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ข้อกาํหนดทางเทคนิคขั้นตํา่ของ 

เช่าบริการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต (Internet Leased Line)  จาํนวน 1 ระบบ 
  

 1. ผูใ้ชบ้ริการ โดยศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ตอ้งสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่น
วงจรส่ือสารท่ีรองรับปริมาณการใชง้าน หรือมีแบนวิธไดอ้ยา่งนอ้ย 650 Mbps ในประเทศ และ              
350 Mbps ต่างประเทศ 

 2. ผูใ้หบ้ริการ ตอ้งมี Layer3 Switch (ISP L3 Switch) ท่ีรองรับการเช่ือมต่อจาก PSU Internet Gateway 
Router ของมหาวิทยาลยั โดยอุปกรณ์ดงักล่าว ตอ้งกาํหนดค่าคอนฟิกการทาํ Local SPAN Port หรือ 
Remote SPAN Port สาํหรับอุปกรณ์ตรวจสอบขอ้มูล ของมหาวิทยาลยั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ี รับ-ส่ง ผา่น เขา้-ออก จากเครือข่ายของมหาวิทยาลยัได ้

 3. ผูใ้หบ้ริการ ตอ้งมี Layer3 Switch ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น Inter Campus L3 Switch รองรับการเช่ือมต่อจาก
วิทยาเขต ปัตตานี ภูเกต็ สุราษฏร์ธานี และตรัง เพื่อรับ-ส่ง ขอ้มูลการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ 
แต่ละวิทยาเขต มายงัวิทยาเขต หาดใหญ่ 

 4. อุปกรณ์ในขอ้ 2. และขอ้ 3.  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนภาพเครือข่าย และ
ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

4.1  ตอ้งไม่ใช่อุปกรณ์ตวัเดียวกนั 
4.2  เป็นผลิตภณัฑข์อง Cisco ประกอบไปดว้ย Gigabit Ethernet ท่ีรองรับการเช่ือมต่อชนิด  

RJ-45 อยา่งนอ้ย 12 Port และมี IOS Image เวอร์ชนัท่ีเป็นปัจจุบนั หรือ ใกลเ้คียงปัจจุบนัท่ีสุด 
4.3  ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีศูนยค์อมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 
 5. ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัสรร Public IPv4 Prefix Number และ Global IPv6 Prefix Number โดยมี Prefix 

length ขนาด /23 อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 ชุด และขนาด /56 อยา่งนอ้ยจาํนวน 1 ชุด ตามลาํดบั ใหแ้ก่ทาง
มหาวิทยาลยั 

 6. ผูใ้หบ้ริการตอ้งจดัสรรหมายเลขไอพี Point-to-Point สาํหรับการเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ในขอ้ 2. 
 7. ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีการเช่ือมต่อวงจร ตามขอ้กาํหนดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

7.1  เช่ือมต่อในประเทศท่ี CAT NIX (AS4652) จาํนวน 1 วงจร 
7.2  เช่ือมต่อกบั IIG ในประเทศไทย ( CAT หรือ TOT หรือ TIG หรือ CSL หรือ BB Connect 

หรือ Jastel หรือ SBN ) จาํนวน 1 วงจร และมีวงจรเช่ือมต่อตรงกบั ISP ต่างประเทศ อยา่ง
นอ้ยจาํนวน 1 วงจร 

 8. ผูใ้หบ้ริการสามารถใหบ้ริการ IPv6 แบบ Native ได ้
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 9. ผูใ้หบ้ริการตอ้งประกาศ หมายเลขเครือข่ายรุ่นท่ีส่ี และรุ่นท่ีหก ภายใต ้AS9464 ของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ( PSU ) ผา่นทางผูใ้หบ้ริการดว้ย BGP และ Multiprotocol BGP 
Extensions ตามลาํดบั 

 10. ผูใ้หบ้ริการสามารถบริการ การเช่ือมต่อแบบ Ethernet โดยตรงเขา้กบัศูนยค์อมพิวเตอร์ หรือ โดยใช้
บริการวงจรจากบริษทัอ่ืน ๆ 

 11. ยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
 12. มีบริการ Priority Queue List 
 13. มีระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่าย 
 14. กรณีอุปกรณ์เครือข่าย ในขอ้ 2. หรือ ขอ้ 3. มีปัญหาไม่สามารถใหบ้ริการไดต้ามปรกติ ผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งนาํอุปกรณ์สาํรองมาทาํงานทดแทนภายในเวลา 24 ชัว่โมง โดยนบัตั้งแต่เม่ือไดรั้บแจง้จากทาง
ศูนยค์อมพวิเตอร์ 

 15. กรณีการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตผา่นวงจรส่ือสารในขอ้ 7. เกิดขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านได ้โดยท่ี
ทางผูใ้หบ้ริการไม่สามารถทาํใหก้ารใชบ้ริการ Internet ดีข้ึนได ้ ทางผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกค่าปรับ
หรือยกเลิกสญัญาได ้

 16. มีรายงานแสดงปริมาณการใชง้านวงจรทั้งในประเทศ (ท่ีจุดต่อ NIX ) และต่างประเทศ (ท่ีจุดต่อ IIG) 
เพื่อใหท้ราบถึงสภาวะปริมาณการใชง้านของทางมหาวิทยาลยั โดยผูดู้แลระบบสามารถเรียกดูขอ้มูล
นั้นไดด้ว้ยตนเอง 

 17. ผูใ้หบ้ริการตอ้งนาํเสนอแผนภาพอินเตอร์เน็ต ( Internet Map ) แสดงถึง ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั สาํหรับ
การเช่ือมต่อ และขนาดแบนวิธ ทั้งวงจรในประเทศ และออกต่างประเทศ ของผูใ้หบ้ริการ ไปยงั                 
ผูใ้หบ้ริการหรือ ISP รายอ่ืน 

 18. ผูใ้หบ้ริการตอ้งระบุขอ้มูลใน ตารางเปรียบเทยีบข้อเสนอราคาบริการอนิเตอร์เน็ต ให้ครบตั้งแต่ 
ลาํดับที ่1 – 29 จึงจะได้รับการพจิารณา ส่วนลาํดบัท่ี 30 – 32 จะเสนอหรือไม่กไ็ด ้

 19. ตอ้งรักษามาตรฐานปริมาณการใชง้านวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศใหมี้การใชง้านโดยเฉล่ีย     
ไม่เกิน 80% ของขนาดวงจร   เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัของขนาดวงจร หากปริมาณการใชง้านเร่ิมสูง
กวา่มาตรฐานท่ีตั้งไว ้จะตอ้งมีการเพิ่มขยายขนาดวงจร 

 20. ตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีเทคนิคดูแลรักษาระบบตลอดเวลา รวมทั้งทาํหนา้ท่ีรับแจง้เหตุขดัขอ้ง กรณีท่ีเกิด
ปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั ไม่เวน้วนัหยดุ 
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หลกัเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณาราคา 
 ศูนยค์อมพวิเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด รวมถึง
การเลือกขนาดวงจรใดวงจรหน่ึงข้ึนมาพจิารณากไ็ด ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และ   
ใหถื้อวา่การตดัสินของคณะกรรมการเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้
 
อตัราค่าปรับ 
A. กรณีการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตขดัขอ้งหรือไม่สามารถใชง้านได ้( Internet Down ) ทางบริษทัยนิดี              

ใหป้รับค่าใชบ้ริการ โดย คิดเป็น 2 เท่าของเวลาท่ีไม่สามารถใชง้านได ้( เช่น กรณี Internet Down                 
1 ชัว่โมง ค่าซ้ือ Internet จาก ISP ชัว่โมงละ 500 บาท เพราะฉะนั้นบริษทัตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นเงิน              
1,000 บาท ( 2*500 ) โดยยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้ริการหกัค่าปรับลดดงักล่าวออกจากค่าใชบ้ริการประจาํเดือน   

B. กรณีการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเกิดขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านไดต้ามปริมาณการใชง้านท่ีแทจ้ริง  
โดยหากขอ้เทจ็จริงของเหตุผดิปกติท่ีเกิดข้ึน อยูใ่นความรับผดิชอบของบริษทั ทางบริษทัยนิยอมให้
ผูใ้ชบ้ริการหกัค่าปรับลดดงักล่าว ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1  

C. กรณีการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเกิดขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านไดบ่้อยคร้ังโดยท่ีทางผูใ้หบ้ริการ               
ไม่สามารถทาํใหก้ารใชบ้ริการ Internet ดีข้ึนได ้( เช่น Link Down 3 คร้ังต่อเดือน ทุกเดือน )                            
ทางผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกค่าปรับผูใ้หบ้ริการและสามารถยกเลิกสญัญาได ้โดยพิจารณาเป็นกรณี  
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ตารางเปรียบเทยีบข้อเสนอราคาบริการอนิเตอร์เน็ต แก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 

ลาํดับที ่ รายการ 
รายละเอยีด       

(หน่วย) 

1 ช่ือบริษทัท่ีเสนอราคา  

2 AS number ของบริษทัท่ีเสนอราคา AS_ _ _ _ _ 

3 ขนาด bandwidth รวมในประเทศไทยของบริษทั (Gbps) 

4 ขนาด bandwidth รวมนอกประเทศไทยของบริษทั (Gbps) 

5 ขนาด bandwidth ในประเทศท่ีเสนอแก่ ม.อ. (0.650 Gbps เป็นอยา่งนอ้ย) (Gbps) 

6 ขนาด bandwidth ต่างประเทศท่ีเสนอแก่ ม.อ. (0.350 Gbps เป็นอยา่งนอ้ย) (Gbps) 

7 ขนาด cache size สาํหรับบริการเวบ็แอพพลิเคชนั  (TB) 

8 ช่ือผูใ้หบ้ริการ ระบบส่ือสารสาํหรับวงจรใน ลาํดบัท่ี 5 และ 6 คือ  

9 ขนาดวงจรส่ือสารสาํหรับวงจรใน ลาํดบัท่ี 5 และ 6 คือ (Gbps) 

10 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน คือ (บาท,สตางค)์ 

11 ยนืยนัราคาใน ลาํดบัท่ี 10 น้ี เป็นเวลา 30 วนั  

12 อุปกรณ์เครือข่าย รุ่นท่ีบริษทัเสนอมี Cisco Part Number คือ  

13 อุปกรณ์เครือข่าย รุ่นท่ีบริษทัเสนอมี Main Memory (256MB เป็นอยา่งนอ้ย)  ( MB) 

14 อุปกรณ์เครือข่าย รุ่นท่ีบริษทัเสนอมีราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้คือ (บาท,สตางค)์ 

15 Public IPv4 Prefix Number ท่ีเสนอแก่ ม.อ. คือ   

16 จาก ลาํดบัท่ี 15 มี Prefix length ท่ีเสนอแก่ ม.อ. คือ  ( /? ) 

17 Global IPv6 Prefix Number ท่ีเสนอแก่ ม.อ. คือ  

18 จาก ลาํดบัท่ี 17 มี Prefix length ท่ีเสนอแก่ ม.อ. คือ ( /? ) 

19 ขอ้ 7.1 ขนาดวงจรเช่ือมต่อในประเทศท่ี CAT NIX AS4652 คือ  (Gbps) 

20 ขอ้ 7.2 เช่ือมต่อ IIG ในประเทศ ใหร้ะบุผูใ้หบ้ริการ ( เช่น CAT หรือTOT หรือ 
TIG หรือ BB Connect หรือ CSL หรือ Jastel หรือ SBN หรือ ระบุเป็นช่ืออ่ืน ) 

 

21 ขนาดวงจรเช่ือมต่อใน ลาํดบัท่ี 20 มีขนาด  (Gbps) 

22 ขอ้ 7.2 เช่ือมต่อตรงกบั ISP ต่างประเทศ ใหร้ะบุ ช่ือ ISP  
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ลาํดบัท่ี รายการ 
รายละเอียด       

(หน่วย) 

23 ขนาดวงจรเช่ือมต่อใน ลาํดบัท่ี 22 มีขนาด (Gbps) 

24 ระบุ AS number ของ ISP ต่างประเทศท่ีต่อวงจร ในลาํดบัท่ี 22 AS_ _ _ _ _ 

ให้เสนอราคาสําหรับบริการระยะเวลา 12 เดือนทีข่นาดความเร็วต่าง ๆ ในข้อ 25-29 ด้วย 

25 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ 650Mbps และต่างประเทศ 350Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

26 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ 700Mbps และต่างประเทศ 400Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

27 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ 800Mbps และต่างประเทศ 450Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

28 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ 900Mbps และต่างประเทศ 500Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

29 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ 1Gbps และต่างประเทศ 500Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

หากบริษัทมีข้อเสนอมากกว่าทางเลอืกในลาํดับที ่25-29 ให้เสนอราคาสําหรับระยะเวลา 12 เดือน 

30 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ _____Mbps และต่างประเทศ 
______Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

31 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ _____Mbps และต่างประเทศ 
______Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

32 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีบริษทัจะเรียกเกบ็ตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการในประเทศ _____Mbps และต่างประเทศ 
______Mbps คือ 

(บาท,สตางค)์ 

ส้ินสุดตารางเปรียบเทียบขอ้เสนอราคา 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนภาพเครือข่าย 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีใชบ้ริการ  

 สถานท่ีคือหอ้งระบบคอมพิวเตอร์หมายเลข 2000 อาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงคน้หาโดยใชค้าํคน้ “ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์”  
จาก http://maps.google.com/ 
 
พื้นท่ีวา่งขา้งล่างสาํหรับ หมายเหตุต่าง ๆ (ถา้มี และหากเน้ือท่ีไม่เพยีงพอ กรุณาเสนอเอกสารแนบเพิม่) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

************************* 
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ข้อกาํหนดคุณลกัษณะขั�นตํ�าของ 

เช่าบริการวงจรสื�อสารระหว่างวทิยาเขต  จํานวน 1 ระบบ 

 
1. ผูใ้ชบ้ริการ โดยศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ตอ้งสามารถใชง้าน MPLS ที*รองรับ

การเชื*อมต่อ ระหวา่งวทิยาเขต ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดด้งัต่อไปนี0  
1.1. วทิยาเขตหาดใหญ่ และ วทิยาเขตปัตตานี  ( IC1 ) 
1.2. วทิยาเขตหาดใหญ่ และ วทิยาเขตภูเก็ต  ( IC2 ) 
1.3. วทิยาเขตหาดใหญ่ และ วทิยาเขตสุราษฏร์ธานี ( IC3 ) 
1.4. วทิยาเขตหาดใหญ่ และ วทิยาเขตตรัง  ( IC4 ) 

โดยสามารถดูแผนภาพการเชื*อมต่อเครือข่าย เพิ*มเติมไดที้*ดา้นทา้ยของขอ้กาํหนด 
2. วงจร MPLS ที*เชื*อมต่อระหวา่งวทิยาเขต แต่ละวงจรที*ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ A. ตอ้งรองรับปริมาณการใช้

งาน หรือมีแบนวธิไม่ตํ*ากวา่ 300 Mbps และตอ้งใชง้านไดพ้ร้อม ๆ กนั 
3. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเชื*อมต่อดว้ย Ethernet เพื*อใชบ้ริการ MPLS 
4. ยกเวน้ค่าติดตั0ง หรือค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
5. กรณี MPLS มีปัญหาไม่สามารถใหบ้ริการไดต้ามปรกติ โดยเหตุเสียนั0นเกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายของ

ผูใ้หบ้ริการที*ติดตั0งอยูที่*อาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งนาํอุปกรณ์สาํรองมาทาํงาน
ทดแทนภายในเวลา 24 ชั*วโมง โดยนบัตั0งแต่เมื*อไดรั้บแจง้จากทางศูนยค์อมพิวเตอร์ 

6. กรณี MPLS เกิดขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านได ้โดยที*ทางผูใ้หบ้ริการไม่สามารถทาํใหก้ารใช้
บริการ MPLS ดีขึ0นได ้ ทางผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกค่าปรับหรือยกเลิกสัญญาได ้

7. มีรายงานแสดงปริมาณการใชง้านวงจร เพื*อใหท้ราบถึงสภาวะปริมาณการใชง้านของทาง
มหาวทิยาลยั โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกดูขอ้มูลนั0นไดด้ว้ยตนเอง 

8. มีรายงานสรุปเหตุเสีย (Fault Report) ประจาํทุก ๆ เดือนเพื*อใหท้ราบถึงสภาวะปริมาณการใชง้าน
ของทางมหาวทิยาลยั และสรุประยะเวลาเสียพร้อมเหตุเสีย โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกดูรายงาน
สรุปนี0ไดด้ว้ยตนเอง 

9. ตอ้งมีเจา้หนา้ที*เทคนิคดูแลรักษาระบบตลอดเวลา รวมทั0งทาํหนา้ที*รับแจง้เหตุขดัขอ้ง กรณีที*เกิด
ปัญหา หรือตอ้งการความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ตลอด 24 ชั*วโมง ทุกวนั ไม่เวน้วนัหยดุ 

10. ผูใ้หบ้ริการตอ้งระบุขอ้มูลใน ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอราคาบริการวงจร MPLS ระหว่างวทิยาเขต 
ให ้ครบตั�งแต่ลาํดับที� * – , จึงจะได้รับการพจิารณา 
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อตัราค่าปรับ 

A. กรณีการใชบ้ริการผา่นวงจรสื*อสารใน ขอ้ 1. เกิดขดัขอ้งหรือไม่สามารถใชง้านได ้ทางบริษทัยนิดี
ใหป้รับค่าใชบ้ริการ โดย คิดเป็น 2 เท่าของเวลาที*ไม่สามารถใชง้านได ้( เช่น กรณีวงจรใชง้านไม่ได ้
1 ชั*วโมง ค่าเช่าวงจร ชั*วโมงละ 500 บาท เพราะฉะนั0นบริษทัตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 1,000 บาท 
(2*500) โดยยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้ริการหกัค่าปรับลดดงักล่าวออกจากค่าใชบ้ริการประจาํเดือน 

B. กรณีการใชบ้ริการวงจรสื*อสารใน ขอ้ 1. เกิดขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านไดบ้่อยครั0 งโดยที*ทางผู ้
ใหบ้ริการไม่สามารถทาํใหก้ารใชบ้ริการดีขึ0นได ้( เช่น Link Down 3 ครั0 งต่อเดือน ทุกเดือน ) ทาง
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกค่าปรับผูใ้หบ้ริการและสามารถยกเลิกสัญญาได ้โดยพิจารณาเป็นกรณี 

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

 
ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอราคาบริการวงจร MPLS ระหว่างวทิยาเขต  

แก่ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ลาํดับที� รายการ 
รายละเอยีด                

(หน่วย) 

1 ชื*อบริษทัที*เสนอราคา  

2 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ*มที*บริษทัจะเรียกเก็บตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการวงจร  MPLS 300 Mbps ที*ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1. คือ 

(บาท,สตางค)์ 

3 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ*มที*บริษทัจะเรียกเก็บตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการวงจร  MPLS 350 Mbps ที*ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1. คือ 

(บาท,สตางค)์ 

4 ค่าบริการสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ*มที*บริษทัจะเรียกเก็บตลอด 12 เดือน
สาํหรับบริการวงจร  MPLS 400 Mbps ที*ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1. คือ 

(บาท,สตางค)์ 

สิ0นสุดตารางเปรียบเทียบขอ้เสนอราคา 
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แผนภาพการเชื*อมต่อเครือข่ายแสดงวงจรที* IC1, IC2, IC3 และ IC4 ที*เกี*ยวขอ้งกบัการเสนอราคานี0  
 

 
 

 
 
 


