene) มีความหนา 3.0 
มิลลิเมตร 
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  (5)  มีขนาดของแกนสายใยแก้วน าแสงขนาด 6 แกน (6 Core)  
  (6)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายให้มีขนาด 10.2 มิลลิเมตร 
  (7)  สามารถรองรับแรงดึง( Strength) Long term เท่ากับ 1500N และ Short term เท่ากับ 
3000N 
  (8)  สามารถต้านทานแรงกดทับ (Crush Resistance N/100mm) 4000 N 
  (9)  สามารถทนอุณหภูมิขณะ (Operation) -40 องศาเซลเซียส ถึง + 75 องศาเซลเซียส 
  (10)  สามารถทนอุณหภูมิขณะ (Storage) -40 องศาเซลเซียส ถึง + 85 องศาเซลเซียส 
  (11)  ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
   - Tensile Loading Test & Fiber Strain (IEC-794-1-E1) 
   - Impact Test (EIA-455-25) 
   - Torsion Test (EIA-455-85) 
   - Compressive Test (EIA-455-41) 
   - Flexing Test (EIA-455-104) 
   - Water Penetration Test (EIA-455-82) 
   - Temperature Cycling Test (EIA-455-3) 
 2.2  คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของสายใยแก้วน าแสงจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามลายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  (1) Optical Characteristics 

  (1.1)  Attenuation @ 1310nm น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.36 dB/Km   
  (1.2)  Attenuation @ 1550nm น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.22 dB/Km   
  (1.3)  Zero dispersion wavelength = 1302-1324 nm. 
  (1.4)  Polarization mode dispersion coefficient (PMD) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 ps / km. 
  (1.5)  Cut – off wavelength = 1150 nm. – 1330 nm. 
  (1.6)  Mode field diameter (MFD) @ 1310 nm. = 9.3 + - 0.4 um. 
  (2)  Geometrical characteristics 
  (2.1)  Cladding diameter = 125.0 + - 1.0 um. 
  (2.2)  Cladding non-circularity น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% 
  (2.3)  Coating diameter = 245 + - 10 um. 
  (2.4)  Coating / cladding concentricity error น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 um. 
  (2.5)  Coating non-circularity น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.0% 
  (2.6)  Core / cladding concentricity error น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8 um. 
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 3.  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณจากใยแก้วน าแสง(Media Converter) เข้ากับอุปกรณ์ 
สลับสัญญาณ ประจ าอาคาร( Network Switch) มีข้อก าหนด ดังนี้ 
  3.1)  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากใยแก้วน าแสงแบบ Single mode 
  3.2)  รองรับความเร็ว(Band width) ได้ถึง 10/100/1000 Mbps 
 4.  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Network Switch) เพื่อติดตั้งเข้ากับระบบเครือข่ายใยแก้ว
ในข้อ 1. และ ข้อ 2. ณ จุดปลายทางที่ก าหนดรวม 14 จุด โดยอุปกรณ์สลับสัญญาณที่น ามาติดต้ัง ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  
  4.1)  Ports : 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE ports (IEEE 802.3  
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100 Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T,IEEE 802.3af POE)  
4 SFP 1000 Mbps ports Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000Base-X 
SFP ports, or a combination Support 365W of POE power  
  4.2)  Physical characteritics : 1 U height 
  4.3)  Memory and processor : ARM @ 333 MHz, 128 MB SDRAM, 128 MB flash;  
packet buffer size 512 KB 
  4.4)  Mounting : Mounts in an EIA-standard 19 inch .telco rack or equipment cabinet 
  4.5)  Performance :  100 Mb Latency < 5 microsecond 1000 Mb Latency  < 5  
microsecond Throughput : 41.7 million pps Routing/ Switching  Capacity : 56 Gbps Routing table 
size/static routes 32 entries 
  4.6)  Environment 
   Operating temperature :  0 - 45 degree C 
   Operating relative  humidity :10 % - 90 % , noncondensing  
   Non-operating/Storage temperature : -40 degree C to 70 degree C 
   Non-operating/Storage relative humidity : 10% - 95% noncondensing 
  4.7)  Electrical characteristic  
   Voltage : 100-240 VAC 
   Frequency : 50 / 60 Hz 
  4.8)  Safety  UL 60950, IEC 60950-1 , EN 60950-1 
  4.9)  Emission  FCC part 15 Class A ; EN 55022 
  4.10)  Management  Web browser; SNMP Manager ; IEEE 802.3 Ethernet MIB 
  4.11)  Standard and protocols  IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.ad, IEEE 802.3x, 
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AB, IEEE 802.1X 
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  4.12)  Warranty 3 years 
  4.13)  บริษัทฯ ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย 
 5. ระบบที่ปรับปรุงทั้งหมดจะต้องสามารถติดต้ังเข้ากับระบบเครือข่ายเดิมของมหาวิทยาลัยและ
สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
 

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


