
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
เช่าใช้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
------------------------------------------------- 

 

          ๑. ความเป็นมา  
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะจัดหาระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ให้บริการสืบค้นข้อมูล ประกอบการเรียนการสอน และการสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลระหว่างภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการจะต้องมีความเร็วและเสถียรภาพท่ีสูงพอ ในเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เครือข่ายดังกล่าวใน
การแสวงหาแหล่งข้อมูล และการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกันท่ัวโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด เวลา ๒๔ ชั่วโมง โดย   
ไม่ขาดตอน 
 

          ๒. วัตถุประสงค์  
                      ๑.  จัดหาระบบให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วและเสถียรภาพมากพอสําหรับการ
ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
                       ๒.  เพ่ือให้การจัดหาระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                       ๓.  เพ่ือให้การประกวดราคาเช่าเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                 ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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             ๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และ
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชนและองค์หน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ํากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัทฯ 
ของผู้เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า๒๐ Mbps หากไม่ใช่
ผู้ให้บริการรายเดิมเพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
                 ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) นับจนถึงวันท่ียื่นซอง ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือประกอบกิจการ
ด้านการให้บริการระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และต้องไม่เป็นผู้ท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการท่ีได้
เวียนแจ้งชื่อแล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
                  ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็น
ชนิดสายสื่อสารใยแก้วนําแสงท่ีเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National 
Internet Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๕Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) ณ. เดือนท่ียื่นซอง 
                ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงต่างประเทศแบบ Full Duplex ด้วยสายสื่อสารใยแก้ว
นําแสง (Fiber Optic) ซ่ึงเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาด
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Mbps. ณ. วันท่ียื่นซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายท่ีเชื่อม
ต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อน
เดือนท่ียื่นซอง หรือเอกสารสัญญาท่ีทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาดของ
ช่องสัญญาณท่ีเช่าไว้ 
                 ๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซ่ึงทํางานใน
ลักษณะ Redundant ซ่ึงกันและกัน หากกรณีท่ี Node ใด Node หนึ่ง Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางาน
แทน Node ท่ี Down ได้ทันที 
                 ๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                   ๓.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทาง   
ท่ีเป็นเส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ย
ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s International 
Bandwidth Utilization) 
                   ๓.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทาง   
ท่ีเป็นเส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ย
ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s Domestic 
Bandwidth Utilization) 
                  ๓.๑๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารท่ีประกอบด้วย Network Connection Map ของ NECTEC,
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารท่ีติดต่อกับ
ต่างประเทศท่ีมีอยู่ท้ังหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเป็นวงจรและ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดยเฉลี่ย
เดือนล่าสุด (หน่วยเป็น Mbps.)                  
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          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                      tor เชื่อมต่อเน็ต 58.pdf 
 
          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      จํานวน ๑๒ เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      ทุกสิ้นเดือน  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๗  –  เดือนกันยายน  ๒๕๕๘ 
 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
          ๘. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ท่ี 
                      สถานท่ีติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ 
                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔ 
                      เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 
                      สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี 
ประกวดราคาเช่าใช้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์ 
จะประกวดราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   เช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จํานวน ๑ ปี 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญาเช่า 
                         ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                 (๑) หลักประกันซอง 
                                 (๒) หลักประกันสัญญา 
                                 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                         ๑.๖ บทนิยาม 
                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                                 (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                 (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
        ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ี ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
          ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาเช่า ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
          ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
          ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
          ๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืน
บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
          ๒.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และดําเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชนและองค์หน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่องมาไม่ต่ํากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัทฯ ของ
ผู้เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า๒๐ Mbps หากไม่ใช่ผู้ให้
บริการรายเดิมเพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
          ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
นับจนถึงวันท่ียื่นซอง ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือประกอบกิจการด้านการให้บริการ
ระบบสื่อสาร หรือโทรคมนาคม และต้องไม่เป็นผู้ท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการท่ีได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว
ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
          ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสาย
สื่อสารใยแก้วนําแสงท่ีเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๕Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
ณ. เดือนท่ียื่นซอง 
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        ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงต่างประเทศแบบ Full Duplex ด้วยสายสื่อสารใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic) ซ่ึงเชื่อมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกัน     
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Mbps. ณ. วันท่ียื่นซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายท่ีเชื่อมต่อไปยัง    
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่น
ซอง หรือเอกสารสัญญาท่ีทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาดของช่องสัญญาณท่ีเช่าไว้ 
          ๒.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซ่ึงทํางานในลักษณะ 
Redundant ซ่ึงกันและกัน หากกรณีท่ี Node ใด Node หนึ่ง Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางานแทน 
Node ท่ี Down ได้ทันที 
          ๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ๒.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด 
๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s International 
Bandwidth Utilization) 
           ๒.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางนั้นโดยเฉลี่ยตลอด 
๑ เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ียื่นซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณนั้น (ISP’s Domestic Bandwidth 
Utilization) 
            ๒.๑๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารท่ีประกอบด้วย Network Connection Map ของ NECTEC,
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ (ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรสื่อสารท่ีติดต่อกับ
ต่างประเทศท่ีมีอยู่ท้ังหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเป็นวงจรและ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดย 
เฉลี่ยเดือนล่าสุด (หน่วยเป็น Mbps.)                 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน     
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
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                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑) 
                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ สว่นท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาเช่า 
                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ์ ไปพร้อม เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
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                         สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย   
ผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ี
จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่า
หน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาเช่าใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี " 
ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันท่ี ............................ ต้ังแต่เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น.  
ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสาร เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมท้ังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใด
ท่ีมีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุให้ถือเป็น
ท่ีสุด 
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                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาเช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืน และเม่ือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนท่ีค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาท่ียังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน 
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี 
เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา 
ฯ เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นท่ี 
๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง
ไว้ด้วยแล้ว  
                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนท่ี LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน
การประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายท่ี
เสนอลดแล้ว 
                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันท่ี ............................ ต้ังแต่เวลา ...............น. 
เป็นต้นไป ท้ังนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 
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๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จํานวน 
๑๕๖,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
คํ้าประกัน ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางรชการ 
                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้คํ้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก
ไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 



-๘- 
 
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะ
ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด       
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ท้ิงงาน 
 
๗. การทําสัญญาเช่า 
                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงเช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาเช่า ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีรวมกันประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเจ้าของ งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและ 
จะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 



-๙- 
 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาเช่าแล้ว 
 
๘. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๙ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคาเช่าพัสดุต่อวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีให้เช่าท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้
ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินจาก เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น 
                 ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตก
ลงเช่าสิ่งของตาม การ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ให้เช่าจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน  
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 



-๑๐- 
 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซ่ึงได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็น   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) 
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ท่ีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุ เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ต้ังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงท่ีสอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันท่ี ............................ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ............................ และกําหนดยืนราคา 
๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี 
............................ และนับต่อเนื่องในช่วงท่ีสองให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี ............................ 
(รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันท่ี ............................ จนถึงวันท่ี 
............................   
 



-๑๑- 
 
                  การเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
คํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ 
เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันตํ่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคา
ข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ 
บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๑๕,๕๗๘ บาท ให้กําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันตํ่าสูงกว่าราคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดได้ เช่น กรณีกําหนดการเสนอลดราคาข้ันตํ่า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามท่ีกําหนดจากราคาครั้งสุดท้ายท่ีเสนอ
ลดแล้ว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อ
หน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้  
   
                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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เช่าใช้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
คุณลักษณะ 

๑. ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย แบบMPLS (Multiprotocol Label Switching-Virtual 
Private Network) มีความเร็วในการเชื่อมต่อโดยรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Mbpsแยกเป็นความเร็วไม่น้อยกว่า  
๓๐๐ Mbps. สําหรับความเร็วภายในประเทศ และไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Mbps. สําหรับความเร็วต่างประเทศ 

๒. ระบบโครงข่าย ต้องเป็น แบบ fiber optic 
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic และต้องเป็นคนละโครงข่ายกับ 

โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา(UniNet) เพ่ือความเสถียรภาพในการใช้งาน 
๔. ผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ SMS 

๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้ MRTG หรือ 
ใกล้เคียงซ่ึงเก็บทุกๆ ๕ นาที ในรอบวันท่ีผ่านมาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดย
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องสามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงต้องแยกการสื่อสารภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ  
(International) ของแต่ละเส้นทางออกให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เห็นอย่างชัดเจน โดยแยกแสดงการใช้งานเป็น
แบบต่อเนื่อง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และสามารถตรวจสอบย้อนหลังนับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้ ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยฯ สามารถขอให้ผู้ให้บริการจัดทําเป็นรายงานและเอกสารเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 

๖. กรณีได้รับการแจ้งปัญหาจากมหาวิทยาลัยฯ ผู้ให้บริการจะต้องทํารายงานการรับแจ้งปัญหาซ่ึงมี
รายละเอียดของวัน-เวลาท่ีได้รับแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน วิธีการแก้ไขปัญหา ชื่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการท่ีรับแจ้งชื่อ     
ผู้แจ้งปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน–เวลาท่ีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยฯ สามารถดูรายงาน
รายละเอียดของปัญหาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง นับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้  

๗. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ดําเนินการปิดก้ันช่องสัญญาณ (Filter Port) หรือข้อมูลใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ซ่ึงหากมีความจําเป็นจะต้องทําการปิดก้ันข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อน มิฉะนั้น 

จะถือว่าในช่วงเวลาท้ังหมดท่ีถูกปิดก้ันนั้น ทําให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจ้งเตือน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์หักค่าใช้บริการเท่ากับ
อัตราใช้บริการในเดือนนั้น แล้วคํานวณทอนเป็นรายชั่วโมงท่ีถูกปิดก้ัน 

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเข้า-ออก ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และไม่จํากัดจํานวนชั่วโมงการ  
ใช้งาน สามารถใช้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๙. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของผู้เสนอราคาท่ีจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทําการแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓วันทําการ โดยต้องทําหนังสือ
แจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งผ่าน E-Mail มายังผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับมอบหมายใน
การประสานงานเรื่องการับแจ้งเตือนข่าวสารจาก ISP 

 



-๒- 
 
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบบริการจัดส่งข้อความทางมือถือ (SMS) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อย

กว่า ๖๐,๐๐๐ ข้อความต่อปี 
๑๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย(Firewall) แบบ Firewall 

Appliance มี Network Interface  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๖ พอร์ต มาติดต้ังให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะมีสิทธิ์ใช้งานและปรับแต่งตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีจะใช้และแผนผังการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ท่ีจะนํามาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ 
ในเอกสารเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียม Real IP Address สําหรับจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย ๑ Class C 
๑๓. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมระบบ DNS Server เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการ Domain 

Name ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางweb browser ได้ 
๑๔. ระยะเวลาในการทําสัญญาการให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑๕. กรณีเกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ปลายทางสําหรับเชื่อมต่อกับเก็ทเวย์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต้อง

ได้รับการแก้ไขภายใน ๔ ชั่วโมง นับต้ังแต่เวลาแจ้ง  
๑๖. กรณีท่ีผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ใช่ผู้ให้บริการรายเดียวกัน การรับแจ้ง 

เหตุขัดข้องให้สามารถติดต่อเพียงท่ีเดียวเท่านั้น ผู้ให้บริการท้ังสองรายต้องประสานงานกันเอง 
๑๗. ผู้เสนอราคาต้องยอมรับในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้

ให้บริการได้ทันที กรณีท่ีพบกว่าผู้ให้บริการผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งท่ีตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยฯ 
๑๘. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีบริษัท และมีประสบการณ์ในการติดต้ังอุปกรณ์-จัดการ

เส้นทางการจราจร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์การจัดการเส้นทาง
การจราจรไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองท้ังสองส่วน 

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

 
 
 
 
 
 
 


