
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาเชาใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะประกวดราคาเชาใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑๑๐/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังน้ี 
 

    เชาใชบริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต จํานวน ๑ ป 
 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                   ๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                   ๙. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปนผูให

บริการอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และดําเนิน

ธุรกิจเปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย แกลูกคาองคกรเอกชนและองคหนวยงานภาครัฐอยาง

ตอเน่ืองมาไมตํ่ากวา ๒ ป โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการใหบริการในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหวางบริษัทฯ ของ  

ผูเสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแตละสัญญาตองไมตํ่ากวา๒๐ Mbps หากไมใชผูให

บริการรายเดิมเพื่อให ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
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                   ๑๐. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับการใหบริการอินเตอรเน็ตมาแลวไมนอยกวา ๕ ป และมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

(หาลานบาทถวน) นับจนถึงวันที่ย่ืนซอง ซึ่งแสดงวัตถุประสงคในดานการใหบริการอินเทอรเน็ตหรือประกอบกิจการ

ดานการใหบริการระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และตองไมเปนผูทิ้งงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการที่ได

เวียนแจงช่ือแลวหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 

                   ๑๑. ผูเสนอราคาจะตองมีชองสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเปนชนิดสาย

สื่อสารใยแกวนําแสงที่เช่ือมโยงไปยังผูใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 

Exchange : NIX) ไมนอยกวา ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไมนอยกวา ๕Gbps. โดยอางอิงตามแผนผังการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)         

ณ. เดือนที่ย่ืนซอง 

                  ๑๒. ผูเสนอราคาจะตองมีวงจรเช่ือมโยงตางประเทศแบบ Full Duplex ดวยสายสื่อสารใยแกวนําแสง 

(Fiber Optic) ซึ่งเช่ือมตอตรงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกันไมนอย

กวา ๒๐๐ Mbps. ณ. วันที่ย่ืนซอง โดยอางอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายที่เช่ือมตอไปยังผูให 

บริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซึ่งสามารถแสดงปริมาณการใชงานไดตลอด ๑ เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซอง 

หรือเอกสารสัญญาที่ทํากับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซึ่งแสดงจํานวนขนาดของชองสัญญาณที่เชาไว 

                   ๑๓. ผูเสนอราคาจะตองมี International Core Gateway อยางนอย ๒ Node ซึ่งทํางานในลักษณะ 

Redundant ซึ่งกันและกัน หากกรณีที่ Node ใด Node หน่ึง Down อีก Node ที่เหลือ สามารถทํางานแทน Node 

ที่ Down ไดทันที 

                   ๑๔. ผูเสนอราคาตองมีระบบรับแจงและแกไขปญหาตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

                   ๑๕. ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายตางประเทศในเสนทางที่เปน

เสนทางหลักของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานที่เขาหรือออกในเสนทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด 

๑ เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซองไมเกินรอยละ ๘๐ ของขนาดชองสัญญาณน้ัน (ISP’s International Bandwidth 

Utilization) 

                   ๑๖. ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใชงานสายภายในประเทศในเสนทาง   ที่เปน

เสนทางหลักของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานที่เขาหรือออกในเสนทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด 

๑ เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซองไมเกินรอยละ ๘๐ ของขนาดชองสัญญาณน้ัน (ISP’s Domestic Bandwidth 

Utilization) 

                   ๑๗. ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารที่ประกอบดวย Network Connection Map ของ NECTEC,

ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแกวนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารที่ติดตอกับ

ตางประเทศที่มีอยูทั้งหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเปนวงจรและ สถิติการใชงานในปจจุบันโดยเฉลี่ย

เดือนลาสุด (หนวยเปน Mbps.) 
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            กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา  ๑๐.๐๐  น. ในวันเดียวกัน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผูย่ืนซองตองอยูดวยในวันและเวลาที่ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค หาก   

ผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซองเอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันเดียวกันเวลา 

๑๖.๐๐ น. และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๔.๓๐ น. เปนตนไป 
 

          ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท   

(หารอยบาทถวน) ไดที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑ กันยายน 

๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่ เ ว็บไซต 

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

๑๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ 
   

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   

 

 

                                                               (ผูชวยศาสตราจารยดร.ทศพล อารีนิจ) 

                                                                                อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๑๑๐/๒๕๕๗ 

ประกวดราคาเชาใชบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค        

จะประกวดราคาเชาใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

   เชาใชบริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต จํานวน ๑ ป 
 

ซึ่งพัสดุที่จะเชาน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและ

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมีขอ 

แนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                         ๑.๒ แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         ๑.๔ แบบสัญญาเชา 

                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                 (๑) หลักประกันซอง 

                                 (๒) หลักประกันสัญญา 

                                 (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                         ๑.๖ บทนิยาม 

                                 (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                                 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ ประกวดราคาเช าดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบี ยบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/

หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาเชา ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                 ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                 ๒.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน     

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                  ๒.๘ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปน     

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และ

ดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย แกลูกคาองคกรเอกชนและองคหนวยงานภาครัฐ

อยางตอเน่ืองมาไมตํ่ากวา ๒ ป โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการใหบริการในปงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหวางบริษัทฯ 

ของผูเสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแตละสัญญาตองไมตํ่ากวา๒๐ Mbps หากไมใช

ผูใหบริการรายเดิมเพื่อให ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 

             ๒.๙ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

การใหบริการอินเตอรเน็ตมาแลวไมนอยกวา ๕ ป และมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หาลานบาท

ถวน) นับจนถึงวันที่ย่ืนซอง ซึ่งแสดงวัตถุประสงคในดานการใหบริการอินเทอรเน็ตหรือประกอบกิจการดานการ

ใหบริการระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และตองไมเปนผูทิ้งงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการที่ไดเวียนแจงช่ือ

แลวหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
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           ๒.๑๐ ผูเสนอราคาจะตองมีชองสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเปนชนิดสาย

สื่อสารใยแกวนําแสงที่เช่ือมโยงไปยังผูใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 

Exchange : NIX) ไมนอยกวา ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไมนอยกวา ๕Gbps. โดยอางอิงตามแผนผังการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)         

ณ. เดือนที่ย่ืนซอง 

          ๒.๑๑ ผูเสนอราคาจะตองมีวงจรเช่ือมโยงตางประเทศแบบ Full Duplex ดวยสายสื่อสารใยแกวนําแสง 

(Fiber Optic) ซึ่งเช่ือมตอตรงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกันไมนอย

กวา ๒๐๐ Mbps. ณ. วันที่ย่ืนซอง โดยอางอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายที่เช่ือมตอไปยัง ผูให 

บริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซึ่งสามารถแสดงปริมาณการใชงานไดตลอด ๑ เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซอง 

หรือเอกสารสัญญาที่ทํากับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซึ่งแสดงจํานวนขนาดของชองสัญญาณที่เชาไว 

          ๒.๑๒ ผูเสนอราคาจะตองมี International Core Gateway อยางนอย ๒ Node ซึ่งทํางานในลักษณะ 

Redundant ซึ่งกันและกัน หากกรณีที่ Node ใด Node หน่ึง Down อีก Node ที่เหลือ สามารถทํางานแทน Node 

ที่ Down ไดทันที 

          ๒.๑๓ ผูเสนอราคาตองมีระบบรับแจงและแกไขปญหาตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

          ๒.๑๔ ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายตางประเทศในเสนทางที่เปน

เสนทางหลักของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานที่เขาหรือออกในเสนทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด ๑ 

เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซองไมเกินรอยละ ๘๐ ของขนาดชองสัญญาณน้ัน (ISP’s International Bandwidth 

Utilization) 

           ๒.๑๕ ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใชงานสายภายในประเทศในเสนทางที่เปน

เสนทางหลักของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานที่เขาหรือออกในเสนทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด    

๑ เดือนที่ผานมากอนเดือนที่ย่ืนซองไมเกินรอยละ ๘๐ ของขนาดชองสัญญาณน้ัน (ISP’s Domestic Bandwidth 

Utilization) 

            ๒.๑๖ ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารที่ประกอบดวย Network Connection Map ของ NECTEC,ตาราง

แสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแกวนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารที่ติดตอกับตางประเทศที่มี

อยูทั้งหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเปนวงจรและ สถิติการใชงานในปจจุบันโดย เฉลี่ยเดือนลาสุด 

(หนวยเปน Mbps.)       
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๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล สําเนาบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน     

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตาม    

ที่ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                         (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม

ประทับตรา (ถาม)ี 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
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๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาเชา ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงือ่นไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และ  

จะถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน

สัญญาเชา 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ ไปพรอม เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย     

ผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก      

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                 ๔.๕ กอนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะ

ตกลงย่ืนขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       

จาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาเชาใชบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยระบุไวที่หนาซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 

๑๑๐/๒๕๕๗" ย่ืนตอคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 

๐๙.๓๐ น. ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองเอกสาร ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ

เอกสาร เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแต   

ละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖(๑) ณ วัน

ประกาศ ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจง  

ผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใด  

ที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

 

 



-๖- 

 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส

วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูมี

สิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา

ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน

ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคา 

ที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต

วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาเชา ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไวคณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่

แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่

ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต

คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ

เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่น้ันทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 

เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังน้ี 

                      (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ที่ไดย่ืนมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช าดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 

๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว  

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

 

 



-๗- 

 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน

การประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตํ่ากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตองเสนอ

ลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ

เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๔.๓๐น. 

เปนตนไป ทั้งน้ี จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิค จํานวน 

๑๕๖,๖๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นหกพันหกรอยหาสิบบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการ    

คํ้าประกัน ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ ย่ืนซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางรชการ 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน

ช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

 

 

 



-๘- 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           

จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองเอกสาร ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม

ขอ ๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเทาน้ัน 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                         (๑) ไมปรากฏช่ือผูประสงคจะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาเชาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม

รับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคา

ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาเชาเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูประสงค

จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพจิารณา

ยกเลิกการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา     

ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอืน่

หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มี

สิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายน้ันเปน   

ผูทิ้งงาน 

 

๗. การทําสัญญาเชา 

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงเชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาเชาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชา ตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคาเชาดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเจาของ งบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ

จะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ

กอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ 

(๒) 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียน

ช่ือใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาเชาแลว 

 



-๑๐- 

 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาเชาขอ ๙ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของราคาเชาพัสดุตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา

เชาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ใหเชาที่เกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูใหเชาตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ เชา ครั้งน้ี ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลง

เชาสิ่งของตาม การ ประกวดราคาเชา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว

เขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ

ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ใหเชาดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแตวันที่ผูใหเชาสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของที่ใหเชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดย่ืนเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 

และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 



-๑๑- 

 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา  
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 

 หมายเหตุ 
                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 
ชวงแรก ต้ังแตวันย่ืนซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเน่ืองกัน
ในชวงที่สอง คือ ต้ังแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันย่ืนซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และกําหนดยืน
ราคา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และนับตอเน่ืองในชวงที่สองใหเริ่มนับต้ังแตวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแตวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
จนถึงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ข้ันตํ่าแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณ
แลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับน้ัน โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความ
ชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท 
ใหกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกวาราคาข้ันตํ่าที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไมนอย
กวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุ   
ที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนด     
ใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
   

     ๑ กันยายน ๒๕๕๗ 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี ๑๑๐/๒๕๕๗ 
 

คุณลักษณะ 
๑. ตองใหบริการอินเทอรเน็ตและโครงขาย แบบMPLS (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private 

Network) มีความเร็วในการเช่ือมตอโดยรวมไมนอยกวา ๓๐๐ Mbpsแยกเปนความเร็วไมนอยกวา  

๓๐๐ Mbps. สําหรบัความเร็วภายในประเทศ และไมนอยกวา ๒๐๐ Mbps. สําหรับความเร็วตางประเทศ 

๒. ระบบโครงขาย ตองเปน แบบ fiber optic 

๓. ผูเสนอราคาจะตองเสนอการใหบริการดวยโครงขาย Fiber Optic และตองเปนคนละโครงขายกับ 

โครงการเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) เพื่อความเสถียรภาพในการใชงาน 

๔. ผูเสนอราคาจะตองมีระบบการแจงปญหาการใชงานผานระบบ SMS 

๕. ผูเสนอราคาตองจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตโดยใช MRTG หรือ ใกลเคียงซึ่งเก็บ

ทุกๆ ๕ นาที ในรอบวันที่ผานมาของการใชงานอินเทอรเน็ตใหทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะตอง

สามารถตรวจสอบรายงานการใชงานตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งตองแยกการ

สื่อสารภายในประเทศ (Domestic) และตางประเทศ (International) ของแตละเสนทางออกใหทางมหาวิทยาลัยฯ 

เห็นอยางชัดเจน โดยแยกแสดงการใชงานเปนแบบตอเน่ือง รายวัน รายสัปดาห และรายเดือน และสามารถตรวจสอบ

ยอนหลังนับต้ังแตวันเริ่มใชงานได ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฯ สามารถขอใหผูใหบริการจัดทําเปนรายงานและเอกสารเพิ่มเติม

ไดในภายหลัง 

๖. กรณีไดรับการแจงปญหาจากมหาวิทยาลัยฯ ผูใหบริการจะตองทํารายงานการรับแจงปญหาซึ่งมี

รายละเอียดของวัน - เวลาที่ไดรับแจงปญหาที่เกิดข้ึน วิธีการแกไขปญหา ช่ือเจาหนาที่ของผูใหบริการที่รับแจงช่ือ     

ผูแจงปญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน–เวลาที่แกไขปญหาแลวเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูรายงาน

รายละเอียดของปญหาตางๆ ผานอินเทอรเน็ต และสามารถตรวจสอบยอนหลัง นับต้ังแตวันเริ่มใชงานได  

๗. ผูเสนอราคาจะตองไมดําเนินการปดกั้นชองสัญญาณ (Filter Port) หรือขอมูลใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ    

ซึ่งหากมีความจําเปนจะตองทําการปดกั้นขอมูลใดๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ กอน มิฉะน้ัน 

จะถือวาในชวงเวลาทั้งหมดที่ถูกปดกั้นน้ัน ทําใหการใชงานระบบอินเทอรเน็ตไมสามารถใชไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจงเตือน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิหักคาใชบริการเทากับ

อัตราใชบริการในเดือนน้ัน แลวคํานวณทอนเปนรายช่ัวโมงที่ถูกปดกั้น 

๘. ผูเสนอราคาจะตองไมจํากัดปริมาณขอมลูเขา - ออก ไมจาํกัดจํานวนผูใช และไมจํากัดจํานวนช่ัวโมงการ

ใชงาน สามารถใชไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๙. การปรับปรงุหรือเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของผูเสนอราคาที่จะสงผลกระทบตอการใชงานอินเทอรเน็ตของ

มหาวิทยาลัยฯ ตองทาํการแจงใหทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบลวงหนาอยางนอย ๓วันทําการ โดยตองทาํหนังสอืแจงมายัง

มหาวิทยาลัยฯ และแจงผาน E-Mail มายังผูดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับมอบหมายในการประสาน 

งานเรือ่งการับแจงเตือนขาวสารจาก ISP 

 

 

 



 

-๒- 

 

๑๐. ผูเสนอราคาตองจัดหาระบบบรกิารจัดสงขอความทางมือถือ (SMS) ใหกับทางมหาวิทยาลัยฯ ไมนอย

กวา ๖๐,๐๐๐ ขอความตอป 

๑๑. ผูเสนอราคาตองจัดหาอุปกรณรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย(Firewall) แบบ Firewall 

Appliance มี Network Interface  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ หรือดีกวาไมนอยกวา ๖ พอรต มาติดต้ังใหกับ

มหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะมีสิทธ์ิใชงานและปรับแตงตลอดระยะเวลาของสัญญาผูเสนอราคาตองแนบ

เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณที่จะใชและแผนผังการเช่ือมตอของอุปกรณที่จะนํามาใหบริการแกมหาวิทยาลยัฯ ใน

เอกสารเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

๑๒. ผูเสนอราคาตองจัดเตรียม Real IP Address สําหรับจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยฯ อยางนอย ๑ Class C 

๑๓. ผูเสนอราคาตองจัดเตรียมระบบ DNS Server เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการ Domain 

Name ของมหาวิทยาลัยฯ ผานทางweb browser ได 

๑๔. ระยะเวลาในการทําสัญญาการใหบริการเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑๕. กรณีเกิดความเสียหายจากอุปกรณปลายทางสําหรับเช่ือมตอกับเก็ทเวยของทางมหาวิทยาลัยฯ ตอง

ไดรับการแกไขภายใน ๔ ช่ัวโมง นับต้ังแตเวลาแจง  

๑๖. กรณีที่ผูเสนอราคากับผูใหบริการโครงขายไมใชผูใหบริการรายเดียวกัน การรับแจงเหตุขัดของให

สามารถติดตอเพียงที่เดียวเทาน้ัน ผูใหบริการทั้งสองรายตองประสานงานกันเอง 

๑๗. ผูเสนอราคาตองยอมรับในเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใชบริการอินเทอรเน็ตกับผูให 

บริการไดทันที กรณีที่พบกวาผูใหบริการผิดเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงที่ตกลงไวกับมหาวิทยาลัยฯ 

๑๘. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําที่บริษัท และมีประสบการณในการติดต้ังอุปกรณ-จัดการ

เสนทางการจราจร โดยบุคลากรดังกลาวตองไดรับการอบรมทางดานเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณการจัดการเสนทาง

การจราจรไมนอยกวา ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองทั้งสองสวน 

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

 


