
 

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 

------------------------------------------- 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง
เลขท่ี ๘๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
                    ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจง และเข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                    ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
            กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงาน และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ในกรณีท่ีผู้มี
อํานาจไม่ได้มาเองจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบอํานาจซ่ึงปิด
อากรแสตมป์) 
 
 



-๒- 
 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน  
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 

 



 
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๘๔/๒๕๕๗ 

สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบออนไลน์ 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 
                  
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 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 
 
 
 



-๓- 
 

                               ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง             
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                       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
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี    
๘๔/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 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 ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี             
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง   
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                  
 



-๔- 
 

                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                               (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา 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 
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง 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 เงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจาก เงินรายได้ ปี ๒๕๕๗ 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 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 84/2557 
 

งานปรับปรุงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 
 
ประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์ตามรายการท่ีแสดงในส่วนท่ี 3 พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่ีจําเป็นสําหรับการติดต้ังใช้งาน 
2. การออกแบบแสดงผลปฏิบัติงานและการติดต้ังอุปกรณ์ใช้งาน 
3. การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ การทดสอบการใช้งาน การฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้งานพร้อมคู่มือประกอบการใช้งาน

อุปกรณ์ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อกําหนดด้านเทคนิค สําหรับปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ 
 
ด้านท่ัวไป (General) 

1. อุปกรณ์ท่ีเสนอท้ังหมดต้องสามารถทํางานร่วมกันได้ดี โดยการต่อรวมเป็น Data Network             
ตามมาตรฐาน IEEE และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. อุปกรณ์ท่ีเสนอท้ังหมดต้องสามารถทํางานร่วมทํางานกับโครงข่ายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ได้ดี โดยการต่อรวมเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. อุปกรณ์ท่ีเสนอท้ังหมดต้องสามารถทํางานได้ดีในสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย 
4. สําหรับอุปกรณ์หลัก ได้แก่ Switch Layer 3 ,Switch Layer 2 และ Access Pointผู้เสนอราคาจะต้อง

ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้จําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต/เจ้าของ ผลิตภัณฑ์หรือจากผู้นําเข้าหลักภายในประเทศไทย     
ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ ท่ีแสดงถึงการสนับสนุนการเสนอราคาในครั้งนี้ และผู้เสนอราคา
จะต้องแนบหนังสือแต่งต้ัง ยืนยันการสนับสนุนมาพร้อมด้วย 
 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์  
1. Server Computerจํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้  

1.1) หน่วยประมวลผลกลางใช้สถาปัตยกรรมแบบ Intel Xeon จํานวนแกนประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 แกน 
ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.10 Ghz หรือดีกว่า 

1.2) มี Cache L3 ไม่น้อยกว่า 8GB พร้อมเทคโนโลยี Hyper-Threading และ Turbo Boostหรือดีกว่า 
1.3) มีหน่วยความจํามาตรฐานไม่น้อยกว่า 4GB และรองรับการ 

ขยายในอนาคตได้ไม่น้อยกว่า16 GB  
1.4) หน่วยความจําเป็นแบบ Dual Channels DDR3 (ECC) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา1333Mhz หรือ

ดีกว่า 
1.5) รูปแบบการจัดวางเป็นแบบแนวนอน (Rack) โดยต้องมีความสูงไม่เกิน 1U 
1.6) หน่วยจ่ายไฟ หรือ Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 W ท่ีผ่านมาตรฐานการใช้พลังงานข้ัน ตํ่า 

80Plusหรือดีกว่า 
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1.7) มีSlot รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 4 Slots และต้องเป็นแบบ PCI-Express GEN2 
ไม่น้อยกว่า 2 Slots 

1.8) หน่วยจัดเก็บข้อมูลถาวรเป็นแบบ SATA3 ความเร็วรอบจานหมุนไม่ต่ํากว่า 7,200 รอบต่อนาที 
 1.9) มี RAID Controller ติดต้ังมาบนแผงวงจรหลักรองรับการส่งผ่านข้อมูลความเร็ว 3Gpbs และรองรับ
การทํา RAID Levels 0,1 และ 10 เป็นอย่างน้อย 
 1.10) มี Integrated Gigabit Network เป็นแบบ 10/100/1000 Base-TX มาให้พร้อมกับเครื่อง      
อย่างน้อย 2 Ports  

1.11) สามารถทํางานร่วมกับ Windows 2008 Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ได้เป็น
อย่างดี 

1.12) มีการรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นนานไม่น้อยกว่า1ปี  
 
2. Switch Layer 3 จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 

2.1) เป็น Switch Layer 3หรือดีกว่า 
2.2) มีขนาดของ forwarding capacity ไม่น้อยกว่า 66 Mpps หรือดีกว่า 

 2.3) มีพอร์ต Gigabit Ethernet อย่างน้อย 12 พอร์ต แบบ 10/100/1000 Base-T และ 12 พอร์แบบ 
SFP Module รองรับ100/1000 Base-X  และ 2 พอร์ต แบบ SFP+ 10GE 

2.4) สามารถสนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 16,000 Addresses  
2.5) เป็นอุปกรณ์สวิตช์ท่ีสามารถทําการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามมาตรฐาน IEEE 802.1pหรือ

ดีกว่า 
2.6) สามารถทํางานตามมาตรฐาน GVRP, Auto Voice VLAN, Guest VLAN, IEEE802.1x, IEEE802.1p 

และIEEE802.1q และ สามารถติดต้ัง VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,094 VLAN  
2.7) สนับสนุนการทํา Port Mirrorโดยสามารถ Mirror Traffic พอร์ตท่ีอยู่ต่างอุปกรณ์กันได้  
2.8) สามารถทํางานตามมาตรฐาน IGMP Snooping v1/v2/v3 ได้ 
2.9) สามารถกําหนดคุณภาพการให้บริการ โดยทํา packet classification ด้วย Source/Destination IP, 

Source/DestinationApplication Port, 802.1p COS และ DiffServ Code Point (DSCP) 
2.10) สามารถทํา IPv4 routing protocol ได้แก่ RIPv1, RIP2, และ ECMP ได้  
2.11) รองรับ IPv6 routing protocol ได้แก่ Static route, Neighbor Discovery (ND), Path MTU 

(PMTU), IPv6 ping, IPv6 tracert, and IPv6 Telnet, ACLs based on the source IPv6 address, 
destination IPv6 address, Layer 4 ports, หรือ MLD v1/v2 snooping ได้เป็นอย่างน้อย 

2.12) รองรับการต่อเชื่อมในรูปแบบ Ring Topology โดยอาศัยการทํางานแบบ RRPP ring topology 
and RRPP multi-instance 

2.13) สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย NTP,SSH v2, HWTACACS+, RMON,log hosts, 
and port-basedtrafficstatistics 

2.14) อุปกรณ์ฯ ต้องสามารถติดต้ังบน Rack 19” ได้ 
2.15) รองรับการทํางานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
2.16) รองรับระบบไฟ 100 V to 240 V AC; 50/60 Hz สามารถทํางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศ 
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3. Switch Layer 2 จํานวน 2 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 

3.1) ขนาดของ มี Board switching capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbpsและมี forwardingcapacity ไม่น้อย
กว่า 41.66Gbps หรือดีกว่า 

3.2) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T อย่างน้อย 24 พอร์ตต่ออุปกรณ์ และสามารถ
เลือกกําหนด speed ให้กับ physical port ได้ 

3.3) สนับสนุน auto MDI/MDI-X 
3.4) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 1000Base-X อย่างน้อย 4 พอร์ตต่ออุปกรณ์ 
3.5) สนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 8,000 MAC Addresses 
3.6) สามารถกําหนด maximum MAC address learning ต่อ port ได้ 
3.7) สนับสนุนการทํา VLAN และสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 256  VLAN  
3.8) สนับสนุนการทํา Port Based VLAN 
3.9) สนับสนุนการทํา STP, RSTP ตามมาตรฐาน 802.1d และ 802.1w 
3.10) สามารถทํา Multicast group ได้อย่างน้อย 256 group และ  IGMP v1/v2 snooping 

 3.11) เป็นอุปกรณ์สวิตช์ท่ีสามารถทําการจัดลําดับความสําคัญของข้อมูล (QoS) ตามมาตราฐานIEEE 
802.1p   

3.12)  สนับสนุนการทํา Algorithm แบบ WRR และ SP 
3.13) สนับสนุนการทํา Link aggregation และ Load balancing group 
3.14) สนับสนุนระบบ Network Management แบบ Web-based โดยสามารถใช้งานผ่าน 

IE, Firefox และ Chrome ได้ 
3.15) สามารถเข้าใช้งานระบบ management ได้พร้อมกันไม่ต่ํากว่า 4 users  
3.16) สนับสนุนการทํา LLDP 
3.17) มี Environment monitoring และTraffic Statistic on ports  
3.18) สนับสนุนการทําport mirroring 
3.19) อุปกรณ์ฯ ต้องสามารถติดต้ังบน Rack 19” ได้ 
3.20) รองรับการทํางานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
3.21) รองรับระบบไฟ 100 V to 240 V AC; 50/60 Hz สามารถทํางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศ 

 
4. SFP Module (SFP-GE-LX / 1000BaseLX SFP (SM)) จํานวน 4 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 

4.1) สามารถรองรับ speed 1000 Mbps ได้หรือดีกว่า 
4.2) สามารถใช้งานร่วมกับกับอุปกรณ์ Switchตามรายการท่ี 2 และรายการท่ี 3 ได้เป็นอย่างดี 
4.3) มีรูปแบบ connector เป็นแบบ LC 
4.4) สามารถรองรับความยาวคลื่นท่ี 1310 nm ได้ 
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5. Software Authenticationจํานวน 1 License 
คุณลักษณะดังนี้ 

5.1) สามารถบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
5.2) สามารถบันทึกSession log ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ 
5.3) สามารถกําหนดการเก็บSessionlogไว้ท่ี Hard-Drive ของระบบหรือสามารถส่งไปเก็บไว้ยังเครื่องLog 

Server เครื่องอ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้ หรือจะเก็บท้ังสองแหล่งก็ได้ 
5.4) มีระบบป้องกันการโจมตีด้วยโปรแกรมNetcut 
5.5) สามารถกําหนดให้เครื่องลูกข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่ง สามารถใช้งานได้กับ Account ท่ีกําหนดเท่านั้น

ได้ 
5.6) สามารถกําหนดให้ผู้ท่ีได้รับ IP Address จาก DHCP Server เท่านั้นท่ีจะเข้าสู่ระบบได้ 
5.7) สามารถกําหนด Package เพ่ือใช้ในการให้บริการ Hotspot ได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้ใช้ 
5.8) สามารถสร้าง User Account ได้อย่างไม่จํากัด 
5.9) สามารถรองรับ RADIUS accounting 
5.10) สามารถสํารองค่า Configuration ไว้ได้ และสามารถ Upload กลับเข้าไปใช้อีกครั้ง หากจําเป็นต้อง

มีการติดต้ังใหม่ 
5.11) สามารถตรวจสอบสถานะของเครือข่ายการรายงานประวัติการใช้งาน ประวัติสถานะของเครือข่ายได้

และระบบจะต้องสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละ User ขณะใช้งานได้ 
5.12)  สามารถตัดการเชื่อมของ User ต่อได้ทันที (Force Logoff on-the-fly) 
5.13) สามารถรองรับLayer 3 Authentication ได้ 
5.14) สามารถMonitor และ Configuration Access Point ได้ 
5.15) สามารถเข้าถึงและต้ังค่าระบบผ่าน Web-based management ได้ 
5.16) สามารถรองรับ SNMP v1/v2c ได้ 

 
6. Access Pointจํานวน 7 ตัว 
คุณลักษณะดังนี้ 

6.1) มีคุณสมบัติเป็นอุปกรณ์สื่อสารด้วยระบบไร้สายความเร็วสูง 300 Mbps (802.11n) 
6.2) รองรับย่านความถ่ี 2.400～2.484 GHz ได้เป็นอย่างน้อย 
6.3) มีหน่วยความจํา Flash Memory ไม่น้อยกว่า 4Mb และ Memory ไม่น้อยกว่า 32Mb   
6.4) รองรับ Multi-SSID function (4 SSID) ใน AP mode (BSSID)   
6.5) รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านไปกับสายแลน (Power Over Ethernet - IEEE 802.3af) 
6.6) ส่วนประมวลผลเป็นแบบ RTL8196C+8892CE 
6.7) มี Operation Mode การทํางาน AP / WDS/ Repeater เป็นอย่างน้อย 
6.8) มี LAN Port 1 Port RJ-45 10/100 Mbps,  
6.9) กําลังส่งสูงสุด 29 dBmหรือมากกว่า 
6.10) มีระบบ Security Wireless Security: WEP, WPA and WPA2 Encryption   
6.11) รองรับ MAC Address Filtering, Hidden ESSID, L2 Isolation 
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6.12) รองรับ Web Based Management 
6.13) รองรับ SNMP  
6.14) มีเสาอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 5 dBiต่อภายในอุปกรณ์ 
6.15) รองรับไฟฟ้ากระแสตรง 12V/1A  
6.16) รองรับการทํางานท่ีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
6.17) สามารถMonitor และ Configuration Access Point ได้จาก Software Authentication 

 
7. GigabitPower Over Ethernet (POE)จํานวน 7 ชุด 
คุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถ จ่ายไฟได้ตามมาตรฐานIEEE 802.3af 
 
8. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะดังนี้ 

8.1) เป็นตู้จัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง 19’’ ขนาด9U มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 cm 
8.2) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์จะต้องมาพร้อมด้วยพัดลมระบายอากาศ และ ปลั๊กไฟสําหรับใช้งาน 

 
9.สายนําสัญญาณแบบ UTP จํานวน 2 กล่อง 
คุณลักษณะดังนี้ 

- สายนําสัญญาณแบบ CAT 6 UTP (600 MHz) ชนิดภายในอาคาร 
 
10. Fiber Optic จํานวน 750 เมตร 
คุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นสาย Fiber Optic ชนิด 12 core ทํางานในรูปแบบ Single Mode /9/125 ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร 
 
11. ชุดแผงจัดสาย Fiber Optic จํานวน 3 ชุด 
คุณลักษณะดังนี้ 

11.1) เป็นแผงจัดสาย Fiber Optic ชนิดติดต้ังภายในตู้ Rack ขนาด 12 Core พร้อม Set อุปกรณ์ 
11.2) มีรูปแบบ connector เป็นแบบ FC ถูกติดต้ังท่ีตัวอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

 
12. เครื่องสํารองไฟสําหรับ Server Computer จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องสํารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA 
 
13. เครื่องสํารองไฟสําหรับอุปกรณ์ Switchจํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องสํารองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 750 VA 
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14. การติดตั้ง 
14.1) ผู้ชนะการเสนอราคาจะส่งแบบการติดต้ังพร้อมรายละเอียด Network Diagram ท่ีเป็นแบบสมบูรณ์ 

หลังจากการตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
14.2) ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ประกอบการใช้งานท่ีจําเป็นเพ่ือให้อุปกรณ์ ท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดซ้ือจัดจ้างตามข้อกําหนดฉบับนี้ สามารถใช้งานได้ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 
เช่น  

- ระบบแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ การติดต้ังสายไฟฟ้าจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน 
- ระบบเชื่อมต่อสายนําสัญญาณต่าง ๆ เช่น สายเคเบ้ิล, สาย UTP และสายนําสัญญาณอ่ืน ๆ 
- อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ทุกชนิด เพ่ือให้อุปกรณ์ท่ีเสนอสามารถใช้งานได้ตามข้อกําหนดฉบับนี้ 
14.3) ใช้ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุพร้อมติดต้ังให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ภายใน 60 วัน 
 

15. คู่มือ/การรับประกันและเอกสารประกอบการใช้งาน (Manual and Relevant Document) 
15.1) ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องมอบคู่มือและเอกสารประกอบการใช้งานท้ังหมด ประกอบด้วยเนื้อหา 

วิธีการใช้งานการติดต้ัง การซ่อมแซมบํารุงรักษา และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ
เอกสารสิ่งพิมพ์หรือSoft copy 

15.2) มีการรับประกันสินค้าและอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
15.3) มีการบริการหลังการขาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
16. การอบรม 

16.1) ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบจัดหาเอกสารและเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการอบรม 
16.2) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดการอบรบ ณ สถานท่ีการใช้งาน และวัน/เวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย จะกําหนดภายหลัง 
16.3) กําหนดวันอบรมเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน 
16.4) หัวข้ออบรมอย่างน้อย ดังนี้ 

- ทฤษฎีพ้ืนฐานในการทํางานของอุปกรณ์และ Specifications 
- Network Diagram and Setup Configuration 
- Installation Operating and Maintenance 

 
ส่วนท่ี 3 รายการอุปกรณ์สําหรับปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์ ดังนี้ 

1. Server computer จํานวน 1 SET (เครื่อง) 
2. Switch Layer 3 จํานวน 1 SET (ตัว) 
3. Switch Layer 2 จํานวน 2 SET (ตัว) 
4. SFP-GE-LX / 1000BaseLX SFP (SM) จํานวน 4 SET (ตัว) 
5. Software Authenticationจํานวน 1 License 
6. Access Point จํานวน 7 SET (ตัว) 
7. Gigabit Power Over Ethernet (POE) จํานวน 7 SET (ตัว) 
 
 



-7- 
 

8. 19" WALL RACK 9U/ D=50 cm พร้อม อุปกรณ์ (ตู้จัดเก็บอุปกรณ์) จํานวน 1 SET (ตู้) 
9. CAT 6 UTP ULTRA (600 MHz) (สายนําสัญญาณแบบ UTP) จํานวน 2 BOX (กล่อง) 
10. Optic 12 core / Single Mode /9/125 Outdoor/Indoor (Fiber Optic) จํานวน 750 M (เมตร) 
11. Rack Mount ODF 12 Core พร้อม Set อุปกรณ์ (ชุดแผงจัดสายFiber Optic) จํานวน 3 SET (ชุด) 
12. UPS ไม่น้อยกว่า 1000 VA (เครื่องสํารองไฟสําหรับ Server Computer) จํานวน 1 SET (เครื่อง) 
13. UPS ไม่น้อยกว่า 750 VA (เครื่องสํารองไฟสําหรับอุปกรณ์ Switch) จํานวน 1 SET (เครื่อง) 
14. งานเดินท่อร้อยสาย จํานวน 1 JOB (งาน) 

       - Electrical conduit PVC Size 1/2" 
       - FITTING & SUPPORT 
       - Flexible 

15. Installation &Accessories จํานวน 1 JOB (งาน) 
 

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


