
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๗ 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพสัดุทีป่ระกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

           กําหนดดูสถานที่ติดต้ังและกําหนดรบัฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต

เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสทิธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมมาดูสถานที/่

รับฟงคําช้ีแจง 
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          กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแต

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

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา  ๑๐.๐๐  น. ในวันเดียวกัน  ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หาก

ผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกัน

เวลา ๑๖.๐๐ น. และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป มหาวิทยาลัย

ฯ จะแจงวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือก

เบื้องตนทราบตามแบบ บก.๐๐๕ ของกรมบัญชีกลางภายหลัง และกําหนดเสนอราคาในวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท(หารอย

บาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 

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

๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเฉลียว  ประสิทธ์ิวิเศษ) 

                                                                     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                                                                  อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๑๐๒/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค 

จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด 

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดย 

มีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสอืคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรบัเงินคาพสัดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและ 

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา

ซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    

นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา    

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด

เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสาร

ตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม

พรอมประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ

จะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาซื้อขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการ

พิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 

 

 

 



-๔- 

 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย   

ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก 

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่

จะตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจา

หนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุ   

ไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๐๒/

๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ

รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผู

ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่

มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา 

หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคา

ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

 

 



-๕- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล

อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการ

เสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 

เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจ

แกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่ 

เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 

เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๓,๔๔๖,๙๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง

ไวดวยแลว  

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอง

เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่

เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 



-๖- 
 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๗๒,๓๔๕.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามรอยสี่สิบหาบาทถวน)  โดย

หลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน

สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก

ไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ

พิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตอง

ตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิ      

ที่   จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด 

ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน    

ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดย  

ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู

ประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น

หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

 

 

 

 

 

 



-๘- 

 

๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของ   

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ

สัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน 

๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่

ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรบัอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง

เวียนช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสญัญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ซึง่ไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่

เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันทีผู่ซือ้รับมอบ โดยผูขายตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 



-๙- 

 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซื้อครั้งน้ี ไดมาจาก เงินรายไดป ๒๕๕๗ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก    

เงินรายไดป ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ  

ไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ ่งของ

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน     

๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งได ย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปน   

ผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) 

(๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 

และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง หรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 

 



-๑๐- 

 

 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา

พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน

ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ และกําหนดยืน

ราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสดุทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ 

๕ กันยายน ๒๕๕๗ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม 

๒๕๕๗  (รวม ๓๐ วัน)  ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  จนถึงวันที่    

๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   

                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด

ราคาข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหาก

คํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ 

เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการ

ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคา

ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ 

บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวา

ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 

๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอ

ราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 

(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอ

ลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอ

หนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

       ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 102/2557 
 

1. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑครุภัณฑ (Specification)  
1.1 อุปกรณสลับสัญญาณ 10G แบบ SFP+ ขนาด 40 พอรท   จํานวน 3 เครื่อง                      

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนดดังตอไปน้ี 

1.1.1 มีพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือเทียบเทาแบบ Wire-speed สามารถ
ใชงานไดทั้ง Single-mode และ Multi-mode จํานวนไมนอยกวา 40ชองแตละชอง
รองรับmodule transceiver 10Gigabit Ethernet แบบ 10GBASE-LR, 10GBASE-
SR, 10GE แบบ DAC (Direct Attach Copper Cable) เปนอยางนอย 

1.1.2 มี Slot ที่สามารถรองรับการขยายพอรตไดอกีไมนอยกวา 2 slots หลังจากติดต้ัง
พอรต 10 Gigabit Ethernet ตามขอกําหนดที่ 1.1.1 และรองรบัการขยายพอรต 40 
Gigabit Ethernet แบบ Wire-speed ไดไมนอยกวา 6 พอรต 

1.1.3 สนับสนุนการทํางานเสมอืนเปนอุปกรณชุดเดียวกัน (Virtual Chassis) โดยบรหิาร
จัดการผาน IP address เพียงหมายเลขเดียวได 

1.1.4 มี Switching Capacity/Switching Fabric ไมตํ่ากวา 1280 Gbps และ มีความเร็ว 
ในการสงขอมลู (Throughput) ไมตํ่ากวา 720 Mpps 

1.1.5 เปนอปุกรณที่สามารถรองรบัจํานวน MAC Address ไดอยางนอย 128,000 
addresses 

1.1.6 สามารถทํางานโดยใช Routing Protocol ดังตอไปน้ีไดเปนอยางนอย 
4.1.6.1 Static route 
4.1.6.2 RIP (Routing Information Protocol) Version 1 และ 2 
4.1.6.3 OSPF (Open Shorted Path First) version 2 
4.1.6.4 BGP (Border Gateway Protocol) version 4 
4.1.6.5 RIPng 
4.1.6.6 OSPFv3 
4.1.6.7 BGP (Border Gateway Protocol) version 4 with extension to IPv6 
4.1.6.8 Virtual Routing Forwarding (VRF) 

1.1.7 สามารถทํางานโดยใช Protocol ดังตอไปน้ีไดเปนอยางนอย 
4.1.7.1 PIM-SM และ PIM-DM 
4.1.7.2 DVMRP หรือ MSDP 
4.1.7.3 MLD 
4.1.7.4 IPM for IPv6 

1.1.8 สามารถทํา Server Load Balance ที่สามารถทํา Server Health Check ดวย 
HTTP, TCP port, UDP port, PING ไดเปนอยางนอย หากอุปกรณที่เสนอไมสามารถ
ทําไดดวยตัวอุปกรณเอง ใหเสนออปุกรณ Server Load Balance ตอพวงภายนอกที่มี 
Throughput ไมนอยกวา 20 Gbps โดยตองเสนอพอรตแบบ 10Gigabit Ethernet 
หรือดีกวาอยางนอยดานละ 2 พอรต สําหรับการเช่ือมตอทัง้ดานอุปกรณ Core 
Switch และ อุปกรณทํา Server Load Balance 
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1.1.9 มีระบบทีส่ามารถทํางานในลักษณะของ Application Control หรอื Application 
Signature โดยสามารถกําหนด Policy ให Application น้ันๆไดแก Drop, Rate 
Limiting หรือ Maximum Bandwidth, QoS ไดเปนอยางนอยหรือเสนออุปกรณที่
สามารถทํา Application Control ไดโดยตองเสนอพอรตแบบ 10 Gigabit Ethernet 
หรือดีกวาอยางนอยดานละ 2 พอรต สําหรับการเช่ือมตอทัง้กับอุปกรณ Core Switch  

1.1.10 บริษัทฯ ที่นําเสนอจะตองย่ืนเอกสารการแตงต้ังอยางเปนทางการตัวจริง ในการ
สนับสนุนทางเทคนิค จากบริษัทผูผลิตฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลิต 

1.1.11 สามารถกําหนดคุณภาพการใหบรกิาร (QoS) ไดไมนอยกวา 8 ระดับตอพอรต ที่
กําหนดในรปูแบบ Weighted Round Robin และ Strict Priority หรือ เทียบเทาได
เปนอยางนอย 

1.1.12 อุปกรณสนับสนุน ProtocolSNMPv1/2/3 และมีพอรต Out of band แบบ 
10/100/1000 อยางนอย  พอรต 

1.1.13 สามารถทํา Network Monitoring แบบ NetFlow หรอื sFlow หรือ J-Flow ไดเปน
อยางนอย  

1.1.14 มีแหลงจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supplies   
1.1.15 เปนอปุกรณที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSA, EN, UL, CE และ FCC เปน

อยางนอย 
1.1.16 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารรบัรองการมีอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับ

จากวันหมดระยะเวลารบัประกันตามสญัญา โดยเอกสารดังกลาวจะตองเปนเอกสารตัว
จริงที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิต หรือบรษัิทประจําประเทศไทย
ของผูผลิต หรือในกรณีที่ไมมบีริษัทประจําประเทศไทยของผูผลิตใหสามารถใชเอกสาร
จากบริษัทผูแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยของผูผลิตได และจะตองย่ืน
เอกสารน้ีพรอมเอกสารเสนอราคา 

 

1.2 อุปกรณแผงวงจรสลับสัญญาณ 40G แบบ QSFP+ แบบท่ี 1  จํานวน 3 แผง              

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนด  

1.2.1 มีพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรอืเทียบเทาแบบ Wire-speed หรอื 
Wire-rate หรือ Non-blocking จํานวนไมนอยกวา 3 พอรต 

1.2.2 ตองสามารถใชงานไดกับอปุกรณสลับสัญญาณ 10 Gbps ขนาด 40 พอรททีเ่สนอใน
โครงการน้ี 

1.2.3 มี Switching Capacity/Switching Fabric ไมตํ่ากวา 240 Gbps หรือ Full wire 
Speed 

1.2.4 สามารถติดต้ังแผงวงจรขณะที่อุปกรณสลบัสญัญาณยังทํางานอยูได โดยไมตองปด
ระบบ (Hot swappable) 

1.2.5 เปนอปุกรณที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกับอุปกรณ Core Switch 10Gigabit 
Ethernet แบบ 40 พอรต 

1.2.6 บริษัทฯที่นําเสนอจะตองย่ืนเอกสารการแตงต้ังอยางเปนทางการตัวจริง ในการ
สนับสนุนทางเทคนิค จากบริษัทผูผลิตฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลิต 
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1.3 อุปกรณแผงวงจรสลับสัญญาณ 40G แบบ QSFP+ แบบท่ี 2  จํานวน 1 แผง              

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนด  

1.3.1 มีพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรอืเทียบเทาแบบ Wire-speed หรอื 
Wire-rate หรือ Non-blocking จํานวนไมนอยกวา 3 พอรต 

1.3.2 ตองสามารถใชงานไดกับอปุกรณสลับสัญญาณ 10 Gbps ขนาด 20 พอรท              
ที่มหาวิทยาลัยใชอยูได หากไมสามารถทําไดใหเสนออุปกรณสลับสัญญาณ 10Gbps 
ขนาด 20 พอรต พรอมแผงวงจรดังกลาว มาพรอมกับการเสนอราคา 

1.3.3 สามารถติดต้ังแผงวงจรขณะที่อุปกรณสลบัสญัญาณยังทํางานอยูได โดยไมตองปด
ระบบ (Hot swappable) 

1.3.4 บริษัทฯที่นําเสนอจะตองย่ืนเอกสารการแตงต้ังอยางเปนทางการตัวจริง ในการ
สนับสนุนทางเทคนิค จากบริษัทผูผลิตฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลิต 

 

1.4 อุปกรณแผงวงจร 10 Gbps แบบ SFP+ชนิด LR  จํานวน 22 แผง  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.4.1 เปนแผงวงจรแบบ SFP+ ชนิด LR ที่สามารถใชงานไดกับอปุกรณสลบัสญัญาณทีเ่สนอ 
1.4.2 มีความเร็วในการรับสงขอมูลไมนอยกวา 10 Gbps 
1.4.3 มีหัวตอแบบ LC หรือ SC หรือเทียบเทา 
1.4.4 สามารถรับสงขอมูลผานสายเคเบลิใยแกวนําแสงชนิด Single Mode ได 

 

1.5 อุปกรณแผงวงจร 10Gbps แบบ SFP+ ชนิด SR  จํานวน 4 แผง  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.5.1 เปนแผงวงจรแบบ SFP+ ชนิด SR ที่สามารถใชงานไดกับอปุกรณสลบัสญัญาณทีเ่สนอ 
1.5.2 มีความเร็วในการรับสงขอมูลไมนอยกวา 10 Gbps 
1.5.3 มีหัวตอแบบ LC หรือ SC หรือเทียบเทา 
1.5.4 สามารถรับสงขอมูลผานสายเคเบลิใยแกวนําแสงชนิด Multimode ได 

 

1.6 อุปกรณสลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอรต พรอม 10G Uplink จํานวน 4 เครื่อง  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.6.1 รองรับการทํา Stacking หรือ Virtual Chassis ระหวางอปุกรณไดไมนอยกวา 8 ชุด 
โดยเปนพอรต Stack หรือ Virtual Chassis โดยเฉพาะและสามารถทํางานในระดับ 
Layer 2 และ Layer 3 เปนอยางนอย 

1.6.2 มีพอรต USB จํานวนไมนอยกวา 1 พอรตเพื่อรองรับการทํา Recovery หรือ 
Upgrade 

1.6.3 มีขนาด Switch Fabric หรือ Switch Capacity ไมนอยกวา 128 Gbps และรองรบั 
Forwarding Rate หรือ Throughput สูงสุดไดไมนอยกวา 65 Mpps 
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1.6.4 มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseT จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต
ทุกพอรตมีความสามารถในการทํา Auto-negotiating โดยสามารถเลือกความเร็วใน
การรบัสงขอมลูแบบ 10 หรือ 100 หรือ 1000 Mbps ไดโดยอัตโนมัติ 

1.6.5 มีพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต 
1.6.6 สนับสนุนจํานวน MAC Address ไดสูงสุดไมนอยกวา 12,000 Address 
1.6.7 สามารถทํา IPv4 routing protocol ไดแก Policy-Based Routing (PBR), Static, 

RIPv1, RIP2, VRRPv2 และ IPv6 routing protocol ไดแก RIPng, VRRPv3 ไดเปน
อยางนอย 

1.6.8 สามารถทํา IP Multicast protocol ไดแก IGMPv3 และ MLD Snoopingไดเปน
อยางนอย 

1.6.9 สามารถทํา VLAN ไดไมนอยกวา 4,000VLAN  
1.6.10 สามารถทํา Quality of Service (QoS) ได ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, ToS, DSCP 

และมี Queue ไมนอยกวา 8 ระดับตอพอรต (Hardware Based) 
1.6.11 สามารถกําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย Access Control List (ACL) ใน

ระดับ Layer 2-4, IPv6 ได 
1.6.12 สามารถสงขอมูลสถิติการใชงานเครือขายแบบ NetFlow หรือ S-Flow ได 
1.6.13 บริษัทฯที่นําเสนอจะตองย่ืนเอกสารการแตงต้ังอยางเปนทางการ ในการสนับสนุนทาง

เทคนิค จากบริษัทผูผลิตฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลิต 
1.6.14 สามารถทําฟงกช่ัน UDLD หรือเทียบเทา, DHCP snooping, Dynamic ARP 

Protection, STP root guard, BPDU guard หรือ BPDU blocking หรือ BPDU 
shutdown port, Loopback Detection หรือ Loop guard และ Learned Port 
security ได 

1.6.15 รองรับระบบจายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
1.6.16 เปนอปุกรณที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSA, EN, UL, CE และ FCC เปน

อยางนอย 
1.6.17 เปนอปุกรณที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกับอุปกรณ Core Switch 10 Gigabit 

Ethernet แบบ 40 พอรต 
1.6.18 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารรบัรองการมีอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับ

จากวันหมดระยะเวลารบัประกันตามสญัญา โดยเอกสารดังกลาวจะตองเปนเอกสารตัว
จริงที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิต หรือบรษัิทประจําประเทศไทย
ของผูผลิต หรือในกรณีที่ไมมบีริษัทประจําประเทศไทยของผูผลิตใหสามารถใชเอกสาร
จากบริษัทผูแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยของผูผลิตได และจะตองย่ืน
เอกสารน้ีพรอมเอกสารเสนอราคา 
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1.7 ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแกวนําแสง ขนาด 6 แกน  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.7.1 เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Single-mode 9/125 µm  มีขนาดเสนใยแกวนําแสง    
ไมนอยกวา 6 เสน 

1.7.2 วัสดุหุมภายนอก (sheath) ทําจากวัสดุ LSZH หรอื PE หรอืดีกวา 
1.7.3 อัตราการสูญเสีย (Attenuation) ที่ความยาวคลื่นแสง 1310 nm ไมเกิน 0.35 

dB/km และที่ความยาวคลื่นแสง 1550 nm ไมเกิน 0.22 dB/km 
1.7.4 ปลายสายทุกเสนให Terminate ดวย  Pigtail ติดต้ังเขากับแผงกระจายสายใยแกว   

นําแสง โดยใชหัวตอแบบ SC-Connector 
1.7.5 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส 
1.7.6 มีการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568 หรือดีกวา 
1.7.7 อุปกรณประกอบในระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง เชน Patch Panel, Patch Cord, 

Pigtail, Connector และอุปกรณประกอบอื่น  ตองเปนผลติภัณฑย่ีหอเดียวกันเพือ่
กอใหเกิดประสทิธิภาพในการใชงานสงูสุด 

1.7.8 การติดต้ังระบบ/อุปกรณทัง้หมดทุกรายการ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูจัดหา
สายสญัญาณ อุปกรณประกอบ เพื่อตอเช่ือมอปุกรณทั้งหมด ใหสามารถใชงานไดตามที่
เสนอ โดยคาใชจายในการจัดหาดังกลาวเปนของผูเสนอราคา 

1.7.9 ระบบสายเคเบลิใยแกวนําแสงติดต้ังใหมจํานวน 2 เสนทาง โดยเช่ือมจากอาคาร
สงเสริมวิชาการไปยังอาคารคณะมนุษยศาสตร และจากอาคารสงเสริมวิชาการไปยัง
อาคารคณะครุศาสตร 

1.7.10 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปรับปรงุ/เพิ่ม ระบบสายเคเบิลใยแกวนําแสงสาย
เสนทางจากอาคารสงเสริมวิชาการไปยังปลายทางอาคารยุพราช  

 
2. ขอกําหนดท่ัวไปและมาตรฐานการติดต้ัง 

2.1 ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนผังการเช่ือมตออุปกรณสลบัสญัญาณที่เสนอ เขากบัระบบเครือขาย

ของมหาวิทยาลัยมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 

2.2 ผูรบัจางจะตองระมัดระวังตรวจเน้ือทีท่ี่ตองการ สําหรบัติดต้ังอุปกรณของตนรวมกับอุปกรณอื่น ๆ 

เขียน Shop Drawing เพื่อทีจ่ะใหแนใจวาอุปกรณของตนสามารถที่จะทําการติดต้ังในเน้ือที่ที่

เตรียมไวน้ันไดและไมเปนอปุสรรคขัดขวางกบัระบบอื่น ๆ 

2.3 ตองต้ังคาตางๆ ของอุปกรณ (Configuration) พรอมทดสอบการใชงานกบัระบบเครอืขายเดิมที่

มหาวิทยาลัยใช ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางสมบรูณ โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยกอนการดําเนินการ และอปุกรณประกอบอื่น เชน สายสัญญาณเช่ือมตอ (Patch 

Cord) และอปุกรณอื่นที่จําเปน เปนความรับผิดชอบของผูติดต้ัง 
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3. การรับประกันและบริการหลังการติดต้ัง 
3.1 หลงัจากการติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลว   ผูเสนอราคาจะตองรบัประกันอปุกรณและการติดต้ัง  

ถาหากเกิดการขัดของเสียหาย ไมวาจะเน่ืองจากช้ินสวนไมถูกตอง การติดต้ังมีขอบกพรอง หรือดวยเหตุประการใด 
ก็ตามจากการใชงานปกติ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับต้ังแตวันตรวจรับมอบ ในระยะเวลาดังกลาวน้ี ผูเสนอราคา 
จะตองทําการซอมแซม หรือ เปลี่ยนใหมโดยไมคิดมลูคา รวมถึงมีการใหบริการแกปญหาแบบ Onsite Service 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันตอสัปดาห 

3.2 มีการอบรมใหกบัเจาหนาที่ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย จํานวน ไมนอยกวา 2 คน ในการใชงาน
และปรับแตงระบบของอุปกรณที่ติดต้ังใหมหาวิทยาลัยฯ ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง ทางบริษัทผูติดต้ังตองเปน
ผูรบัผิดชอบคาใชจายที่ใชในการอบรมทั้งหมด และเมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนกบัอุปกรณบริษัทผูติดต้ังจะอาง
ขอผิดพลาดเกิดจากผูใชงานไมได 

3.3 มีระบบความรกัษาความปลอดภัยของอุปกรณที่ติดต้ังอยางเพียงพอและเหมาะสม 
3.4 มีระบบบรหิารจัดการอปุกรณจากศูนยกลาง 
3.5 ภายใน 2 ป หากอุปกรณไมสามารถทํางานไดอยางปกติโดยเกิดจาก hardware หรอื Software 

ของอุปกรณบริษัทจะตองชดใชคาเสียหายในการขาดอปุกรณใชงานใหกับทางมหาวิทยาลัยจํานวน 10,000 บาท/
ช่ัวโมง นับจากเวลาที่ไดรบัแจงจากมหาวิทยาลัย  

3.6 ตองมีอปุกรณที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวามาทํางานทดแทน ในกรณีอุปกรณที่ติดต้ังอยูไม
สามารถทํางานได ตามขอ 5 

3.7 การรบัประกันไมรวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุ 
 ------------------------------------- 

 
 


