
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอรเ์นต็ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
---------------------------------- 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่าการให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี 
  

     การให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จํานวน ๑ ระบบ  
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ         
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                  ๕.  ผู้เสนอราคาจะต้อง เป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด” ,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และดําเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชน และ องค์หน่วยงานภาครัฐ อย่าง
ต่อเน่ืองมาไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระหว่างบริษัทฯ ของ    
ผู้เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า ๒๐ Mbps  หากไม่ใช่ผู้ให้
บริการรายเดิมเพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
                  ๖.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) นับจนถึงวันที่ย่ืนซอง  ซึ่งแสดงวัตุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ประกอบกิจการด้านการ
ให้บริการระบบสื่อสาร หรือ โทรคมนาคม และต้องไม่เป็น ผู้ทิ้งงานของรัฐวิสาหกิจ หรือของทางราชการที่ได้เวียนแจ้ง
ช่ือแล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
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                  ๗.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสาย
สื่อสารใยแก้วนําแสงที่เช่ือมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า ๓ วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า  ๕ Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)         
ณ. เดือนที่ย่ืนซอง 
                  ๘.   ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเช่ือมโยงต่างประเทศ แบบ Full Duplex ด้วย สายสื่อสารใยแก้ว      
นําแสง  (Fiber Optic) ซึ่งเช่ือมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาด
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Mbps. ณ. วันที่ย่ืนซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายที่เช่ือม
ต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑  เดือนที่ผ่านมาก่อน
เดือนที่ ย่ืนซอง  หรือเอกสารสัญญา ที่ทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซึ่งแสดงจํานวนขนาดของ
ช่องสัญญาณที่เช่าไว้ 
                  ๙.  ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซึ่งทํางานในลักษณะ 
Redundant ซึ่งกันและกัน หากกรณีที่ Node ใด Node หน่ึง Down อีก Node ที่เหลือ สามารถทํางานแทน Node 
ที่ Down ได้ทันที 
                  ๑๐.  ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  ๑๑.  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทางที่เป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ  โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด   
๑ เดือนที่ผ่านมาก่อนเดือนที่ย่ืนซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s International Bandwidth 
Utilization)  
                 ๑๒.  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางที่เป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานที่เข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด   
๑ เดือนที่ผ่านมาก่อนเดือนที่ย่ืนซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s  Domestic Bandwidth 
Utilization) 
                 ๑๓.  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารที่ประกอบด้วย Network Connection Map ของ NecTec , 
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ ( ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม ) ประเภทของวงจรสื่อสารที่ติดต่อกับ
ต่างประเทศ ที่มีอยู่ทั้งหมด ( Full Duplex หรือ Simplex ) โดย แยกเป็นวงจร และ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดย 
เฉลี่ยเดือนล่าสุด ( หน่วยเป็น Mbps.) 
 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา  
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเสนอ
ราคาในวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้     
ที่เว็บไซต์ www.cru.in.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐     
ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
           ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔                                                          
  
   

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล) 
    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์เลขที่ ๑๖/๒๕๕๕ 

ประกวดราคาเช่าการให้บรกิารเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาเช่าการให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังน้ี การให้บริการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จํานวน ๑ ระบบ  
                 ซึ่งพัสดุที่จะเช่าน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
น้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                 ๑.๒ แบบใบยืน่ข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๑.๔ แบบสญัญาเช่า 
                 ๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                         (๑) หลกัประกันซอง 
                         (๒) หลกัประกันสัญญา 
                         (๓) หลกัประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                 ๑.๖ บทนิยาม 
                         (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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๒. คุณสมบัติของผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
                 ๒.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาเช่า ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                 ๒.๔ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
               ๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้อง เป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด” ,“บรษิัทจํากัด(มหาชน)” และดําเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชน และ องค์หน่วยงานภาครัฐ อย่าง
ต่อเน่ืองมาไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ระหว่างบริษัทฯ ของ    
ผู้เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน ๕ สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า ๒๐ Mbps  หากไม่ใช่ผู้ให้
บริการรายเดิมเพ่ือให้ ...(มหาวิทยาลัย)....พิจารณา 
               ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) นับจนถึงวันที่ย่ืนซอง)  ซึ่งแสดงวัตุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ประกอบกิจการด้านการ
ให้บริการระบบสื่อสาร หรือ โทรคมนาคม และต้องไม่เป็น ผู้ทิ้งงานของรัฐวิสาหกิจ หรือของทางราชการที่ได้เวียนแจ้ง
ช่ือแล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
               ๒.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสาย
สื่อสารใยแก้วนําแสงที่เช่ือมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า 3 วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า  ๕ Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)         
ณ. เดือนที่ย่ืนซอง 
                ๒.๘  ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเช่ือมโยงต่างประเทศ แบบ Full Duplex ด้วย สายสื่อสารใยแก้ว      
นําแสง  (Fiber Optic) ซึ่งเช่ือมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาด
รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Mbps. ณ. วันที่ย่ืนซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายที่เช่ือม
ต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในต่างประเทศ ซึ่งสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด ๑  เดือนที่ผ่านมาก่อน
เดือนที่ ย่ืนซอง  หรือเอกสารสัญญา ที่ทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซึ่งแสดงจํานวนขนาดของ
ช่องสัญญาณที่เช่าไว้ 
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                  ๒.๙  ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย ๒ Node ซึ่งทํางานในลักษณะ 
Redundant ซึ่งกันและกัน หากกรณีที่ Node ใด Node หน่ึง Down อีก Node ที่เหลือ สามารถทํางานแทน Node 
ที่ Down ได้ทันที 
                  ๒.๑๐  ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                  ๒.๑๑  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทาง      
ที่เป็นเส้นทางหลักของผู้ให้บริการ  โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉลี่ย
ตลอด   ๑ เดือนที่ผ่านมาก่อนเดือนที่ย่ืนซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s  International 
Bandwidth Utilization)  
                 ๒.๑๒  ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางที่เป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานที่เข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉลี่ยตลอด   
๑ เดือนที่ผ่านมาก่อนเดือนที่ย่ืนซองไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s  Domestic Bandwidth 
Utilization) 
                 ๒.๑๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารที่ประกอบด้วย Network Connection Map ของ NecTec , 
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของสื่อ ( ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม ) ประเภทของวงจรสื่อสารที่ติดต่อกับ
ต่างประเทศ ที่มีอยู่ทั้งหมด ( Full Duplex หรือ Simplex ) โดย แยกเป็นวงจร และ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดย 
เฉลี่ยเดือนล่าสุด ( หน่วยเป็น Mbps.) 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอํีานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                 (ข) บริษทัจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) 
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                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา (ถา้มี) 
                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน 
                         (๔) หลกัประกันซองตามข้อ ๕ 
                         (๕) แบบใบย่ืนข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ย่ืนตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ  
จะถอนการเสนอราคามิได้ 
                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาเช่า 
                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ  ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไปพร้อม เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                         สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก      
ผู้เสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
                 ๔.๕ ก่อนย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงย่ืนข้อเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 



-๕- 
 

                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องย่ืนเอกสาร  ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาเช่าการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่        
๑๖/๒๕๕๕" ย่ืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                      เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนเอกสาร ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มี
หลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการ ประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ัน
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาเช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี
ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่น้ันทราบ 
 



-๖- 
 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังน้ี 
                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ย่ืนมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
                      (๒ )  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเ ร่ิมต้น                 
ที่ ๒,๓๖๐,๔๐๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 
                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํ่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ 
                      (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
                      (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา 
                      (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต้ังแต่เวลา 
๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบ
ต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการย่ืนซองเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค 
จํานวน  ๑๑๘,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพนัย่ีสบิบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การคํ้าประกันต้ังแต่วันย่ืนซอง ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้
ใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงินสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค  หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนังสือค้าํประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
 



-๗- 
 

                 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันซองตามข้อน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือก   
ไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนเอกสาร ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม   
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเท่าน้ัน 
                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖ .๔ ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่
รับราคา หรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 



-๘- 
 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
๗. การทําสัญญาเช่า 
                 ๗.๑ ในกรณีทีผู่้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า)สามารถสง่มอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาํข้อตกลงเช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 
                 ๗.๒ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาเช่า ตามแบบสัญญา  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่รวมกันประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเจ้าของ งบประมาณแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรอื
ก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน ทาํการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
 



-๙- 
 

                         (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ช่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สญัญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาเช่าแล้ว 
 
๘. อัตราคา่ปรบั 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๙ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเช่าพัสดุต่อวัน 
 
๙. การรับประกันความชาํรดุบกพร่อง 
                 ผู้ชนะการ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสอื หรือทําสัญญา
เช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของที่ให้เช่าที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
๑๐. ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                 ๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการ เช่า ครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายได้รับอนุมัติเงนิคา่จาก 
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านัน้ 
                 ๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ใหเ้ช่า และได้ตกลง
เช่าสิ่งของตาม การ ประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
                         (๒) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าใหบ้รรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 



-๑๐- 
 

                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสต์ามเง่ือนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) มิฉะน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันท ีและ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 ๑๐.๔ ผูม้ีสทิธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 
 
 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรอืผู้รับจ้าง ที่เขา้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ให้เป็นผู้มสีิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ต้ังแต่วันย่ืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเน่ืองกัน
ในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันย่ืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกําหนดยืน
ราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และนับต่อเน่ืองในช่วงที่สองให้เริ่มนับต้ังแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (รวม ๖๐ วัน) ดังน้ัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
     ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
คุณลักษณะ 

1. ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและ โครงข่าย แบบ MPLS ความเร็วไม่น้อยกว่า 100 Mbps. สําหรับ 
ความเร็วภายในประเทศ และ ไม่น้อยกว่า 70 Mbps. สําหรับความเร็วต่างประเทศ  

2. ระบบโครงข่าย ต้องเป็น แบบ fiber optic 
3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic ที่ไม่ใช้ผู้ให้บริการโครงข่าย  

Fiber Optic รายเดียวกันกับโครงข่ายการเช่ือมต่อที่ให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน 
4. ผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน ระบบ SMS 
5. ผู้เสนอราคาต้องจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้  MRTG หรือ 

ใกล้เคียงซึ่งเก็บทุกๆ 5 นาที ในรอบวันที่ผ่านมาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ทาง มหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดย 
มหาวิทยาลัยจะต้องสามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผ่านทาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งต้องแยกการสื่อสารภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ (International) ของแต่ละเส้นทางออกให้ ทาง 
มหาวิทยาลัยฯ เห็นอย่างชัดเจน   โดยแยกแสดงการใช้งานเป็นแบบต่อเน่ือง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และ
สามารถตรวจสอบย้อนหลังนับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้   ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย สามารถขอให้ผู้ให้บริการจัดทําเป็นรายงาน
และเอกสารเพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 

6. กรณีได้รับการแจ้งปัญหาจาก มหาวิทยาลัยฯ ผู้ให้บริการจะต้องทํารายงานการรับแจ้งปัญหาซึ่ง 
มีรายละเอียดของวัน- เวลาที่ได้รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขปัญหา ช่ือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการที่รับแจ้งช่ือ     
ผู้แจ้งปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน – เวลาที่แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ โดยมหาวิทยาลัยฯ ต้องสามารถดูรายงาน
รายละเอียดของปัญหาต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง นับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้  

7. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ดําเนินการปิดก้ันช่องสัญญาณ (Filter Port) หรือข้อมูลใด ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยซึ่งหากมีความจําเป็นจะต้องทําการปิดก้ันข้อมูลใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก มหาวิทยาลัย ก่อน 
มิฉะน้ันจะถือว่าในช่วงเวลาทั้งหมดที่ถูกปิดก้ันน้ัน ทําให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และ มหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจ้งเตือน โดย มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิหักค่าใช้บริการเท่ากับ
อัตราใช้บริการในเดือนน้ัน แล้วคํานวณทอนเป็นรายช่ัวโมงที่ถูกปิดก้ัน 

8. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเข้า-ออก ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และ ไม่จํากัดจํานวน 
ช่ัวโมงการใช้งาน สามารถใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

9. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ ของผู้เสนอราคาที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทําการแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ โดยต้อง
ทําหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งผ่าน E-Mail มายังผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับ
มอบหมายในการประสานงานเรื่องการับแจ้งเตือนข่าวสารจาก ISP 
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10. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบบริการจัดส่งข้อความทางมือถือ (SMS) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ  
ไม่น้อยกว่า 60,000 ข้อความต่อปี 

11. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบป้องกันไวรัส (Secure Link)  ใน
ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Web Browser ในรูปแบบของอุปกรณ์ Hardware หรือระบบในการให้บริการ 
โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์หรือระบบที่จะใช้สําหรับให้บริการ, ระบุขั้นตอนวิธีการใน
ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแผนผังการเช่ือมต่อของอุปกรณ์หรือระบบที่จะนํามา
ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย ในเอกสารเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

12. ต้องมีระบบ E-mail Back up ไว้ใช้ในกรณีที่ระบบเครือข่ายมีปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้
พร้อมระบบ Anti Virus และ Anti Spam เป็นแบบอุปกรณ์ Hardware หรือระบบในการให้บริการ โดยผู้เสนอราคา
ต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดอุปกรณ์หรือระบบที่จะใช้สําหรับให้บริการ, ระบุขั้นตอนวิธีการสําหรับรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ E-mail และแผนผังการเช่ือมต่อของอุปกรณ์หรือระบบที่จะนํามาให้บริการแก่มหาวิทยาลัย  
ในเอกสารเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  

13. ระยะเวลาในการทําสัญญาการให้บริการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 -     
30 กันยายน 2555 

14.  กรณีเกิดความเสียจากอุปกรณ์ ปลายทาง สําหรับเช่ือมต่อกับ เก็ทเวย์ของทางมหาวิทยาลัย ต้องได้รับ 
การแก้ไขภายใน 4 ชม นับต้ังแต่เวลาแจ้ง  

15.  กรณีที ่ผู้เสนอราคากับผู้ใหบ้ริการโครงข่าย ไม่ใช่ผูใ้ห้บรกิารรายเดียวกัน การ รับแจ้งเหตุขัดข้องให้ 
สามารถติดต่อเพียง ที่เดียวเท่าน้ัน ผู้ให้บรกิารทั้ง สองรายต้องประสานงานกันเอง 

16. ผู้เสนอราคาต้องยอมรับในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับ        
ผู้ให้บริการได้ทันที กรณีที่พบกว่าผู้ให้บริการฯ ผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงที่ตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยฯ 

17. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรทีป่ฏิบัติงานประจําที่บริษัท และมีประสบการณ์ในการติดต้ังอุปกรณ์จัดการ 
เส้นทางการจราจร โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคเก่ียวกับอุปกรณ์การจัดการเส้นทาง
การจราจร ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีหนังสือรับรองทั้งสองส่วน 
 
5. ค่าปรับและค่าเสียหาย  

1. ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการภายในกําหนดเวลาเริ่มใช้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2555   
ผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ มหาวิทยาลัยฯ ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2  ของราคาค่าใช้บริการรวมท้ังสัญญา 
นับแต่วันที่ครบกําหนดในข้อ 13 จนถึงวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จหรือวันที่สามารถให้บริการได้ 

2. กรณีอุปกรณ์ของผู้ให้บริการเคร่ืองใดเสียเกินกว่า 3 ครั้งภายในระยะเวลาหน่ึงเดือน  ผู้ให้บริการ 
จะต้องทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ในสภาพของใหม่ทดแทน 
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3. ถ้าการให้บริการเกิดการขัดข้อง ผู้ให้บริการต้องจัดการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ 
ได้ดีดังเดิมภายใน 4 ช่ัวโมง นับต้ังแต่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องน้ันจาก มหาวิทยาลัยฯ หากการขัดข้องมีผลให้ 
มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้บริการได้เกินกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิหักค่าใช้บริการเท่ากับ
อัตราค่าใช้ บริการในเดือนน้ัน แล้วคํานวณทอนเป็นรายช่ัวโมงที่บริการขัดข้อง และผู้ให้บริการต้องชําระค่าปรับเป็น
รายครั้ง ในอัตราคร้ังละ 2,000 บาทด้วย 

4. หากผู้ให้บริการไม่ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดและเง่ือนไขการใหบ้ริการข้อใดข้อหน่ึง              
ผู้ให้บริการจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ มหาวิทยาลัย เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่า       
ใช้บริการของเดือนที่ต้องส่งมอบงานน้ัน และผู้ให้บริการจะไม่คิดค่าเช่าสัญญาณหรือค่าดําเนินการใด ๆ แก่ 
มหาวิทยาลัยฯจนกว่าผู้ให้บริการจะดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ 

5. ผู้ให้บริการต้องไม่นําข้อมูลการสื่อสาร การใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ไป  
เปิดเผยหรือนําไปใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาและสิ้นสุดสัญญา และ หากมีการ
นําไปใช้หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ มหาวิทยาลัยฯ ผู้ให้บริการจะต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าว และ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ให้บริการ 
 

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

 

 


