
Quotation / ใบเสนอราคา / ใบยืนยันรับบริการ 

เรียนผู้อ านวยการ สพป.ภูเก็ต                           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ที่อยู่.................................................................................   เลขที ่ขบบภ.4.2(ภก.)280 
ผู้ประสานงาน.คุณเม    
เบอร์ติดต่อ 0952969991 
 
    ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนไม่เกิน120คน ความเร็ว150/100  Mbps ราคา 1,500.- บาท/เดือน 
    (package SMEs Burst Speed Super)   ยกเว้นพ้ืนบนเกาะความเร็ว 50/20 Mbps           
    อุปกรณ์เสรมิ  -     Router  Mikrotik     1  Set  

- Access Point (Dual Band)    1 Set 
    ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนไม่เกิน300คน ความเร็ว150/100  Mbps ราคา 2,000.-บาท/เดือน 
    (Package Government Premium Net 4.1)       
     อุปกรณ์เสรมิ  -    Router MiKrotik     1  Set 

- Access Point (Dual Band)    2  Set 
    ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักเรียนไม่เกิน500คน ความเร็ว300/150  Mbps ราคา 3,500.-บาท/เดือน 
     (Package Government Premium Net 4.1)                 
    อุปกรณ์เสรมิ   -    ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เนต็ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 

    โดยผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์จาก Nectec 1  Set 
- Access Point (Dual Band)    2  Set 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( Switch )   1 Set 

ค่  ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับนักเรียน500คนขึน้ไป ความเร็ว450/150 Mbps ราคา 5,000.-บาท/เดือน 
     (Package Government Premium Net 4.1)                   
    อุปกรณ์เสรมิ   -   ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เนต็ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 

   โดยผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์จาก Nectec  1  Set 
- Access Point(Dual Band)    2  Set 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( Switch )     1 Set 

 
หมายเหตุ          - กรณีทางโรงเรียนต้องการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ WiFi ทาง TOT  คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมจุดละ       
                        4,000 บ  ระยะทางสาย UTP ไม่เกิน 90 เมตร  

- กรณีระยะทางสายเกิน 90 เมตร ต้องใช้สื่อ Fiber Optic ต้องส ารวจหน้างานเพ่ือประเมินค่า  
 ใช้จ่ายให้ทางโรงเรียนทราบอีกคร้ัง  

-ราคารวม VAT 7% แล้ว 
-บมจ.ทีโอที จัดเก็บข้อมูลจราจร ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ถึงขา WAN เท่านั้น 
-ใบเสนอราคานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใช้บริการ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่           
  คุณประสิทธิ์ 0814480118  ,  คุณธีรศักดิ์ 0815693939 
 



 

ข้อก าหนดรายละเอียดการเช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ต 

การติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1. ผู้เช่า หมายถึง โรงเรียน.................................................................................................................................... 

      ผู้ให้เช่า หมายถึง บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 

2. ผู้ให้เช่าต้องติดต้ังเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมใช้งาน เป็นระยะเวลา........เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ประเภทของอินเตอร์เน็ตทีเ่ช่า คือ FTTx สื่อท่ีใช้ คือ สายเคเบลิใยแก้วน าแสง(ยกเว้นพื้นที่บนเกาะ) 

2.2 ความเร็วในการ Download ………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ความเร็วในการ Upload…………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 กรณีโรงเรยีนไมส่ามารถใช้งานได้ ผู้ให้เช่าต้องซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งานได้ปกติ ภายใน 24 ช่ัวโมง 

2.5 หากเกินก าหนดเวลาที่โรงเรียนก าหนดต้องมีค่าปรับ........บาท ต่อช่ัวโมง 

2.6 กรณีอุปกรณ์เกดิความเสียหาย 

      - อันเกิดจากตัวอุปกรณห์รือมิใช่ความผิดพลาดอันเกดิจากความประมาทหรือการใช้งานผดิประเภทของลูกค้า  

        บมจ.ทีโอที จะด าเนินการจดัหาอุปกรณ์ส ารองให้ตามที่ บมจ.ทีโอที มีอุปกรณ์ส ารองอยู ่

- ในกรณีเกิดความเสยีหายต่ออุปกรณ์อันเกดิจากความประมาทหรอืการใช้งานผิดประเภทของลูกค้า  ลูกค้า  

  จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้ บมจ.ทีโอที 

2.7 มีศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ช่ัวโมง เลขหมาย 1177 , 1100  

2.8 อุปกรณ์ที่ บมจ.ทีโอที ตดิตั้งให้สามารถท างานเป็น Router และมีอปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 

3. การส่งมอบ ค่าเช่า และการจ่ายเงิน 

การเบิกจ่ายแบ่งเป็นงวด........งวดละเท่าๆกัน นับจากวันลงนามในสญัญาและมีการใช้งานจริง 

3.1 ผู้เช่าต้องส่งมอบงานให้เช่าให้บริการอินเตอรเ์น็ตทุกสิ้นเดือน 

3.2 ผู้เช่าจะจา่ยค่าบริการเป็นรายเดือน รวม................บาท ต่อเดือน เปน็เงินทั้งสิ้น...............บาทต่อปี 

***ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของ บมจ.ทีโอที*** 

 

ส าหรับลูกค้า ส าหรับ บมจ.ทีโอท ี

ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 
 

(….........................................) 
ลายเซ็นต์ผู้มีอ านาจพร้อมตราประทับ(ถ้าม)ี 

โทร................................ 
วันที.่....../......./....... 

ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 

(นายวัชรินทร์ สกุลชิต) 
(โทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต) 

 

ผู้เสนอราคา 
 
 
 
 

(นายประสิทธิ์ นิลวรรณ) 
โทร 0 7636 7399 

  โทร 0 7636 7343 



 

 

 

 

 

 


