
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ซื้อครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
----------------------------------- 

 

          ๑. ความเปนมา  

                          ในปจจุบันการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนไมไดจํากัดอยูเพียงในหองเรียนแลวเน่ืองจากระบบเทคโนโลยี

และการส่ือสารน้ันสามารถสนับสนุนการเรียนรูอยางไรขอบเขตและมหาวิทยาลัยก็ไดใหความสําคัญในเรื่องของการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาประยุกตใชกับการเรียน การสอน โดยมีการเรียนการสอนของ ๑๖ รายวิชาพื้นฐานที่เปนแบบ E-Learning เพื่อเปด

โอกาสใหกับนักศึกษาที่จะสามารถเขาถึงแหลงขอมูลและเรียนรูไดอยางสะดวกตามที่ตองการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดวาง

เครือขายหลัก (Back bone) ที่ความเร็ว๑ Gbps มาตั้งแต  ป ๒๕๔๒ ซ่ึงในขณะน้ันถือวาเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกที่วางความเร็วของ

เครือขายหลักที่เร็วทีสุดซ่ึงนับเวลาได ๑๕ ปซ่ึงในตอนน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมีการพัฒนาทั้งดานฮารดแวรและ

เน้ือหา (content) ในดานอุปกรณ สามารถเชื่อมตอไดหลากหลายอุปกรณเชน PC, Notebook, tablet, Smart phone ในดานเน้ือหาขอมูล  

ที่รับสงในเครือขายจะอยูในรูปของส่ือมัลติมีเดียเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชน ส่ือการเรียนการสอน ส่ือใน You tube เปนตนดังน้ันสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจึงจําเปนตองมีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับการบริการ

คอมพิวเตอร และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอยางสมํ่าเสมอทําใหตองมีการพัฒนาความเร็วใน

การรับสงของขอมูลภายในเครือขายหลักใหมีความเร็วเปน ๑๐ Gbps  เพื่อรองรับการใชงานดังกลาว 

 

          ๒. วัตถุประสงค  

              ๑. เพื่อใหบริการคอมพิวเตอรและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ           

               ๒. เพื่อปรับปรุงเครือขาย back bone หลักของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเร็วเปน ๑๐ Gbps  

 

          ๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน 

ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญา

อาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

 



-๒- 

 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                      คอมพิวเตอร ๑๐ GB _รอบ๓_.pdf 

 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

 

          ๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๖๐ วัน 

 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๔๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๓,๔๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท 

 

          ๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเหน็  

                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานน้ีไดที่ 

                      สถานที่ติดตอ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 

                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 

                      เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 

 

                      สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะวิจารณ 

หรือมีความเห็นดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่ 
...................................................... 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงคจะ ประกวดราคา

ซ้ือครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

   ครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด 

 

ซ่ึงพัสดุที่จะซ้ือน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด 

ดังตอไปน้ี 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปน ผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปน

ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 

 



-๒- 
 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซต

ศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญา

อาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี

รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ

ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน

ทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และ

จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ 

ไปพรอมเอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึด

ไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ ทํา 

นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผูประสงคจะเสนอราคา

จะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไข

ในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนา

ซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .........." ยื่นตอคณะกรรมการ 

ประกวดราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแตเวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ หองเอ้ืองผ้ึง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย

เด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวาเปนผู

ประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค

จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา

เฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา 

มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําส่ัง

ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ

ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบ

ขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังพักกระบวนการเสนอ

ราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการ

เสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด

กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได

โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน

เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ เพื่อใหการ

ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมา

พรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ ๓,๔๔๖,๙๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่  

ที่กําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคา

ซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม

นอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละ

ไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว จะตองยืนยันราคาตอ     

ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ

ราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ีจะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแตเวลา ...............น. เปนตนไป ทั้งน้ี 

จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 

 

 

 

 

 



-๕- 
 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๗๒,๓๔๕.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนสองพันสามรอยส่ีสิบหาบาทถวน)  โดยหลักประกันซองจะตองมี

ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือ

กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ

แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให

ตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย 

ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม

ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวด

ราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด

ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณา

เห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่

เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคา

หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของ

กับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ

เหมาะสมหรือไมถูกตองเหมาะสม 

 

 



-๖- 
 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด   

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซ้ือ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ

ใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา

การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผูประสงคจะเสนอ

ราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน

ระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา

รายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

 

๗. การทําสัญญาซื้อขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน 

๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ 

แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วัน

ทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงาน

ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซ้ือ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจาของงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรง

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับ

รอยละ ๕ ของราคาส่ิงของที่ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทํา

สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไม

เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ

การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ

แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

 

 



-๗- 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 

 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตาม

แบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 

๒ ป นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง 

 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซ้ือ ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินรายไดป ๒๕๕๗ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก เงินรายไดป 

๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือส่ิงของ

ตามการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ

ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่

ผูขายส่ัง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

ใด 

                         (๒) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ

มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาต

เชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวม

เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน   

(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน

ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมี

สิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิ

เสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแต

วันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจาก

วันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันส้ินสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ............................ 

กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ....................................... และกําหนดยืนราคา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลา

ค้ําประกันซองคือ วันที่ ............................ จนถึงวันที่ ............................ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................ (รวม ๙๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ 

............................ จนถึงวันที่ ............................   

                  การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง

ในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับ

ใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการ

เสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ 

๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวด

ราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)       

ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ 

บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคา

ขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคา

ตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคา      

ในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให

สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  

 

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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ครุภัณฑระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ (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 สามารถใช
งานไดท้ัง Single-mode และ Multi-mode จํานวนไมนอยกวา 40ชองแตละชองรองรับ
module transceiver 10Gigabit Ethernet แบบ 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GE 
แบบ DAC (Direct Attach Copper Cable) เปนอยางนอย 

1.1.2 มี Slot ท่ีสามารถรองรับการขยายพอรตไดอีกไมนอยกวา 2 slots หลังจากติดตัง้พอรต 
10 Gigabit Ethernet ตามขอกําหนดท่ี 1.1.1และรองรับการขยายพอรต 40 Gigabit 
Ethernet แบบ Wire-speed ไดไมนอยกวา 6พอรต 

1.1.3 สนับสนุนการทํางานเสมือนเปนอุปกรณชุดเดยีวกัน (Virtual Chassis) โดยบริหารจัดการ
ผาน IP address เพียงหมายเลขเดียวได 

1.1.4 มี Switching Capacity/Switching Fabric ไมต่ํากวา 1280 Gbpsและ มีความเร็วในการ
สงขอมูล (Throughput) ไมต่ํากวา 720 Mpps 

1.1.5 เปนอุปกรณท่ีสามารถรองรับจํานวน 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 ท่ีสามารถทํา Server Health Check ดวย HTTP, 
TCP port, UDP port, PING ไดเปนอยางนอย หากอุปกรณท่ีเสนอไมสามารถทําไดดวย
ตัวอุปกรณเอง ใหเสนออุปกรณ Server Load Balance ตอพวงภายนอกท่ีมี 
Throughput ไมนอยกวา 20 Gbpsโดยตองเสนอพอรตแบบ 10Gigabit Ethernet หรือ
ดีกวาอยางนอยดานละ 2 พอรต สําหรับการเชื่อมตอท้ังดานอุปกรณ Core Switch และ 
อุปกรณทํา Server Load Balance 
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1.1.9 มีระบบท่ีสามารถทํางานในลักษณะของ Application Control หรือ Application 
Signature โดยสามารถกําหนด Policy ให Application น้ันๆไดแก Drop, Rate 
Limiting หรือ Maximum Bandwidth, QoSไดเปนอยางนอยหรือเสนออุปกรณท่ี
สามารถทํา Application Control ไดโดยตองเสนอพอรตแบบ 10 Gigabit Ethernet 
หรือดีกวาอยางนอยดานละ 2 พอรต สําหรับการเชื่อมตอท้ังกับอุปกรณ Core Switch  

1.1.10 บริษัทฯท่ีนําเสนอจะตองยื่นเอกสารการแตงตัง้อยางเปนทางการตัวจริง ในการสนับสนุน
ทางเทคนิค จากบริษัทผูผลติฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลติ 

1.1.11 สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ไดไมนอยกวา 8 ระดับตอพอรต ท่ีกําหนดใน
รูปแบบ Weighted Round Robin และ Strict Priority หรือ เทียบเทาไดเปนอยางนอย 

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

1.1.13 สามารถทํา Network Monitoring แบบ NetFlowหรือsFlowหรือ J-Flow ไดเปนอยาง
นอย  

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

อยางนอย 
1.1.16 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารรับรองการมีอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจาก 

วันหมดระยะเวลารับประกันตามสญัญา โดยเอกสารดงักลาวจะตองเปนเอกสารตัวจริง    
ท่ีออกเพ่ือโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผลิต 
หรือในกรณีท่ีไมมีบริษัทประจําประเทศไทยของผูผลติใหสามารถใชเอกสารจากบริษัท
ผูแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยของผูผลิตได และจะตองยื่นเอกสารน้ี
พรอมเอกสารเสนอราคา 

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

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนด  

1.2.1 มีพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรือเทียบเทาแบบ Wire-speed หรือ 
Wire-rate หรือ Non-blockingจํานวนไมนอยกวา 3 พอรต 

1.2.2 ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณสลบัสัญญาณ 10 Gbpsขนาด 40 พอรทท่ีเสนอใน
โครงการน้ี 

1.2.3 มี Switching Capacity/Switching Fabric ไมต่ํากวา 240 Gbpsหรือ Full wire Speed 
1.2.4 สามารถติดตั้งแผงวงจรขณะท่ีอุปกรณสลับสญัญาณยงัทํางานอยูได โดยไมตองปดระบบ 

(Hot swappable) 
1.2.5 เปนอุปกรณท่ีมีเคร่ืองหมายการคาเดยีวกับอุปกรณ Core Switch 10Gigabit Ethernet 

แบบ 40 พอรต 
1.2.6 บริษัทฯท่ีนําเสนอจะตองยื่นเอกสารการแตงตัง้อยางเปนทางการตัวจริง ในการสนับสนุน

ทางเทคนิค จากบริษัทผูผลติฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลติ 
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1.3 อุปกรณแผงวงจรสลับสัญญาณ 40G แบบ QSFP+ แบบที่ 2  จํานวน 1 แผง  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนด  

1.3.1 มีพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรือเทียบเทาแบบ Wire-speed หรือ 
Wire-rate หรือ Non-blockingจํานวนไมนอยกวา 3 พอรต 

1.3.2 ตองสามารถใชงานไดกับอุปกรณสลบัสัญญาณ 10 Gbpsขนาด 20 พอรท ท่ีมหาวิทยาลัย
ใชอยูได หากไมสามารถทําไดใหเสนออุปกรณสลับสญัญาณ 10Gbps ขนาด 20 พอรต 
พรอมแผงวงจรดงักลาว มาพรอมกับการเสนอราคา 

1.3.3 สามารถติดตั้งแผงวงจรขณะท่ีอุปกรณสลับสญัญาณยงัทํางานอยูได โดยไมตองปดระบบ 
(Hot swappable) 

1.3.4 บริษัทฯท่ีนําเสนอจะตองยื่นเอกสารการแตงตัง้อยางเปนทางการตัวจริง ในการสนับสนุน
ทางเทคนิค จากบริษัทผูผลติฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลติ 

 

1.4 อุปกรณแผงวงจร 10 Gbpsแบบ SFP+ชนิด LR  จํานวน 22 แผง  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

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

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

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

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

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

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.6.1 รองรับการทํา Stacking หรือ Virtual Chassis ระหวางอุปกรณไดไมนอยกวา 8 ชุด โดย
เปนพอรต Stack หรือ Virtual Chassis โดยเฉพาะและสามารถทํางานในระดับ Layer 2 
และ Layer 3 เปนอยางนอย 

1.6.2 มีพอรต USB จํานวนไมนอยกวา 1 พอรตเพ่ือรองรับการทํา Recovery หรือ Upgrade 
1.6.3 มีขนาด Switch Fabric หรือ Switch Capacity ไมนอยกวา 128 Gbpsและรองรับ 

Forwarding Rate หรือ Throughput สูงสุดไดไมนอยกวา 65 Mpps 
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1.6.4 มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseTจํานวนไมนอยกวา 24 พอรตทุก
พอรตมีความสามารถในการทํา Auto-negotiating โดยสามารถเลือกความเร็วในการ
รับสงขอมูลแบบ 10 หรือ 100 หรือ 1000 Mbps ไดโดยอัตโนมัต ิ

1.6.5 มีพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต 
1.6.6 สนับสนุนจํานวน MAC Address ไดสงูสุดไมนอยกวา 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 Snoopingไดเปนอยาง
นอย 

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) ในระดับ 

Layer 2-4, IPv6 ได 
1.6.12 สามารถสงขอมูลสถิติการใชงานเครือขายแบบ NetFlowหรือ S-Flow ได 
1.6.13 บริษัทฯท่ีนําเสนอจะตองยื่นเอกสารการแตงตัง้อยางเปนทางการ ในการสนับสนุนทาง

เทคนิค จากบริษัทผูผลติฯหรือตัวแทนประจําประเทศไทยของผูผลิต 
1.6.14 สามารถทําฟงกชั่น 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 รองรับระบบจายไฟสาํรอง (Redundant Power Supply) 
1.6.16 เปนอุปกรณท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CSA, EN, UL, CE และ FCC เปน

อยางนอย 
1.6.17 เปนอุปกรณท่ีมีเคร่ืองหมายการคาเดยีวกับอุปกรณ Core Switch 10 Gigabit Ethernet 

แบบ 40 พอรต 
1.6.18 ผูเสนอราคาจะตองมีเอกสารรับรองการมีอะไหลเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจาก  

วันหมดระยะเวลารับประกันตามสญัญา โดยเอกสารดงักลาวจะตองเปนเอกสารตัวจริง    
ท่ีออกเพ่ือโครงการน้ีโดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผูผลิต 
หรือในกรณีท่ีไมมีบริษัทประจําประเทศไทยของผูผลติใหสามารถใชเอกสารจากบริษัท
ผูแทนจําหนายอยางเปนทางการในประเทศไทยของผูผลิตได และจะตองยื่นเอกสารน้ี
พรอมเอกสารเสนอราคา 
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1.7 ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแกวนําแสง ขนาด 6 แกน  

มีคุณสมบัติไมตํ่ากวาขอกําหนดดังน้ี 

1.7.1 เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Single-mode 9/125 µm  มีขนาดเสนใยแกวนําแสงไมนอย
กวา 6 เสน 

1.7.2 วัสดุหุมภายนอก (sheath) ทําจากวัสด ุLSZH หรือ PE หรือดีกวา 
1.7.3 อัตราการสูญเสีย (Attenuation) ท่ีความยาวคลื่นแสง 1310 nm ไมเกิน 0.35 dB/km 

และท่ีความยาวคลื่นแสง 1550 nm ไมเกิน 0.22 dB/km 
1.7.4 ปลายสายทุกเสนให Terminate ดวย  Pigtail ตดิตัง้เขากับแผงกระจายสายใยแกวนําแสง 

โดยใชหัวตอแบบ SC-Connector 
1.7.5 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -40 ถึง +70 องศาเซลเซียส 
1.7.6 มีการทดสอบคุณสมบตัิตามมาตรฐาน TIA/EIA 568 หรือดีกวา 
1.7.7 อุปกรณประกอบในระบบสายสญัญาณใยแกวนําแสง เชน Patch Panel, Patch Cord, 

Pigtail, Connector และอุปกรณประกอบอ่ืน  ตองเปนผลติภณัฑยี่หอเดียวกันเพ่ือ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานสงูสดุ 

1.7.8 การติดตั้งระบบ/อุปกรณท้ังหมดทุกรายการ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูจัดหาสายสัญญาณ 
อุปกรณประกอบ เพ่ือตอเชื่อมอุปกรณท้ังหมด ใหสามารถใชงานไดตามท่ีเสนอ โดย
คาใชจายในการจัดหาดงักลาวเปนของผูเสนอราคา 

1.7.9 ระบบสายเคเบลิใยแกวนําแสงตดิตัง้ใหมจํานวน 2 เสนทาง โดยเชื่อมจากอาคารสงเสริม
วิชาการไปยงัอาคารคณะมนุษยศาสตร และจากอาคารสงเสริมวิชาการไปยงัอาคารคณะ
ครุศาสตร 

1.7.10 ผูชนะการประกวดราคาจะตองปรับปรุง/เพ่ิม ระบบสายเคเบลิใยแกวนําแสงสายเสนทาง
จากอาคารสงเสริมวิชาการไปยงัปลายทางอาคารยุพราช  

 
2. ขอกําหนดทั่วไปและมาตรฐานการติดต้ัง 

2.1 ผูเสนอราคาจะตองเสนอแผนผังการเชื่อมตออุปกรณสลับสัญญาณท่ีเสนอ เขากับระบบเครือขายของ

มหาวิทยาลัยมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 

2.2 ผูรับจางจะตองระมัดระวังตรวจเน้ือท่ีท่ีตองการ สําหรับตดิตัง้อุปกรณของตนรวมกับอุปกรณอ่ืน ๆ 

เขียน Shop Drawing เพ่ือท่ีจะใหแนใจวาอุปกรณของตนสามารถท่ีจะทําการตดิตัง้ในเน้ือท่ีท่ีเตรียมไว

น้ันไดและไมเปนอุปสรรคขดัขวางกับระบบอ่ืน ๆ 

2.3 ตองตั้งคาตางๆ ของอุปกรณ (Configuration) พรอมทดสอบการใชงานกับระบบเครือขายเดิมท่ี

มหาวิทยาลัยใช ใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางสมบูรณ โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัยกอนการดาํเนินการ และอุปกรณประกอบอ่ืน เชน สายสญัญาณเชื่อมตอ (Patch Cord) 

และอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน เปนความรับผดิชอบของผูตดิตัง้ 
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3. การรบัประกันและบรกิารหลังการติดต้ัง 

3.1 หลังจากการติดตัง้เสร็จเรียบรอยแลว   ผูเสนอราคาจะตองรับประกันอุปกรณและการติดตัง้ ถาหากเกิด

การขัดของเสยีหาย ไมวาจะเน่ืองจากชิ้นสวนไมถูกตอง การตดิตัง้มีขอบกพรอง หรือดวยเหตปุระการใดก็ตามจากการใช

งานปกต ิเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแตวันตรวจรับมอบ ในระยะเวลาดงักลาวน้ี ผูเสนอราคาจะตองทําการซอมแซม 

หรือ เปลีย่นใหมโดยไมคดิมูลคา รวมถึงมีการใหบริการแกปญหาแบบ Onsite Service ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห 

3.2 มีการอบรมใหกับเจาหนาท่ีดูแลระบบของมหาวิทยาลยั จํานวน ไมนอยกวา 2 คน ในการใชงานและ

ปรับแตงระบบของอุปกรณท่ีติดตั้งใหมหาวิทยาลยัฯ ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง ทางบริษัทผูตดิตัง้ตองเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายท่ีใชในการอบรมท้ังหมด และเม่ือเกิดขอผดิพลาดขึ้นกับอุปกรณบริษัทผูติดตัง้จะอางขอผดิพลาดเกิดจากผูใชงาน

ไมได 

3.3 มีระบบความรักษาความปลอดภัยของอุปกรณท่ีติดตั้งอยางเพียงพอและเหมาะสม 

3.4 มีระบบบริหารจัดการอุปกรณจากศูนยกลาง 

3.5 ภายใน 2 ป หากอุปกรณไมสามารถทํางานไดอยางปกตโิดยเกิดจาก hardware หรือ Software ของ

อุปกรณบริษัทจะตองชดใชคาเสียหายในการขาดอุปกรณใชงานใหกับทางมหาวิทยาลยัจํานวน 5,000 บาท/วัน นับจาก

เวลาท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย  

3.6 ตองมีอุปกรณท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเทาหรือดีกวามาทํางานทดแทนภายใน 5 วันทําการ ในกรณีอุปกรณท่ี

ติดตั้งอยูไมสามารถทํางานได ตามขอ 3.1  

3.7 การรับประกันไมรวมความเสียหายท่ีเกิดจากภัยธรรมชาต ิหรือ อุบัติเหต ุ

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


