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(ร่าง) ครั้งที่ ๒ 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการประกวดราคา รายการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี 

 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคาเช่า
บริการอินเตอร์ความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตามเงื่อนไขและ
ระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีความประสงค์จะจัดหาระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ
ให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศเพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูล ประกอบการเรียนการสอน และการสื่อสารเพ่ือ
รับส่งข้อมูลระหว่างภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก ระบบให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ
ให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศจะต้องมีความเร็วและเสถียรภาพที่สูงพอ ในเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้เครือข่ายดังกล่าวในการแสวงหา
แหล่งข้อมูล และการสื่อสารที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ขาดตอน 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  จัดหาระบบให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียรภาพมากพอส าหรับการให้บริการแก่
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๒.๒  ระบบบริการอินเตอร์ที่จัดหาต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
โดยมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จัดหานี้ 

๒.๓  ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่จัดหา ต้องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับผู้ให้บริการ (ISP) โดยผ่านสื่อ
ประเภทใยแก้วน าแสง โดยมีความเร็ว (band width) ในการเชื่อมต่อภายในประเทศไม่น้อยกว่า 1 Gbps และมี
ความเร็วการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 500 Mbps โดยติดตั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต้องสามารถ
เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

๒.๔ ระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่จัดหา ต้องเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับผู้ให้บริการ (ISP) โดยผ่านสื่อ
ประเภทใยแก้วน าแสง โดยมีความเร็ว (band width) ในการเชื่อมต่อภายในประเทศไม่น้อยกว่า ๓๐๐Mbps และ
มีความเร็วการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 50 Mbps โดยติดตั้งที่ศูนย์ สุพรรณบุรี ซึ่งต้องสามารถเชื่อมต่อ
ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 

๒.๕  ระบบให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศที่จัดหา ต้องเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ต่างๆของมหาวิทยาลัยจ านวน ๑๓ จุด 
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ให้บริการในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้   
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาครั้งนี้ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
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๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ /หรือระบบวงจรสื่อสาร
ภายในประเทศวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     
โดยเป็นสัญญาเดียวและมีผลงานไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานการรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี       
มาแสดงด้วย) โดยให้แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญามาแสดงในวันยื่นเอกสารการเสนอ
ราคา โดยผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงาน
นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องได้รับใบอนุญาตดังนี้ 
(๑) การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 ต้องได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยมีคุณสมบัติของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ตามใบอนุญาตดังกล่าวและจะต้องมี Gateway เป็นของตนเอง และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งดังกล่าวจะต้องมี
วงจรเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange 
: NIX) ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า  200 Gbps. แบบ Full duplex โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม 
Thailand Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่นเอกสารแผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าว
ประกอบการพิจารณา 

(ข) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งดังกล่าว จะต้องมี
วงจรเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ ( International Internet 
Gateway: IIG) ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Gbps. แบบ Full duplex โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม 
Thailand Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่นเอกสารแผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าว
ประกอบการพิจารณา 

(ค) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งดังกล่าวจะต้องมี
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ IPLC (International Private Leased Circuit) เชื่อมโยงตรงไปยังผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (International Provider) อย่างน้อย ๒ เส้นทางในภูมิภาคเอเชีย หรือยุโรป หรือ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง ๒ เส้นทาง ต้องไม่มาจากประเทศเดียวกัน โดยอ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม Thailand 
Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่นเอกสารแผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าวประกอบการ
พิจารณา 

(๒) การให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศ 
ต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ยน ในระบบอิ เล็ กท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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๔. คุณลักษณะเฉพาะของการบริการ 

๔.๑ การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(๑) ต้องจัดหาวงจรสื่ อสารสัญญาณหลักแบบ Ethernet หรือ MPLS (Multiprotocol Label 

Switching) หรือดีกว่า เพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายกลางของมหาวิทยาลัย มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล
ภายในประเทศ (Domestic) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 1 Gbps และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศ (International) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 500 Mbps ส าหรับผู้ใช้งาน โดยติดตั้งที่มหาวิทยาลัย 

(๒) ต้องจัดหาวงจรสื่ อสารสัญญาณหลักแบบ Ethernet หรือ MPLS (Multiprotocol Label 
Switching) หรือดีกว่า เพ่ือเชื่อมต่อกับเครือข่ายกลางของมหาวิทยาลัย มีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล
ภายในประเทศ (Domestic) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 300 Mbps และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่าง
ประเทศ (International) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Mbps ส าหรับผู้ใช้งาน โดยติดตั้งทีว่ิทยาเขตสุพรรณบุรี 

(๓) ต้องจัดหาวงจรส ารองไม่น้อยกว่าขนาดของวงจรหลักที่ เสนอมา  โดยทั้งสองเส้นทางต้องมี
คุณลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีเส้นทางของเส้นใยแก้วน าแสงที่สร้างมาจากคนละเส้นทาง 
เชื่อมต่อเข้าชุมสายที่ต่างกัน สามารถท า Automatic Backup ได้โดยไม่กระทบกับการใช้งานของมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งให้แสดงเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจนและเส้นทางส ารองนี้ต้องท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเส้นทางหลัก        
ไม่สามารถให้บริการได้ 

(๔) ต้องด าเนินการจัดหา APNIC (Asia Pacific Network Information Center) ประเภท IPv4/23,  
IPv6/32  ในนามมหาวิทยาลัยตลอดอายุสัญญา และเมื่อครบก าหนดสัญญาผู้ให้ เช่าบริการจะต้องส่งมอบ 
IPv4/23,  IPv6/32 ให้กับทางมหาวิทยาลัย 

(๕) ต้องแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อและติดตั้งเครือข่ายระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับมหาวิทยาลัย
และระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงขนาดของ
ช่องสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อ 

(๖) มีระบบให้มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูล (Traffic) อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
แบบ Online Real-time โดยรูปกราฟแสดงสถานะการใช้งานตามความเร็วของ Incoming Traffic, Outgoing 
Traffic ที่มีการใช้งานแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนได้ ประกอบด้วย รูปกราฟแสดงปริมาณข้อมูลเข้าและ
ออกของวงจรระหว่างประเทศ (International) ที่จุดเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยและจุดเชื่อมต่อกับ Gateway 
ระหว่างประเทศ 

(๗) มีรายงานสรุปประจ าเดือนแสดงสถานะภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 
- รายงานสรุปสถิติปริมาณข้อมูลเข้าและออก วงจรระหว่างประเทศ (International) แต่ละเดือน 
- รายงานสรุปสถิติข้อขัดข้องในการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยแสดงจ านวนครั้ง จ านวนชั่วโมง      

ที่ขัดข้อง และจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการแก้ไข 
(๘) ต้องมีบริการแจ้งเตือนข้อขัดข้องการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ e-mail และการ

แจ้งเตือนผ่านระบบ SMS 
(๙) ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ 
(๑๐) ต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการติดตั้ งระบบให้ เข้าร่วมใช้งานได้กับ เครือข่ายของ

ทบวงมหาวิทยาลัย (UNINET) ได้อย่างสมบูรณ์ 
(๑๑) ต้องเปิดเผยข้อมูลค่าการติดตั้งเครือข่าย (Configuration) ทุกส่วนที่มีผลกระทบต่อเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยทราบ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยจะเก็บเป็น
ความลับและจะคืนให้กับผู้ให้บริการเมื่อหมดสัญญาเช่าบริการ 
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(๑๒) ต้องเสนอวิธีการทดสอบอัตราส่วนของTraffic ต่อ Bandwidth เพ่ือพิสูจน์ว่าตรงตามข้อ ๔.๑ (๑)  
(๒) และ (๓) โดยทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ตามที่เสนอหรือตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร 

(๑๓) กรณีที่ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ (Internet Failed) ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔ 
ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่บริการขัดข้องหรือช ารุดบกพร่องหรือได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

๔.๒  การให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศ 
(๑) ต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และจะต้องจัดหาสายสัญญาณใยแก้วน าแสง

ที่เชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยและให้บริการจ านวน ๑๓ จุด ดังนี้  
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) บางพลัด ความเร็ว 300 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุร ีความเรว็ 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ความเรว็ 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง ความเร็ว 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ความเรว็ 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้นครนายก ความเร็ว 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การเรียนรู ้รางน้ า ความเรว็ 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์การเรียนรู ้ระนอง ๒ ความเรว็ 100 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  บัณฑิตวิทยาลยั ความเรว็ 10 Mbps 
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  -  วิทยาลัยการอาชีพหว้ยยอด ความเรว็ 10 Mbps 
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง - ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งล าปาง (ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม) 

ความเร็ว 10Mbps 
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน -  หอพักมหาวิทยาลัย (หอพักชวนชมคอนโดเทล) ความเร็ว 10 Mbps 
- มหาวิทยาลัย -  ศูนย์วิจยัท้องถิ่นอุบลราชธาน ีความเรว็ 10 Mbps 

(๒) ต้องจัดหาวงจรส ารองไม่น้อยกว่าขนาดของวงจรหลักที่เสนอมา (ตามข้อ ๔.๑ (๑)) โดยทั้งสอง
เส้นทางต้องมีคุณลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีเส้นทางของเส้นใยแก้วน าแสงที่สร้างมาจากคนละ
เส้นทางเชื่อมต่อเข้าชุมสายที่ต่างกัน สามารถท า  Automatic Backup ได้โดยไม่กระทบกับการใช้งานของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้แสดงเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจนและเส้นทางส ารองนี้ต้องท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อ
เส้นทางหลักไม่สามารถให้บริการได้  

(๓) ผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) จะต้องเสนอวิธีการทดสอบอัตราส่วนของ Traffic ต่อ Bandwidth เพ่ือ
พิสูจน์ว่าตรงตามข้อ ๔.๑ (๑) และ (๒) โดยทางมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการตามที่เสนอ         
หรือตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

(๔) กรณีที่สายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัย ขัดข้องหรือช ารุดบกพร่องต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่บริการขัดข้อง หรือช ารุดบกพร่อง หรือได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

(๕) ที่อยู่ของจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ มีดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : ที่อยู่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ : ที่อยู่ ๒๐๔/๓ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี : ที่อยู่ ๕๗ ถนนป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง : ที่อยู่ ๑๓๙ ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  
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- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง : ที่อยู่ ๑๑๓ ถนนพหลโยธิน ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง  

- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน : ที่อยู่ สถาบันการบินพลเรือน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน 
จ ังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก : ที่อยู่ โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เลขที่ ข/๔-๓๘๙ ถนน
สุวรรณศร อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ 

- ศูนย์การเรียนรู้รางน้ า : ที่อยู่๑๐๗ (โรงเรียนปริญญาทิพย์เก่า) ถนนรางน้ า เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  

- ศูนยก์ารเรียนรู้ระนอง ๒ : ซอยระนอง ๒ ถนนพระราม ๕ แขวงนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ  
- บัณฑิตวิทยาลัย : เลขที่ ๑๔๕/๙ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
- ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง (วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด) : เลขที่ ๒๓ หมู่ ๒ บ้านโคกแค ถนน

เทศรัษฎา ต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
- ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง (ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม) : เลขที่ ๑๔๐ ถนนสุเรนท์ ต าบล

สบตุ๋ย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๕๒๐๐๐ 
- หอพักของมหาวิทยาลัย (หอพักชวนชมคอนโดเทล) : เลขที่ ๑๔๕๕/๑๒๑ ถนนเพชรเกษม 

ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
- ศูนย์วิจัยท้องถิ่นอุบลราชธานี  : เลขที่ ๒๐๗/๑๐๒ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี  
๕. เงื่อนไขเพิ่มเติมและอ่ืนๆ 

๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงแผนภาพการออกอินเตอร์เน็ตตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม              
Thailand Internet Map เป็นไปตามเง่ือนไข 

๕.๒  ผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) จะต้องปรับโครงข่ายให้บริการของตนให้เข้ากับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเดิม     
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ 

๕.๓  การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเนื่องจากการเช่าบริการนี้ ผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดเวลาเช่าบริการ 

๕.๔  การติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนความเร็วที่สาขาที่เชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยโดยผลรวมความเร็วยังเท่าเดิม
และหากไม่กระทบอุปกรณ์เชื่อมต่อ จะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญา  

๕.๕  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศหรือความเร็วใน     
การเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นระหว่างสัญญา ผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) จะต้องด าเนินการขยายความเร็ว
ให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ถือว่ามหาวิทยาลัยผิดสัญญา โดยผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในที่ราคา        
ที่ไม่สูงกว่าอัตราค่าเช่าเดิม 
๖. ค่าปรับและค่าเสียหาย 

๖.๑ ค่าปรับตามระเบียบพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ/หรือระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 
๖.๒  กรณีที่การให้บริการขัดข้องเป็นเวลานานเกินกว่าช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.๑ (๑๓) ผู้ให้บริการ 

(คู่สัญญา) จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยปรับค่าบริการในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ต่อชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น
หนึ่งชั่วโมง) โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่เวลาที่ระบบขัดข้องจนกระทั่งแก้ไขแล้วเสร็จ 

๖.๓  กรณีที่การให้บริการขัดข้องเป็นเวลานานเกินกว่าช่วงระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ ๔.๒ (๔) ผู้ให้บริการ 
(คู่สัญญา) จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยปรับค่าบริการในอัตรา ๕๐๐ บาท/วงจร/ต่อชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้คิด
เป็นหนึ่งชั่วโมง) โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่เวลาที่ระบบขัดข้องจนกระทั่งแก้ไขแล้วเสร็จ 
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๖.๔. กรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ให้บริการ (คู่สัญญา) ไม่ท าตามข้อ ๔.๑ (๑) (๒) (๓) และข้อ ๔.๒ (๑) (๒)   
ให้ถือเสมือนว่าการบริการไม่สามารถใช้งานได้และให้คิดค่าปรับหรือบทลงโทษเช่นเดียวกับในกรณีที่การบริการ   
ไม่สามารถใช้งานได้ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๘. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน 
 ก าหนดระยะเวลาเช่าใช้บริการ ๒ ปี  
๙. วงเงินในการจัดหา 

๙.๑ จ านวน ๑๔,๔๖๖,๘๐๐.๐๐บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาสูงสุด
ของการประกวดราคา 

๙.๒ วงเงินที่ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง  
ในการเสนอราคา ผู้ เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้ งละ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป 
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือ          
ทางเว็บไซต์ มายังมหาวิทยาลัยโดยเปิดเผยตัว 

๑๑.๑. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๖๘ ๗๔๖๔  

๑๑.๒. e-Mail Address : supply@dusit.ac.th 
 



 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………. 
รายการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ  

เป็นระยะเวลา ๒ ปี    
ตามประกาศมหาวิทยาลัย................... 

ลงวันที่  .....................................................  
                               ……………………………………………. 

   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคา         

เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๒ ป ี  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรือขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๔ แบบสัญญา 
  ๑.๕ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   
๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

  ๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ให้บริการหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาดังกล่าว 
   ๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้อง     

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์       
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

  ๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
 
 

๒ / ๒.๕ ต้องเสนอ... 
 

(ร่าง)  



 
 

- ๒ - 
 

 ๒.๕ ต้องเสนอประวัติและผลงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตและ/หรือระบบวงจรสื่อสาร
ภายในประเทศ วงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) โดยเป็นสัญญาเดียวและมีผลงานไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและ
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานการรับเงินทุกงวด ตลอดจน
หลักฐานการเสียภาษีมาแสดงด้วย) โดยให้แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญามา
แสดงในวันยื่นเอกสารการเสนอราคา โดยผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามี
สิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้นเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

 ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องได้รับใบอนุญาตดังนี้ 
(๑) การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 ต้องได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยมีคุณสมบัติของ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตดังกล่าวและจะต้องมี Gateway เป็นของตนเอง และมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
ดังกล่าวจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ 
(National Internet Exchange : NIX) ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 200 Gbps. แบบ Full duplex โดย
อ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม Thailand Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่น
เอกสารแผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

(ข) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
ดังกล่าว จะต้องมีวงจรเชื่อมโยงกับผู้ ให้บริการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ 
(International Internet Gateway: IIG) ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 50 Gbps. แบบ Full duplex โดย
อ้างอิงตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม Thailand Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่น
เอกสารแผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

(ค) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตตามใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
ดังกล่าวจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ IPLC (International Private Leased Circuit) เชื่อมโยง
ตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (International Provider) อย่างน้อย ๒ เส้นทางใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง ๒ เส้นทาง ต้องไม่มาจากประเทศเดียวกัน โดยอ้างอิง
ตามแผนผังการเชื่อมโยงตาม Thailand Internet Map ซึ่งจัดท าโดย NECTEC ฉบับล่าสุด โดยยื่นเอกสาร
แผนผังการเชื่อมโยงดังกล่าวประกอบการพิจารณา 

(๒) การให้บริการวงจรสื่อสารภายในประเทศ 
ต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 

 ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

     ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

          ๒.๙  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 
 ๓ / ๓. หลักฐาน.... 

 



 
 

- ๓ - 
 
  

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้า     
ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น   
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) แคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ 
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง

นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
(๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕. 
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ตารางเปรียบเทียบข้อก าหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(๗) ส าเนาหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงผลการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 

๔ / ๔. การเสนอ... 
 



 
 

- ๔ - 
 
 

๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน 

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๒๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปและรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยมีผู้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ     
ภายใน ๓ วัน 
    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างคุณลักษณะของ
อุปกรณท์ี่เสนอกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยถือเป็นสาระส าคัญ 
    ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดแสดงรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในคุณลักษณะ    
ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุมาในเอกสาร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น 

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคา  
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมด   
เสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................ ” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคา ในวันที่................................ ระหว่างเวลา ...........น. ถึง ...............น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ 
อาคาร ๑๓ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัย 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ    
ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง
ไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

 
 

๕/ คณะกรรมการ... 
 



 
 

- ๕ - 
 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง

อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ๑.๖ (๒)  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักการบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ    
หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป    
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้อง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ 
โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
    คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคา เพ่ือให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 

๑๔,๔๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
(๓) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด าเนินการเสนอราคาโดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา
และจะต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ
ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 
 

๖ / (๗)  ห้ามผู้... 
 



 
 

- ๖ - 
 

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..........................ตั้งแต่เวลา.........น. 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป 

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.goth  และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๕.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
จ านวนเงิน ๗๒๓,๓๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  ๕.๑ เงินสด 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน             
ข้อ ๑.๕ (๑) โดยค้ าประกันต่อ “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 
  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง    
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)  
  ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้ มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก       
ข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๖.๑ ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม 

๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

๗ / ๖.๓ มหาวิทยาลัย... 
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๖.๓ มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ     

ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา    

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย 

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัย มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรอืไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

**** ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาการเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย เป็น
เด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน         
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะ   
ตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้น      
เป็นผู้ทิ้งงาน 

๗.  การท าสัญญา    
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ

สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงเช่า มหาวิทยาลัยอาจจะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ ก็ได้ 

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลง         
เป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ 
(ห้า) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะ     
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 
๘ / (๑) เงินสด... 
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(๑) เงินสด 
(๒) เช็ดที่ ธนาคารสั่ งจ่ายให้แก่  “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยเป็นเช็คลงวันที่             

ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ    

ในข้อ ๑.๕ (๒) 
(๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)  

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาคิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน และตามขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖. 
๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ       
ท าสัญญาตามแบบดังระบุในข้อ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่า     
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า

สิ่งของ ตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน     
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของที่เช่าบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน   
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 
 
 

๙ / ๑๐.๓ ผู้ประสงค์... 
 



 
 

- ๙ - 
 
 

๑๐.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ ๔.๗ (๔) 
(๕) (๖) และ (๗)  มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ ๗. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแก้ไขเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

……………………………………………… 
 

มหาวิทยาลัย................. 
วันที่   ………………………..  

 
 
 
 

หมายเหตุ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้ ให้ เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่ เข้ารับการคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้มี

สิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕. ให้นับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกั้น คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วัน  

ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง 
คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และ
ก าหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาการค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันซอง 
คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

****  การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ ๖.๕ หน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 

ส าหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ ๒.๘ ถึงข้อ ๒.๑๐ เป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
๑๐ / การเสนอ... 



 
 
 

- ๑๐ - 
 
การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอ      

ลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  หากค านวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่
ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละ
ครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้
ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคา
ขั้นต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้  และ
การเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับ
กรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย  
เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


