
-รา่ง- 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เร่ือง ประกวดราคาเชาบริการอินเทอรเน็ต จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงคจะประกวดราคาเชาบริการอินเทอรเน็ต 

จํานวน ๒ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานเชาในการประกวดราคาครั้งนี ้

เปนเงินท้ังส้ิน ๒,๓๖๗,๔๒๗.๓๓ บาท (สองลานสามแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค) ตาม

รายการ ดังน้ี 

                       คาเชาบริการอินเทอรเน็ต จํานวน ๒ รายการ ประกอบดวย

     ๑. คาบริการเช่ือมตอสัญญาณเครือขายระหวางวิทยาเขต  จํานวน ๑ ระบบ 

                                  ๒. คาบริการเชาวงจรอินเทอรเน็ต                             จํานวน ๑ ระบบ 
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ  

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น



                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.rmutsv.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๔๓๑๗๑๓๐-๑ ในวันและเวลาราชการ 

  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี         กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยสิทธิโชค จันทรยอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
หมายเหตุ  ๑. ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที ่

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

              ๒. มหาวิทยาลัยฯ จะลงนามสัญญาเม่ือไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕      

หากไมไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ ขอยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในครั้งน้ี 





เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ อ.๖๔/๒๕๖๔

การเชาบริการอินเทอรเน็ต จํานวน ๒ รายการ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่         กันยายน ๒๕๖๔

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยฯ" มีความประสงคจะ

ประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้

                 คาเชาบริการอินเทอรเน็ต จํานวน ๒ รายการ ประกอบดวย 

                             ๑. คาบริการเชื่อมตอสัญญาณเครือขายระหวางวิทยาเขต  จํานวน ๑ ระบบ 

                            ๒. คาบริการเชาวงจรอินเทอรเน็ต                             จํานวน ๑ ระบบ

พัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

๒๓

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RMIdD2GadRyMzUw%2BxdqrXH
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qj0pzDc4TIS9uD78yIjQVy
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6TJNdQ7zYm09OqJe6ET4IC5
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qt%2FuD0SRseq7Pvig%2Bjm9Rl
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RucPL3Q%2BhcaK7JfwkV0g89


ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน      

 ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยา

ลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                            ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                           (๔.๒)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๔.๒)   สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน



สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุท่ีใหเชาไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาเชา หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก มหาวิทยาลัยฯ ใหสงมอบพัสดุท่ีใหเชา

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ คา

บริการเช่ือมตอสัญญาณเครือขายระหวางวิทยาเขต และคาบริการเชาวงจรอินเตอรเน็ต ระยะเวลาเชา ๑๑ เดือน (๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาเชาอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก มหาวิทยาลัยฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผู

ท้ิงงาน เวนแต มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยฯ

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว



                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

                          ๕.๒     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีใหเชาไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ

และความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๓     มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูเชาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของมหาวิทยาลัยฯ

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิทยาลัยฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได มหา

วิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๕     มหาวิทยาลัยฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มหาวิทยาลัยฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคา

เสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา



การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 

เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือมหาวิ

ทยาลัยฯ จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 

จากมหาวิทยาลัยฯ

                          ๕.๖     กอนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาเชา

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบพัสดุที่ใหเชาไดครบ

ถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงเชามหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับมหาวิทยา

ลัยฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ

ราคาคาพัสดุท่ีใหเชาที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมหาวิทยาลัยฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง

หน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ใหเชาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดรับ

มอบไวแลว



                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          มหาวิทยาลัยฯ จะจายคาเชาซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ง

ปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหเชา เมื่อผูใหเชาไดสงมอบพัสดุที่ใหเชาไดครบถวนตามสัญญา

เชาหรือขอตกลงเปนหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ไดตรวจรับมอบพัสดุท่ีใหเชาไวเรียบรอยแลว

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาเชาแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงเชาเปน

หนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาพัสดุท่ีใหเชาที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาเชาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอ

ตกลงเชาเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีเชาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม

นอยกวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบพัสดุท่ีใหเชา โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการได

ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายได ประจําป ๒๕๖๕

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือมหาวิทยาลัยฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน

รายได ประจําป ๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชาพัสดุ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนําพัสดุท่ีใหเชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ

ของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิ

ชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําพัสดุท่ีใหเชาที่เชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูใหเชาสั่ง หรือเชาของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีเชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงเชาเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอ

ตกลงเชาเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)



                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยฯอาจประกาศยกเลิกการเชาในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯไมได

                                   (๑)    มหาวิทยาลัยฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการเชาหรอืที่ไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอที่จะทําการเชาครัง้นี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการเชาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผล

ประโยชนรวมกัน หรอืมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับ

ผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการเชาครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยฯ หรอื

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการเชา ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหเชาตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             มหาวิทยาลัยฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูใหเชาเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไวชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย

        กันยายน ๒๕๖๔

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

๒๓



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ  รายการ ค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต   

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย   

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 
เป็นจ านวนเงิน  1,148,840.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
5.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5.3 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
6.1  นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล 
6.2  นายพีรพงษ์  ขุนทอง  
6.3  นายภานุวัฒน ์ หนูนคง 
 

แบบ บก.06 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ  รายการ ค่าบริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต   

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย   

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  1,100,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 
เป็นจ านวนเงิน  1,218,587.33 บาท  
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) 
 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 
5.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
5.3 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
6.1  นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล 
6.2  นายพีรพงษ์  ขุนทอง 
6.3  นายภานุวัฒน ์ หนูนคง 
 

แบบ บก.06 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 

ค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายระหว่างวทิยาเขต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย
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รายละเอียดค่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายระหว่างวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ.สงขลา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขต 6 พ้ืนที่ตั้ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่ตั้ง  ถ.ราชด าเนินนอก  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

2. วิทยาเขตตรัง 
ที่ตั้ง  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) 
ที่ตั้ง  109  หมู่ 2  ต.ถ้ าใหญ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 

4. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
ที่ตั้ง  133  หมู่ 5  ถ.เอเชีย  หมายเลข 41  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240 

5. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ขนอม) 
ที่ตั้ง  99  หมู่ 2  ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช  80210 

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 
ที่ตั้ง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

7. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย 
ที่ตั้ง  งานฟาร์มพืช  168 หมู่ที ่5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
        งานโคเนื้อ 132 หมู่ที ่3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

 

 ด้วยโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง (พ้ืนที่สงขลา)  ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ 
ในลักษณะเชื่อมต่อโดยตรงในระดับ 2 (Layer 2) มายังส่วนกลาง (พ้ืนที่สงขลา) เพ่ือการบริหารจัดการระบบ
เครือข่าย และมีการขยายวงจรเชื่อมโยงทีเ่พ่ิมข้ึน เพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งนับรวม
ทั้งหมดจ านวน 5 วงจร ตามแผนผังเครือข่ายที่แสดงดังรูปต่อไปนี้ 
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รปูแสดงวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
รายละเอียดของแต่ละวงจรเชื่อมต่อและบริการมีดังต่อไปนี้ 
1. วงจรเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย – วิทยาเขตตรัง 

1.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหรือดีกว่า 
1.2. ความเร็วไม่ต่ ากว่า 600Mbps 
1.3. เชื่อมต่อโดยตรงในระดับสอง(Layer 2) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับวิทยา

เขตตรัง 
1.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP  

2. วงจรเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) 
2.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหรือดีกว่า 
2.2. ความเร็วไม่ต่ ากว่า 500Mbps 
2.3. เชื่อมต่อโดยตรงในระดับสอง(Layer 2) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ไสใหญ่) 
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2.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

3. วงจรเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ทุ่งใหญ่) 
3.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหรือดีกว่า 
3.2. ความเร็วไม่ต่ ากว่า 300Mbps 
3.3. เชื่อมต่อโดยตรงในระดับสอง(Layer 2) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนทีทุ่่งใหญ่) 
3.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

4. วงจรเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ขนอม) 
4.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหรือดีกว่า 
4.2. ความเร็วไม่ต่ ากว่า 300Mbps 
4.3. เชื่อมต่อโดยตรงในระดับสอง(Layer 2) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กับวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พ้ืนที่ขนอม) 
4.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

5. วงจรเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย – วิทยาลัยรัตภูมิ 
5.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหรือดีกว่า 
5.2. ความเร็วไม่ต่ ากว่า 300Mbps 
5.3. เชื่อมต่อโดยตรงในระดับสอง(Layer 2)ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กับวิทยาลัยรัตภูมิ 
5.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

 
 
 



 

 

5 

ข้อก าหนด 
1. ผู้ให้บริการสามารถน าเสนอการเชื่อมต่อระบบของแต่ละวงจรโดยไม่จ ากัดเทคโนโลยีที่ใช้ แต่ต้อง

มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของแต่ละพ้ืนที่และต้องไม่กระทบกับระบบเครือข่ายเดิม 
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณที่จ ากัดและไม่ต้องการลงทุนในส่วนอุปกรณ์เครือข่าย

เพ่ิมเติม ดังนั้น ควรน าเสนอระบบให้ตรงกับอุปกรณ์ เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ หากผู้
ให้บริการต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมก็ให้คิดเป็นค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายเหล่านั้นรวม
กับค่าเช่าวงจร รวมทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีก 

3. ระยะเวลาของการเช่าวงจรและระบบบริการ จะเริ่มตั้งแต่วันท าสัญญา – 30 กันยายน 2565 
โดยคิดเป็นค่าบริการรายเดือนเฉลี่ย ไม่เกินเดือนละ 133,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

4. การเสนอราคาให้เสนอแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละวงจรเช่า โดยรวมค่าเช่าอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวงเงินรวมไม่เกินในข้อที่ 3 

5. ระยะเวลาของการด าเนินงานต้องเสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้ภายใน ภายใน 60 วัน หลังจาก
วันท าสัญญา  หากการด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าทันที 

6. หากการด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของค่า
เช่าในแต่ละวงจรที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิม หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ผู้เสนอราคา
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้นให้กับผู้ให้บริการเดิม โดยไม่เรียกเก็บกับมหาวิทยาลัยฯ  หาก
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ให้บริการรายเดิมอยู่แล้วก็จะไม่คิดค่าบริการของวงจรที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค่าบริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย
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รายละเอียดค่าบริการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จ.สงขลา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย วิทยาเขต 6 พ้ืนที่ตั้ง และ 1 ศูนย์การเรียนรู้  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่ตั้ง  ถ.ราชด าเนินนอก  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 

2. วิทยาเขตตรัง 
ที่ตั้ง  ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา  จ.ตรัง  92150 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ไสใหญ่) 
ที่ตั้ง  109  หมู่ 2  ต.ถ้ าใหญ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  80110 

4. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
ที่ตั้ง  133  หมู่ 5  ถ.เอเชีย  หมายเลข 41  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240 

5. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ขนอม) 
ที่ตั้ง  99  หมู่ 2  ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช  80210 

6. วิทยาลัยรัตภูมิ 
ที่ตั้ง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 

7. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย 
ที่ตั้ง  งานฟาร์มพืช  168 หมู่ที ่5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
        งานโคเนื้อ 132 หมู่ที ่3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
 

 จากโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง(พ้ืนที่สงขลา) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการใช้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University 
Network) UniNet และเพ่ือให้การด าเนินการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างเรียบร้อย สะดวกและ
เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสถียรภาพและครอบคลุมตามพ้ืนที่การใช้
งาน ซึ่งมีจ านวน 5 วงจร และระบบบริการ 1 ระบบ ตามแผนผังเครือข่ายที่แสดงดังรูปต่อไปนี้ 
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รปูแสดงวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
รายละเอียดของแต่ละวงจรเชื่อมต่อและบริการมีดังต่อไปนี้ 
1. วงจรอินเทอร์เน็ต (BGP Routing) 

1.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติก 
1.2. ความเร็วอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไม่ต่ ากว่า 1 Gbps 
1.3. ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 100 Mbps 
1.4. สามารถปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตภายในและต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 2 Gbps ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ

ร้องขอในกรณีวงจรหลัก (Uninet) มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ 
1.5. เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่อินเทอร์เน็ต 
1.6. รองรับและใช้ Routing protocol แบบ BGP ได้ 
1.7. มี Public IPv4 แบบ Fix IP ให้ไม่น้อยกว่า 8 IP 
1.8. รองรับการใช้งานด้วย IPv6 
1.9. มีอุปกรณ์ Router ที่รองรับ BGP  Throughput 10 Gbps มี SFP Module 10 Gbps จ านวน 2 ตัว

และ  SFP Module 1 Gbps จ านวน 10 ตัว 
2. วงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  งานฟาร์มพืช  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย  

2.1. ความเร็วอินเทอร์เน็ต Download/Upload ไม่ต่ ากว่า 200/200 Mbps 
2.2. เชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือดีกว่า 
2.3. มี Public IPv4 แบบ Fix IP ให้ไม่น้อยกว่า 6 IP 
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2.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 
core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP หรือ
ใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า 

3. วงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  งานโคเนื้อ  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย  
3.1. ความเร็วอินเทอร์เน็ต Download/Upload ไม่ต่ ากว่า 200/200 Mbps 
3.2. เชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือดีกว่า 
3.3. มี Public IPv4 แบบ Fix IP ให้ไม่น้อยกว่า 6 IP 
3.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP  หรือ
ใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่า 

4. วงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง 
4.1. ความเร็วอินเทอร์เน็ต Download/Upload ไม่ต่ ากว่า 200/200 Mbps 
4.2. เชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือดีกว่า 
4.3. มี Public IPv4 แบบ Fix IP ให้ไม่น้อยกว่า 8 IP 
4.4. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

5. วงจรอินเทอร์เน็ตส าหรับบ้านพักสวัสดิการ 
5.1. วงจรเชื่อมต่อเป็นแบบไฟเบอร์ออปติก 
5.2. ความเร็วอินเทอร์เน็ต Download/Upload ไม่ต่ ากว่า 200/200 Mbps 
5.3. เชื่อมต่อโดยตรงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 
5.4. มี Public IPv4 แบบ Fix IP ให้ไม่น้อยกว่า 8 IP 
5.5. เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือดีกว่า 
5.6. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 
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6. อุปกรณ์จัดการผู้ใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย พื้นที่สงขลา 
6.1. มีอุปกรณ์ Router  หน่วยประมวลผล CPU ความถี่ไม่น้อยกว่า 1.2 Ghz  จ านวนไม่น้อยกว่า 4 

core หรือดีกว่า , หน่วยความจ า RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า, มี Gigabit port อย่าง
น้อย 10 ช่องหรือดีกว่า , ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน RouterOS (License Level 6)  และ
สามารถรองรับการท างาน VPN Server แบบ PPTP, L2TP,SSTP + Routing OSPF + EoIP 

7. ระบบ VoIP แบบ SIP ผ่านอินเทอร์เน็ต 
7.1. เป็นระบบโทรศัพท์แบบ VoIP ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีเลขหมายไม่น้อยกว่า 2 เลขหมาย โดย

ทุกเลขหมายสามารถโทรเข้าและโทรออกได้ 
7.2. ทุกเลขหมายต้องก าหนดให้เป็นเลขหมายในกลุ่มเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา(074) หรือรูปแบบอื่นท่ี

ดีกว่า 
7.3. ทุกเลขหมายสามารถโทรเข้าและโทรออกได้ทั้งจากโทรศัพท์พ้ืนฐานทั่วไปและโทรศัพท์มือถือและมี

จ านวนการใช้พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 15 Concurrent อย่างน้อย 1 หมายเลขหรือดีกว่า 
7.4. การโทรออกให้สามารถโทรออกโดยคิดเป็นเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน โดยค่าบริการนี้ให้รวมอยู่

ในสัญญาค่าเช่านี้ 
7.5. รองรับการส่ง FAX ได ้อย่างน้อย 1 หมายเลขหรือดีกว่า 
7.6. เป็นระบบ VoIP ที่น ามาใช้กับระบบ SIP Server ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ รองรับ Codec แบบ G729, 

G711 หรือดีกว่า 
ข้อก าหนด 

1. ผู้ให้บริการสามารถน าเสนอการเชื่อมต่อระบบของแต่ละวงจรโดยไม่จ ากัดเทคโนโลยีที่ใช้ แต่ต้อง
มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของแต่ละพ้ืนที่และต้องไม่กระทบกับระบบเครือข่ายเดิม 

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณที่จ ากัดและไม่ต้องการลงทุนในส่วนอุปกรณ์เครือข่าย
เพ่ิมเติม ดังนั้น ควรน าเสนอระบบให้ตรงกับอุปกรณ์ เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ หากผู้
ให้บริการต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมก็ให้คิดเป็นค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่ายเหล่านั้นรวม
กับค่าเช่าวงจร รวมทั้งไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอ่ืนใดเพิ่มเติมอีก 

3. ระยะเวลาของการเช่าวงจรและระบบบริการ จะเริ่มตั้งแต่  วันท าสัญญา – 30 กันยายน 2565 
โดยคิดเป็นค่าบริการรายเดือนเฉลี่ย ไม่เกินเดือนละ 91,600 บาท (รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม) 

4. การเสนอราคาให้เสนอแยกเป็นรายละเอียดในแต่ละวงจรเช่า โดยรวมค่าเช่าอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวงเงินรวมไม่เกินในข้อที่ 3 

5. ระยะเวลาของการด าเนินงานต้องเสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้ภายใน ภายใน 60 วัน หลังจาก
วันท าสัญญา หากการด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณายกเลิกสัญญาเช่าทันที 
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6. หากการด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของค่า
เช่าในแต่ละวงจรที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แก่ผู้ให้บริการรายเดิม หากมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ผู้เสนอราคา
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้นให้กับผู้ให้บริการเดิม โดยไม่เรียกเก็บกับมหาวิทยาลัยฯ  หาก
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ให้บริการรายเดิมอยู่แล้วก็จะไม่คิดค่าบริการของวงจรที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ 
 


