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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 61/2561 
 

ค่าเช่า Bandwidth และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
     1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
     1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
     1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
     1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยจดทะเบียนจัดต้ังในรูปแบบ “บริษัทจํากัด,“บริษัทจํากัด(มหาชน)” และ
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ แก่ลูกค้าองค์กรเอกชนและองค์หน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเน่ืองมาไม่ตํ่ากว่า 2 ปี โดยแนบสําเนาเอกสารสัญญาการให้บริการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง
บริษัทฯ ของผู้เสนอราคากับภาครัฐ จํานวน 5 สัญญา โดย Bandwidth ของแต่ละสัญญาต้องไม่ตํ่ากว่า 20 Mbps 
หากไม่ใช่ผู้ให้บริการรายเดิมเพื่อให้ คณะกรรมการของมหาวิยาลัย พิจารณา 
     1.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน) นับจนถึงวันท่ีย่ืนซอง ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือประกอบกิจการด้านการ
ให้บริการระบบส่ือสาร หรือโทรคมนาคม และต้องไม่เป็นผู้ท้ิงงานของรัฐวิสาหกิจหรือของทางราชการที่ได้เวียน
แจ้งช่ือแล้วห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ มหาวิทยาลัย 
     1.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสาย
ส่ือสารใยแก้วนําแสงที่เช่ือมโยงไปยังผู้ให้บริการแลกเปล่ียนข้อมูลภายในประเทศโดยตรง (National Internet 
Exchange : NIX) ไม่น้อยกว่า 3 วงจร โดยมีขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 5 Gbps. โดยอ้างอิงตามแผนผังการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดย
ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
     1.8 ผู้เสนอราคาจะต้องมีวงจรเช่ือมโยงต่างประเทศแบบ Full Duplex ด้วยสายส่ือสารใยแก้วนําแสง 
(Fiber Optic) ซึ่งเช่ือมต่อตรงไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ (Tier Provider) โดยมีขนาดรวมกันไม่
น้อยกว่า 500 Mbps. ณ. วันท่ีย่ืนซอง โดยอ้างอิงตามภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายที่เช่ือมต่อไปยัง ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซึ่งสามารถแสดงปริมาณการใช้งานได้ตลอด 1 เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนที่ย่ืน
ซอง หรือเอกสารสัญญาที่ทํากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ซ่ึงแสดงจํานวนขนาดของช่องสัญญาณที่
เช่าไว้ 
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     1.9 ผู้เสนอราคาจะต้องมี International Core Gateway อย่างน้อย 2 Node ซึ่งทํางานในลักษณะ 
Redundant ซึ่งกันและกัน หากกรณีที่ Node    ใด Node หน่ึง Down อีก Node ท่ีเหลือ สามารถทํางานแทน 
Node ท่ี Down ได้ทันที 
     1.10 ผู้เสนอราคาต้องมีระบบรับแจ้งและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
     1.11 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติของปริมาณการใช้งานสายต่างประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉล่ียตลอด 
1 เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ีย่ืนซองไม่เกินร้อยละ 80 ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s International 
Bandwidth Utilization) 
     1.12 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงภาพกราฟสถิติปริมาณการใช้งานสายภายในประเทศในเส้นทางท่ีเป็น
เส้นทางหลักของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องมีปริมาณการใช้งานท่ีเข้าหรือออกในเส้นทางน้ันโดยเฉล่ียตลอด 
1 เดือนท่ีผ่านมาก่อนเดือนท่ีย่ืนซองไม่เกินร้อยละ 80 ของขนาดช่องสัญญาณน้ัน (ISP’s Domestic Bandwidth 
Utilization) 
     1.13 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารที่ประกอบด้วย Network Connection Map ของ NECTEC,
ตารางแสดงความเร็ว จํานวน ชนิดของส่ือ (ใยแก้วนําแสงหรือดาวเทียม) ประเภทของวงจรส่ือสารที่ติดต่อกับ
ต่างประเทศท่ีมีอยู่ทั้งหมด (Full Duplex หรือ Simplex) โดยแยกเป็นวงจรและ สถิติการใช้งานในปัจจุบันโดย 
เฉล่ียล่าสุด (หน่วยเป็น Mbps.)                  
     1.14 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
     1.15 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
     1.16 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
คุณลักษณะ 
     1. ต้องให้บริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย แบบ MPLS (Multiprotocol Label Switching-Virtual 
Private Network) มีความเร็วในการเช่ือมต่อมีความเร็วในการเช่ือมต่อโดยรวมไม่น้อยกว่า 500 Mbps แยกเป็น
ความเร็วไม่น้อยกว่า  
500 Mbps. สําหรับความเร็วภายในประเทศ และไม่น้อยกว่า 400 Mbps. สําหรับความเร็วต่างประเทศ 
     2. ระบบโครงข่าย ต้องเป็น แบบ fiber optic อย่างน้อย 2 เส้นทางเข้ามายังมหาวิทยาลัย 
     3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการให้บริการด้วยโครงข่าย Fiber Optic และต้องเป็นคนละโครงข่ายกับ 
โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) เพื่อความเสถียรภาพในการใช้งาน 
     4. ผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบ SMS 
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     5. ผู้เสนอราคาต้องจัดทํากราฟแสดงสถิติปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้ MRTG หรือใกล้เคียงซึ่ง
เก็บทุกๆ 5 นาที ในรอบวันที่ผ่านมาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องสามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงต้อง
แยกการส่ือสารภายในประเทศ (Domestic) และต่างประเทศ (International) ของแต่ละเส้นทางออกให้ทาง
มหาวิทยาลัยฯ เห็นอย่างชัดเจน โดยแยกแสดงการใช้งานเป็นแบบ ต่อเน่ือง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 
และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง นับต้ังแต่วันเริ่มใช้งานได้ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฯ สามารถขอให้ผู้ให้บริการจัดทําเป็น
รายงานและเอกสารเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
     6. กรณีได้รับการแจ้งปัญหาจากมหาวิทยาลัยฯ ผู้ให้บริการจะต้องทํารายงานการรับแจ้งปัญหาซึ่งมี
รายละเอียดของวัน - เวลาท่ีได้รับแจ้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน วิธีการแก้ไขปัญหา ช่ือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการท่ีรับแจ้งช่ือ
ผู้แจ้งปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ และวัน–เวลาท่ีแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ  
     7. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่ดําเนินการปิดก้ันช่องสัญญาณ (Filter Port) หรือข้อมูลใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งหากมีความจําเป็นจะต้องทําการปิดก้ันข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อน มิฉะน้ัน 
จะถือว่าในช่วงเวลาทั้งหมดที่ถูกปิดก้ันน้ัน ทําให้การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยฯ สามารถออกหนังสือแจ้งเตือน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธ์ิหักค่าใช้บริการเท่ากับ 
อัตราใช้บริการในเดือนน้ัน แล้วคํานวณทอนเป็นรายช่ัวโมงท่ีถูกปิดก้ัน 
     8. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่จํากัดปริมาณข้อมูลเข้า-ออก ไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้ และไม่จํากัดจํานวนช่ัวโมงการ
ใช้งาน สามารถใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
     9. การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบใดๆ ของผู้เสนอราคาที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยฯ ต้องทําการแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ โดยต้องทําหนังสือ
แจ้งมายังมหาวิทยาลัยฯ และแจ้งผ่าน E-Mail มายังผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับมอบหมายใน
การประสานงานเรื่องการับแจ้งเตือนข่าวสารจาก ISP 
     10. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบบริการจัดส่งข้อความทางมือถือ (SMS) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อย
กว่า 60,000 ข้อความต่อปี 
    11. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) แบบ Firewall 
Appliance จํานวน 1 รายการ มีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

11.1. มี Network Interface  แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต  
11.2. มี Throughput ของ Firewall จํานวนไม่น้อยกว่า 40 Gbps  
11.3. สามารถใช้งาน IPv4 และ IPv6 ได้เป็นอย่างดี 
11.4. มีลิขสิทธ์ิการใช้งานหรือ Subscription สําหรับ IPS, Anti-virus, URL Filtering เป็น

อย่างน้อย ที่ถูกต้องตาม  กฏหมายตลอดอายุสัญญามาติดต้ังให้กับมหาวิทยาลัยฯ 
11.5 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Dual 
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11.6 มหาวิทยาลัยฯ จะมีสิทธ์ิใช้งานและปรับแต่งตลอดระยะเวลาของสัญญาผู้เสนอราคาต้อง
แนบเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ความสามารถของอุปกรณ์ที่จะใช้และแผนผังการเช่ือมต่อ
ของอุปกรณ์ที่จะนํามาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ ในเอกสารเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 

   12. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียม Real IP Address สําหรับจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 Class C 
    13. ระยะเวลาในการทําสัญญาการให้บริการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
    14. กรณีเกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ปลายทางสําหรับเช่ือมต่อกับเก็ทเวย์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ต้อง
ได้รับการแก้ไขภายใน 4 ชม นับต้ังแต่เวลาแจ้ง  
     15. กรณีท่ีผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ใช่ผู้ให้บริการรายเดียวกัน การรับแจ้งเหตุขัดข้องให้
สามารถติดต่อเพียงที่เดียวเท่าน้ัน ผู้ให้บริการท้ังสองรายต้องประสานงานกันเอง 
     16. ผู้เสนอราคาต้องยอมรับในเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในการบอกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้
ให้บริการได้ทันที กรณีที่พบกว่าผู้ให้บริการผิดเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงท่ีตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยฯ 
     17. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําที่บริษัท และมีประสบการณ์ในการติดต้ังอุปกรณ์
จัดการเส้นทางการจราจรข้อมูลบนเครือข่าย โดยบุคลากรดังกล่าวต้องได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคเก่ียวกับ
อุปกรณ์การจัดการเส้นทางการจราจรไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีหนังสือรับรองทั้งสองส่วน 
 

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


