
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ระบบ 
------------------------------------------------------------------------------ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ 
ระบบ เลขท่ี ๖๓/๒๕๕๕ รายละเอียดดังนี ้
  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี ้
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มาดูสถานท่ี/รับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
          กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงานในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.          
ณ งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบด ี
 

                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.thและ 
www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
  

          ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕          

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 



 
 

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขท่ี ๖๓/๒๕๕๕ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ระบบ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

...................................................... 
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี ้
 
                 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    ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                          ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 



 
 

-๒- 
 
                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง  
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้
ในข้อ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ    
ในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒   ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา   
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ     
ในข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 



 
 

-๓- 
 

                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน 
                                      ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น  
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง    
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก   
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เริ่มทํางาน  
                          ๔.๔    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร    
สอบราคา 
                          ๔.๕    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ ระบบ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า       
"ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๖๓/๒๕๕๕" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี        
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                                      คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ         
สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง    
ใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระทําดังกล่าว 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
 

                                      ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา  
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
                                      คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี        
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.   
                                      การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง    
ใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ    
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได ้
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑    ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน ์              
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น  
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือ         
ในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได ้      
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้
 
 
 



 
 

-๕- 
 

                          ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา 
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                                      ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นท่ีรับ
ฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
                          ๕.๖    ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา 
รายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๕ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ท้ิงงาน 
                                      ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา     
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
 
                 ๖.     การทําสัญญาจ้าง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
 
 
 



 
 

-๖- 
 

                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒    เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                          ๖.๓    หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบ ุ       
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๖.๔    หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                          ๖.๕    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                      หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะ        
การ สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดังนี ้
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง     
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
                 ๙.     การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจาก
วันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงาน จา้ง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัต ิ  
เงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น 
 
 



 
 

-๗- 
 

                          ๑๐.๒  เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้า ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย         
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๐.๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 63/2555 
  

1. คุณสมบัติสายสัญญาณใยแก้วนําแสงชนิดเดินภายนอกอาคาร (Fiber Optic Outdoor) 
1.1 สายใยแก้วนําแสงเป็นชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร แบบ Single mode ท่ีสามารถติดตั้งแบบร้อยท่อ หรือ

เดินลอยในอากาศ หรือฝังดินโดยตรง 
1.2 เป็นสายสัญญาณท่ีได้รับมาตรฐาน  ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA-568-B3, Telcordia GR- 
1.3 มีขนาดของแกนของสายใยแก้วนําแสงขนาดไม่ต่ํากว่า 24 แกน (24 Cores) สําหรับการเชื่อมโยงจาก

อาคารเทคโนโลยีการศึกษา ไปยัง หน้าหอพัก UniDorm7 
1.4 มีขนาดของแกนของสายใยแก้วนําแสงขนาดไม่ต่ํากว่า 6 แกน (6 Cores) สําหรับการเชื่อมโยงจากอาคาร

ศูนย์ภาษาฯ ไปยัง ห้องเครือข่ายหอประชุมนานาชาติ, ห้องเครือข่ายหอประชุมนานาชาติไปยังห้องคอนโทรลภายใน
หอประชุมนานาชาติ, หน้าหอพัก UniDorm 7 ไปสนามฟุตบอล,หน้าหอพัก UniDorm 7 ไปสระว่ายน้ําและ        
หน้าหอพัก UniDorm 7  ไป โรงยิม 

1.5 มีขนาด Core Cladding 9/125 Micron 
1.6 ภายในโครงสร้างของสายมีเหล็กขนาน 2 เส้น (2 Steel Wire) มีขนาด 1.6 มม.  ติดตั้งอยู่ภายใน  

เปลือกนอกของสายเพ่ือรองรับแรงดึงหรือดีกว่า 
1.7 สามารถป้องกันการกัดแทะจากสัตว์ เป็นโลหะแบบ PSP Corrugated Steel  Armor 
1.8 มีเปลือกหุ้มภายนอก (Sheath) ทําด้วยวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) 
1.9 Cable Diameter ไม่ต่ํากว่า 10.2 mm 
1.10 รองรับแรงดึง Strength Long term ไม่ต่ํากว่า 1500 N และ Short term ไม่ต่ํากว่า 3,000 N 
1.11 มีค่า Operating Temperature ระหว่าง –40 ถึง 70 องศาเซลเซียส 
1.12 มีค่าอัตราการลดทอน (Attenuation) @ 1310 nm ไม่มากกว่า 0.36 dB/Km 
1.13 มีค่าอัตราการลดทอน (Attenuation) @ 1550 nm ไม่มากกว่า 0.22 dB/Km 
1.14 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองฉบับจริงจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอทุกรายการต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ผ่านกระบวนการ หรือการ
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนอะไหล่เพ่ือนํามาใช้ซํ้า 

 
2. สาย Patch Cord จํานวน ไม่น้อยกว่า       10 ชุด 
       2.1 เป็นสาย Fiber Optic Patch Cord แบบ Single mode Pigtail ซึ่งสายใยแก้วนาแสงมีขนาด 9/125 
Micron 

2.2 สาย 1 ชุดจะต้องประกอบไปด้วยสายใยแก้ว 2 Core (Duplex) 
2.3 ปลายสายเป็นหัวต่อชนิด ST – LC Connector ข้างละ 2 หัว 
2.4 มีแกนของ Connector เป็นแบบ Ceramic เพ่ือทนต่อความร้อน 
2.5 มีความยาวไม่ต่ากว่า 3 เมตร 
 
 



 
 

-2- 
 
3. กล่องเก็บปลายสายใยแก้วนําแสง (Rack Mount Enclosure) ไม่น้อยกว่า   12 ชุด 

4.1 Adaptor ท่ีใช้ในการติดตั้งภายในตู้นั้นให้ใช้เป็นชนิด  ST จํานวนอย่างน้อย 6 หัว โดยขยายได้ไม่น้อย
กว่า 12 หัว 

4.2 กล่องเก็บปลายสายใยแก้วนําแสงจะต้องสามารถติดตั้งได้ในตู้ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว มีความสูงไม่ต่ํา
กว่า 1U มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันฝุ่น แมลงและหนูได้เป็นอย่างดี ด้านหลังของอุปกรณ์จะต้องมีพ้ืนท่ีสําหรับขดและ
เก็บสาย (Cable Management System) 
 
4. หัวต่อสายใยแก้วนําแสง 

5.1 เป็นหัวต่อใยแก้วนําแสงแบบ Single mode Pigtail ซึ่งสายใยแก้วนําแสงมีขนาด 9/125 Micron 
5.2 หัวต่อเป็นชนิด ST-Connector 
5.3 เป็นสายสําเร็จจากโรงงาน 
5.4 ความยาวไม่ต่ากว่า 1.5 เมตร 
5.5 การเชื่อมต่อเป็นแบบ Fusion Splice เท่านั้น 

 
5. ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายแบบติดผนังไม่น้อยกว่า      4 ชุด 

6.1 มีขนาดความสูงไม่ต่ํากว่า 6U  หน้ากว้างไม่ต่ํากว่า 60 ซม. ลึกไม่ต่ํากว่า 50 ซม. 
6.2 ประตูหน้ามีกุญแจล็อค 
6.3 มีกุญแจล็อคตอนกลางของตู้ สามารถเปิดช่วงกลางของตู้ได ้
6.4 ภายในตู้มีรางปลั๊กไฟไม่น้อยกว่า 6 ปลั๊กท่ีรองรับปลั๊กเสียบเป็นชนิด Universal 3 Pole สามารถใช้กับ

ปลั๊กท้ังขากลมและขาแบนได้ พร้อมท้ัง Breaker ขนาด 15 A. หรือ Switch พร้อม Surge Protection 
 
6. GBIC Module ไม่น้อยกว่า        10 ชุด 

7.1 เป็นชนิด Fiber  Optic LC Connector 
7.2 เป็นแบบ SFP Transceiver Module 
7.3 มี Transmit Range ตั้งแต่ 220m  ถึง 110 km 
7.4 มีความเร็ว Data links ตั้ง 155 Mbps ถึง 4.25 Gbps 
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7. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย (Network Switch Layer 2) ไม่น้อยกว่า        1 ชุด  
7.1มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet 1000Base-X แบบ SFP หรือ Mini-GBIC จํานวนไม่น้อยกว่า 4 slot 
7.2 มี Network Interface เป็นแบบ Gigabit Ethernet  ชนิด 10/100/1000 BaseT ไม่น้อยกว่า 48 

ports  
7.3 ทํางานได้ในระดับ Layer 2,3 ได้เป็นอย่างน้อย 
7.4 มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 104 Gbps และสามารถส่งผ่านข้อมูล(Forwarding 

Rate) ได ้
7.5 สนับสนุนการทํางานแบบ Auto Sensing (RJ-45Port) 
7.6 มีพอร์ตแบบ Console จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
7.7 สามารถรับจํานวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 MAC Address 
7.8 สามารถบริหารจัดการผ่าน CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
7.9 สามารถบริหารระบบผ่านทางซอฟทแวร์แบบ GUI หรือผ่านทาง Web Browser ได ้
7.10 สามารถดูแลและจัดการอุปกรณ์ตามมาตรฐาน SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3 และ RMON 
7.11 สามารถกําหนดการทํางานของ Spanning Tree Protocol  ได ้
7.12 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w  
7.13 สามารถทํา IGMP  ได ้
7.14 สามารถทํา DHCP และ Static Route  
7.15 สามารทํา ACL ได ้
7.16 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
7.17 สามารถทํา Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ได ้
7.18 ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้วได ้
7.19 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ป ี
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8. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย (Network Switch Layer 2) ไม่น้อยกว่า       4 ชุด  
8.1 มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet 1000Base-X แบบ SFP หรือ Mini-GBIC จํานวนไม่น้อยกว่า 4 slot 
8.2 มี Network Interface เป็นแบบ Gigabit Ethernet  ชนิด 10/100/1000BaseT ไม่น้อยกว่า 24 ports  
8.3 ทํางานได้ในระดับ Layer 2,3 ได้เป็นอย่างน้อย 
8.4 มีขนาดของ Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56Gbps และสามารถส่งผ่านข้อมูล (Forwarding Rate) 

ได้ไม่น้อยกว่า 41 Mbps 
8.5 สนับสนุนการทํางานแบบ Auto Sensing (RJ-45Port) 
8.6 มีพอร์ตแบบ Console จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.7 สามารถรับจํานวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 MAC Address 
8.8 สามารถบริหารจัดการผ่าน CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
8.9 สามารถบริหารระบบผ่านทางซอฟทแวร์แบบ GUI หรือผ่านทาง Web Browser ได ้
8.10 สามารถดูแลและจัดการอุปกรณ์ตามมาตรฐาน SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3 และ RMON 
8.11 สามารถกําหนดการทํางานของ Spanning Tree Protocol  ได ้
8.12 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w  
8.13 สามารถทํา IGMP  ได ้
8.14 สามารถทํา DHCP และ Static Route  
8.15 สามารทํา ACL ได ้
8.16 ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
8.17 สามารถทํา Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad ได ้
8.18 ต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งบน Rack มาตรฐาน 19 นิ้วได ้
8.19 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ป ี

 
9. บ่อพัก          จํานวน  6 บ่อ 

9.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x45 CM พร้อมฝาปิด 
9.2 เป็นบ่อแบบคอนกรีต 

 
10 . ผู้ติดตั้งต้องมีการทดสอบสายสัญญาณด้วยเครื่องทดสอบสาย Fiber Optic โดยใช้เครื่อง OTDR            
เป็นรายงานประกอบการส่งมอบ จานวนอย่างน้อย 3 ชุด 

 

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

 


