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1.  ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะจัดหาระบบใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใหบริการ

สืบคนขอมูล ประกอบการเรียนการสอน และการสื่อสารเพ่ือรับสงขอมูลระหวางภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีใหบริการจะตองมีความเร็วและเสถียรภาพท่ีสูงพอ ในเชื่อมตอกับเครือขายภายในของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใชเครือขายดังกลาวในการแสวงหา

แหลงขอมูล และการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกันท่ัวโลก ไดอยางมีประสิทธิภาพตลอด เวลา      24 ชั่วโมง โดยไมขาดตอน 
 

2. วัตถุประสงค 

1. จัดหาระบบใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็วและเสถียรภาพมากพอสําหรับการใหบริการแก

นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบบริการอินเตอรท่ีจัดหาตองสามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยอยางสมบูรณ 

โดยมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมตอกับระบบใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีจัดหานี้  

3. ระบบใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีจัดหา ตองเชื่อมตอโดยตรงเขากับผูใหบริการ (ISP) โดยผานสื่อประเภทใย

แกวนําแสง โดยมีความเร็ว (band width) โดยมีความเร็วในการเชื่อมตอภายในประเทศไมนอยกวา 100 

Mbps และมีความเร็วการเชื่อมตอระหวางประเทศไมนอยกวา 70 Mbps ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง   

3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 

1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีประกวดเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต  

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
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4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางเล็กทรอ

นิกส ณ วันประกาศประกวดดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ในการประกวดเชาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

5. ผูเสนอราคาจะตอง เปนผูมีอาชีพใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ซ่ึงไดรับอนุญาตใหเปนผูให 

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

ธุรกิจเปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ในเชิงพาณิชย แกลูกคาองคกรเอกชน และ องคหนวยงานภาครัฐ อยาง

ตอเนื่องมาไมต่ํากวา 2 ป โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการใหบริการในปงบประมาณ 2554 ระหวางบริษัทฯ ของผู

เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน 5 สัญญา โดย Bandwidth ของแตละสัญญาตองไมต่ํากวา 20 Mbps  หากไมใชผูให

บริการรายเดิมเพ่ือให ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 

6. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 

การใหบริการอินเตอรเน็ตมาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 

นับจนถึงวันท่ียื่นซอง)  ซ่ึงแสดงวัตุประสงคในดานการใหบริการอินเทอรเน็ต หรือ ประกอบกิจการดานการใหบริการ

ระบบสื่อสาร หรือ โทรคมนาคม และตองไมเปน ผูท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจ หรือของทางราชการท่ีไดเวียนแจงชื่อแลว

หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 

7. ผูเสนอราคาจะตองมีชองสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเปนชนิด 

สายส่ือสารใยแกวนําแสงท่ีเช่ือมโยงไปยังผูใหบริการแลกเปล่ียนขอมูลภายในประเทศโดยตรง (National 

Internet Exchange : NIX) ไมนอยกวา 3 วงจร โดยมีขนาดรวมกันไมนอยกวา  5 Gbps. โดยอางอิงตามแผนผัง

การเช่ือมตออินเทอรเน็ตของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) ณ. เดือนท่ีย่ืนซอง 

8. ผูเสนอราคาจะตองมีวงจรเช่ือมโยงตางประเทศ แบบ Full Duplex ดวย สายส่ือสารใยแกวนํา 

แสง  (Fiber Optic) ซ่ึงเช่ือมตอตรงไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาด

รวมกันไมนอยกวา 200 Mbps. ณ. วันท่ีย่ืนซอง โดยอางอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายท่ีเช่ือม

ตอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต    ในตางประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงปริมาณการใชงานไดตลอด   1 เดือนท่ีผานมา

กอนเดือนท่ีย่ืนซอง     หรือเอกสารสัญญา ท่ีทํากับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาด

ของชองสัญญาณท่ีเชาไว 

9. ผูเสนอราคาจะตองมี International Core Gateway อยางนอย 2 Node ซ่ึงทํางานใน 

ลักษณะ Redundant ซ่ึงกันและกัน หากกรณีท่ี Node ใด Node หนึง่ Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางาน

แทน Node ท่ี Down ไดทันที  

10. ผูเสนอราคาตองมีระบบรับแจงและแกไขปญหาตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 
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11. ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใชงานสายตางประเทศในเสนทางท่ีเปน 

เสนทางหลักของผูใหบริการ  โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานท่ีเขาหรือออกในเสนทางนั้นโดยเฉล่ีย

ตลอด 1 เดือนท่ีผานมากอนเดือนท่ีย่ืนซองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดชองสัญญาณนัน้  (ISP’s  International 

Bandwidth Utilization)  

12. ผูเสนอราคาจะตองแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใชงานสายภายในประเทศในเสนทางท่ีเปน 

เสนทางหลักของผูใหบริการ โดยผูใหบริการจะตองมีปริมาณการใชงานท่ีเขาหรือออกในเสนทางนั้นโดยเฉล่ียตลอด 

1 เดือนท่ีผานมากอนเดือนท่ีย่ืนซองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดชองสัญญาณนัน้ (ISP’s  Domestic Bandwidth 

Utilization) 

13. ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารท่ีประกอบดวย Network Connection  Map ของ NecTec ,  

ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ ( ใยแกวนําแสงหรือดาวเทียม ) ประเภทของวงจรส่ือสารท่ีติดตอกับ

ตางประเทศ ท่ีมีอยูท้ังหมด ( Full Duplex หรอื Simplex ) โดย แยกเปนวงจร และ สถิติการใชงานในปจจุบัน

โดย เฉล่ียเดือนลาสุด ( หนวยเปน Mbps.) 

 

4. คุณสมบัติ  

1. ตองใหบริการอินเทอรเน็ตและ โครงขาย แบบ MPLS ความเรว็ไมนอยกวา 100 Mbps. สําหรับ 

ความเร็วภายในประเทศ และ ไมนอยกวา 70 Mbps. สําหรับความเร็วตางประเทศ  

2. ระบบโครงขาย ตองเปน แบบ fiber optic 

3. ผูเสนอราคาจะตองเสนอการใหบริการดวยโครงขาย Fiber Optic ท่ีไมใชผูใหบริการโครงขาย  

Fiber Optic รายเดียวกันกับโครงขายการเช่ือมตอท่ีใหบริการอยู ณ ปจจุบัน 

4. ผูเสนอราคาจะตองมีระบบการแจงปญหาการใชงานผาน ระบบ SMS 

5. ผูเสนอราคาตองจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตโดยใช  MRTG หรอื 

ใกลเคียงซ่ึงเก็บทุกๆ 5 นาที ในรอบวันท่ีผานมาของการใชงานอินเทอรเน็ตใหทาง มหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดย 

มหาวิทยาลัยจะตองสามารถตรวจสอบรายงานการใชงานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผานทาง ระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ซ่ึงตองแยกการส่ือสารภายในประเทศ ( Domestic) และตางประเทศ ( International) ของแตละ

เสนทางออกให ทาง มหาวิทยาลัยฯ เห็นอยางชัดเจน   โดยแยกแสดงการใชงานเปนแบบตอเนื่อง รายวัน ราย

สัปดาห และรายเดือน และสามารถตรวจสอบยอนหลังนับตั้งแตวันเริ่มใชงานได     ท้ังนี้ มหาวิทยาลัย สามารถ

ขอใหผูใหบริการจัดทําเปนรายงานและเอกสารเพ่ิมเติมไดในภายหลัง 

6. กรณีไดรับการแจงปญหาจาก มหาวิทยาลัยฯ ผูใหบริการจะตองทํารายงานการรับแจงปญหาซ่ึง 

มีรายละเอียดของวัน - เวลาท่ีไดรับแจงปญหาท่ีเกิดข้ึน วิธีการแกไขปญหา ช่ือเจาหนาท่ีของผูใหบริการท่ีรับแจง 

ช่ือผูแจงปญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน – เวลาท่ีแกไขปญหาแลวเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยฯ ตองสามารถดู

รายงานรายละเอียดของปญหาตางๆ ผานอินเทอรเน็ต และสามารถตรวจสอบยอนหลัง นับตั้งแตวันเริ่มใชงานได  
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7. ผูเสนอราคาจะตองไมดําเนินการปดกั้นชองสัญญาณ (Filter Port) หรือขอมูลใด ๆ ของ 

มหาวิทยาลัยซ่ึงหากมีความจําเปนจะตองทําการปดกั้นขอมูลใด ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก มหาวิทยาลัย 

กอน มิฉะนั้นจะถือวาในชวงเวลาท้ังหมดท่ีถูกปดกั้นนั้น ทําใหการใชงานระบบอินเทอรเน็ตไมสามารถใชไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ และ มหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจงเตือน โดย มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์หักคาใชบริการ

เทากับอัตราใชบริการในเดือนนั้น แลวคํานวณทอนเปนรายช่ัวโมงท่ีถูกปดกั้น 

8. ผูเสนอราคาจะตองไมจํากัดปริมาณขอมูลเขา-ออก ไมจํากัดจํานวนผูใช และ ไมจํากัดจํานวน 

ช่ัวโมงการใชงาน สามารถใชไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

9. การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบใดๆ ของผูเสนอราคาท่ีจะสงผลกระทบตอการใชงาน 

อินเทอรเนต็ของมหาวิทยาลัยฯ ตองทําการแจงใหทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ โดย

ตองทําหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยฯ และแจงผาน E-Mail มายังผูดูแลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี

ไดรับมอบหมายในการประสานงานเรื่องการับแจงเตือนขาวสารจาก ISP 

10. ผูเสนอราคาตองจัดหาระบบบริการจัดสงขอความทางมือถือ (SMS) ใหกบัทางมหาวิทยาลัยฯ  

ไมนอยกวา 60,000 ขอความตอป 

11. ผูเสนอราคาตองจัดหาระบบการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบปองกันไวรัส  (Secure Link)  ในระหวาง

การใชงานอินเทอรเน็ตผาน Web Browser ในรูปแบบของอุปกรณ Hardware หรือระบบในการใหบริการ  โดยผูเสนอ

ราคาตองแนบเอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณหรือระบบท่ีจะใชสําหรับใหบริการ , ระบุข้ันตอนวิธีการในระบบรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยเครือขายอินเทอรเน็ต  และแผนผังการเชื่อมตอของอุปกรณหรือระบบท่ีจะนํามาใหบริการแก

มหาวิทยาลัย ในเอกสารเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

12. ตองมีระบบ E-mail Back up ไวใชในกรณีท่ีระบบเครือขายมีปญหาไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ต  ได

พรอมระบบ Anti Virus และ Anti Spam เปนแบบอุปกรณ Hardware หรือระบบในการใหบริการ  โดยผูเสนอ

ราคาตองแนบเอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณหรือระบบท่ีจะใชสําหรับใหบริการ , ระบุข้ันตอนวิธีการ สําหรับ

รักษาความม่ันคงปลอดภัย ของระบบ E-mail และแผนผังการเช่ือมตอของอุปกรณหรือระบบท่ีจะนํามาใหบริการ

แกมหาวิทยาลัย  ในเอกสารเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

13. ระยะเวลาในการทําสัญญาการใหบริการเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม  

2555 - 30 กนัยายน 2555 

14.  กรณีเกิดความเสียจากอุปกรณ ปลายทาง สําหรับเช่ือมตอกับ เก็ทเวยของทางมหาวิทยาลัย  

ตองไดรับการแกไขภายใน 4 ชม นับตั้งแตเวลาแจง  

15.  กรณีท่ี ผูเสนอราคากับผูใหบริการโครงขาย ไมใชผูใหบริการรายเดียวกัน การ รับแจง 

เหตุขัดของใหสามารถติดตอเพียง ท่ีเดียวเทานั้น ผูใหบริการท้ัง สองรายตองประสานงานกันเอง 

16. ผูเสนอราคาตองยอมรับในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใชบริการอินเทอรเน็ต 

กับผูใหบริการไดทันที กรณีท่ีพบกวาผูใหบริการฯ ผิดเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งท่ีตกลงไวกับมหาวิทยาลัยฯ  

17. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําท่ีบริษัท และมีประสบการณในการติดตั้งอุปกรณ 
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จัดการเสนทางการจราจร โดยบุคลากรดังกลาวตองไดรับการอบรมทางดานเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณการจัดการ

เสนทางการจราจร ไมนอยกวา 2 คน โดยมีหนังสือรับรองท้ังสองสวน 

5. คาปรับและคาเสียหาย  

1. ถาผูใหบริการไมสามารถใหบริการภายในกําหนดเวลาเริ่มใชบริการในวันท่ี 1 มกราคม 2555   

ผูใหบริการตองยินยอมให มหาวิทยาลัยฯ ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2  ของราคาคาใชบริการรวมท้ังสัญญา นับ

แตวันท่ีครบกําหนดในขอ 13 จนถึงวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จหรือวันท่ีสามารถใหบริการได 

2. กรณีอุปกรณของผูใหบริการเครื่องใดเสียเกินกวา 3 ครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน  ผูใหบริการ 

จะตองทําการเปลี่ยนอุปกรณในสภาพของใหมทดแทน 

3. ถาการใหบริการเกิดการขัดของ ผูใหบริการตองจัดการแกไขหรือซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีใชการ 

ไดดีดังเดิมภายใน 4 ชั่วโมง นับตั้งแตไดรับแจงเหตุขัดของนั้นจาก มหาวิทยาลัยฯ หากการขัดของมีผลให มหาวิทยาลัย

ฯ ไมสามารถใชบริการไดเกินกําหนดเวลาดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิหักคาใชบริการเทากับอัตราคาใช บริการ

ในเดือนนั้น แลวคํานวณทอนเปนรายชั่วโมงท่ีบริการขัดของ และผูใหบริการตองชําระคาปรับเปนรายครั้ง ในอัตราครั้ง

ละ 2,000 บาทดวย 

4. หากผูใหบริการไมดําเนินการตามท่ีระบุไวในรายละเอียดและเง่ือนไขการใหบริการขอใดขอหนึ่ง              

ผูใหบริการจะตองชําระคาปรับใหแก มหาวิทยาลัย เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย)         ของคา

ใชบริการของเดือนท่ีตองสงมอบงานนั้น และผูใหบริการจะไมคิดคาเชาสัญญาณหรือคาดําเนินการใด ๆ แก 

มหาวิทยาลัยฯจนกวาผูใหบริการจะดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไว 

5. ผูใหบริการตองไมนําขอมูลการสื่อสาร การใชงานผานระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ไป 

เปดเผยหรือนําไปใช ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังในระหวางระยะเวลาในสัญญาและสิ้นสุดสัญญา และ หากมีการนําไปใช

หรือเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลดังกลาว กอใหเกิดความเสียหายตอ มหาวิทยาลัยฯ ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตอการ

กระทําดังกลาว และ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูใหบริการ 

 

6. การดําเนินการติดตั้ง 

 ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการติดตั้งระบบท่ีจัดหานี้ เขากับเครือขายภายในของมหาวิทยาลัยใหเสร็จ

เสร็จสามารถใชงานไดโดยสมบูรณตามขอกําหนด ภายใน 15 วัน หลังจากทําสัญญา.............. 
 

7. ระยะเวลาการจัดจาง  

จํานวน 9 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 
 

8. วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ  จํานวน  2,360,400.- บาท  
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9.  สถานท่ีติดตอ 

 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดท่ี  

 8.1 ทางไปรษณีย  

        สงถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสดุ)  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

         อําเภอเมือง  

         จังหวัดเชียงราย  

         57100  

 8.2  โทรศัพท   053-776000  ตอ 1109  

 8.3  โทรสาร  053-776001  

 8.4  ทางเว็บไซด  www.cru.in.th  

 8.5  E – Mail   patsadu_of@cru.in.th 

 

 

ลงชื่อ.........................................ประธานกรรมการ  

               (ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ อนันตสมบูรณ)                                    
 

 

ลงชื่อ.............................................กรรมการ   ลงชื่อ............................................กรรมการ  

        (ผศ.ณรงคศักดิ์ ศรีสม)                           (นายยอดชัย คําปน)               

 
 

ลงชื่อ............................................กรรมการและเลขานุการ  ลงชื่อ............................................ผูชวยเลขานุการ  

           (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม)            (นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา)  

 
 
 
 
 

http://www.patsadu_of@cru.in.th/�

