
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๙๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาเช่าเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

--------------------------------- 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         
ตามรายการ ดังนี้ 

- เช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน ๑   งาน 
 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีสอบราคาเช่า 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการเช่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                    ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาเช่าครั้งนี้ 
                    ๖. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                     ๗. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด”,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และดําเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชนและองค์หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
มาไม่ต่ํากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัทฯ ของผู้เสนอราคา
กับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า ๒๐ Mbps หากไม่ใช่ผู้ให้บริการรายเดิม
เพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
                  ๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้าน      
บาทถ้วน) นับจนถึงวันท่ียื่นซอง ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือประกอบกิจการด้านการ
ให้บริการระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และต้องไม่เป็นผู้ท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการท่ีได้เวียนแจ้งชื่อ
แล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
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                ๙. ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสาย
สื่อสารใยแก้วนําแสงท่ีเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยใช้
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
                ๑๐. ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงต่างประเทศแบบ Full Duplex ด้วยสายสื่อสารใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic) ซ่ึงเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ Mbps. ณ. วันท่ียื่นซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายท่ีเชื่อมต่อไปยัง ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซอง หรือ
เอกสารสัญญาท่ีทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาดของช่องสัญญาณท่ีเช่าไว้ 
               ๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซ่ึงทํางานในลักษณะ 
Redundant ซ่ึงกันและกัน หากกรณีท่ี Node ใด Node หนึ่ง Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางานแทน Node ท่ี 
Down ได้ทันที 
               ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
               ๑๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด ๑ 
เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s International Bandwidth 
Utilization) 
               ๑๔. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด ๑ 
เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s Domestic Bandwidth 
Utilization) 
              ๑๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารท่ีประกอบด้วย Network Connection Map ของ NECTEC,
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารท่ีติดต่อกับ
ต่างประเทศท่ีมีอยู่ท้ังหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเป็นวงจรและ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดย เฉลี่ย
เดือนล่าสุด (หน่วยเป็น Mbps.)                 
                ๑๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                ๑๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๑๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้            
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                  ๑๙. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ        
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้        

            กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงาน และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ในวันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ 
ในวันและเวลาราชการ 

 

                                      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาเช่า เลขท่ี ๙๘/๒๕๕๙ 
สอบราคาเช่าเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ     
สอบราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามรายการ ดังนี้ 

- เช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จํานวน ๑   งาน 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                        ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                        ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                        ๑.๓ แบบสัญญาเช่า 
                        ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                  (๑) หลักประกันสัญญา 
                                  (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                        ๑.๕ บทนิยาม 
                                  (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                        ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                  (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                  (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                        ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ี สอบราคาเช่า 
                        ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ         
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                        ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย         
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                        ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการเช่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง     
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                        ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ     
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                             (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                  (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นสอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                        ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                  (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                  (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นสอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข   
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้อง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                        ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบ
พัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง             
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                        ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาเช่า 
                        ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
การเช่าเชื่อมต่ออินเตอร์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                  สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                        ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร        
สอบราคา 
                        ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเช่าเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๙๘/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 

                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 
                                   ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี     
๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 
                                  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                        ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                        ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา     
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                        ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                  (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                        ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                        ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                        ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ 
วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาเช่า 
                        ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงเช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                        ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา 
จะต้องทําสัญญาเช่า ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได้ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                  (๑) เงินสด 
                                  (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                  (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                  (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้ให้เช่า) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๙ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาเช่าพัสดุต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                        ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีให้เช่าท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัด
จากวันท่ีผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                        ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                        ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า
สิ่งของตาม สอบราคาเช่า แล้วถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                  (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                  (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                        ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 98/2559 
 
ข้อกําหนดและรายละเอียดการให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ระยะเวลา ๑ ปี 
 
๑. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ี ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

                 ๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

                 ๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

                 ๑.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด”,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และ
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชนและองค์หน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่องมาไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัทฯ ของผู้
เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า ๒๐ Mbps หากไม่ใช่ผู้ให้
บริการรายเดิมเพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 

                ๑.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) นับจนถึงวันท่ียื่นซอง ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือประกอบกิจการด้านการ
ให้บริการระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และต้องไม่เป็นผู้ท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการท่ีได้เวียนแจ้งชื่อ
แล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 

              ๑.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิด
สายสื่อสารใยแก้วนําแสงท่ีเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยใช้
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

              ๑.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงต่างประเทศแบบ Full Duplex ด้วยสายสื่อสารใยแก้วนํา
แสง (Fiber Optic) ซ่ึงเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกันไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ Mbps. ณ. วันท่ียื่นซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายท่ีเชื่อมต่อไปยัง         
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซอง 
หรือเอกสารสัญญาท่ีทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาดของช่องสัญญาณท่ีเช่าไว้ 

             ๑.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซ่ึงทํางานใน
ลักษณะ Redundant ซ่ึงกันและกัน หากกรณีท่ี Node ใด Node หนึ่ง Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางานแทน 
Node ท่ี Down ได้ทันที 
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             ๑.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
             ๑.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทางท่ี

เป็นเส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด 
๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของ 

ขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s International Bandwidth Utilization) 
             ๑.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางท่ี

เป็นเส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด 
๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s Domestic Bandwidth 
Utilization) 

            ๑.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารท่ีประกอบด้วย Network Connection Map                
ของ NECTEC,ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารท่ี
ติดต่อกับต่างประเทศท่ีมีอยู่ท้ังหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเป็นวงจรและ สถิติการใช้งานในปัจจุบัน
โดย เฉลี่ยเดือนล่าสุด (หน่วยเป็น Mbps.)                  

              ๑.๑๔ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

              ๑.๑๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

               ๒.๑๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
คุณลักษณะ 

๑. ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย แบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private 
Network) มีความเร็วในการเชื่อมต่อโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Mbpsแยกเป็นความเร็วไม่น้อยกว่า  

๓๐๐ Mbps. สําหรับความเร็วภายในประเทศ และไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Mbps. สําหรับความเร็วต่างประเทศ 
๒. ระบบโครงข่าย ต้องเป็น แบบ fiber optic 
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic และต้องเป็นคนละโครงข่ายกับ โครงการ

เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา(UniNet) เพ่ือความเสถียรภาพในการใช้งาน 
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ SMS 
๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้ MRTG หรือ 
ใกล้เคียงซ่ึงเก็บทุกๆ ๕ นาที ในรอบวันท่ีผ่านมาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ       

โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องสามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงต้องแยกการสื่อสารภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ (International) ของแต่ละเส้นทาง
ออกให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นอย่างชัดเจน โดยแยกแสดงการใช้งานเป็นแบบ ต่อเนื่อง รายวัน รายสัปดาห์ และราย
เดือน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังนับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ สามารถขอให้ผู้ให้บริการจัดทําเป็น
รายงานและเอกสารเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
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๖. กรณีได้รับการแจ้งปัญหาจากมหาวิทยาลัยฯ ผู้ ให้บริการจะต้องทํารายงานการรับแจ้งปัญหาซ่ึงมี
รายละเอียดของวัน - เวลาท่ีได้รับแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน วิธีการแก้ไขปัญหา ชื่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการท่ีรับแจ้งชื่อผู้แจ้ง
ปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน–เวลาท่ีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูรายงานรายละเอียดของ
ปัญหาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง นับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้  

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ดําเนินการปิดก้ันช่องสัญญาณ (Filter Port) หรือข้อมูลใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึง
หากมีความจําเป็นจะต้องทําการปิดก้ันข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อน มิฉะนั้น จะถือว่า
ในช่วงเวลาท้ังหมดท่ีถูกปิดก้ันนั้น ทําให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจ้งเตือน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์หักค่าใช้บริการเท่ากับ อัตราใช้บริการในเดือน
นั้น แล้วคํานวณทอนเป็นรายชั่วโมงท่ีถูกปิดก้ัน 

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเข้า-ออก ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และไม่จํากัดจํานวนชั่วโมงการใช้
งาน สามารถใช้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๙. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของผู้เสนอราคาท่ีจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องทําการแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทําการ โดยต้องทําหนังสือแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยฯ และแจ้งผ่าน E-Mail มายังผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับมอบหมายในการ
ประสานงานเรื่องการับแจ้งเตือนข่าวสารจาก ISP 

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบบริการจัดส่งข้อความทางมือถือ (SMS) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 
๖๐,๐๐๐ ข้อความต่อปี 

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย(Firewall) แบบ Firewall 
Appliance มี Network Interface  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๖ พอร์ต มีThroughput ของ 
Firewall จํานวนไม่น้อยกว่า ๔๐ Gbps และสามารถใช้งาน IPV6 ได้เป็นอย่างดี มาติดต้ังให้กับมหาวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ จะมีสิทธิ์ใช้งานและปรับแต่งตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียด
อุปกรณ์ท่ีจะใช้และแผนผังการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ท่ีจะนํามาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ ในเอกสารเสนอราคา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียม Real IP Address สําหรับจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย ๑ Class C 
๑๓. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมระบบ DNS Server ท่ีสามารถใช้งาน IPV6 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถ

บริหารจัดการ Domain Name ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางweb browser ได้ 
๑๔. ระยะเวลาในการทําสัญญาการให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๑๕. กรณีเกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ปลายทางสําหรับเชื่อมต่อกับเก็ทเวย์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องได้รับ

การแก้ไขภายใน ๔ ชม นับต้ังแต่เวลาแจ้ง  
๑๖. กรณีท่ีผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ใช่ผู้ให้บริการรายเดียวกัน การรับแจ้งเหตุขัดข้องให้สามารถ

ติดต่อเพียงท่ีเดียวเท่านั้น ผู้ให้บริการท้ังสองรายต้องประสานงานกันเอง 
๑๗. ผู้เสนอราคาต้องยอมรับในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้

ให้บริการได้ทันที กรณีท่ีพบกว่าผู้ให้บริการผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งท่ีตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยฯ 
๑๘. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีบริษัท และมีประสบการณ์ในการติดต้ังอุปกรณ์-จัดการ

เส้นทางการจราจร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์การจัดการเส้นทาง
การจราจรไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองท้ังสองส่วน 

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


