หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์ เน็ต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
................................................................
1. เกณฑ์การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตตามขนาดของโรงเรี ยน
1.1 โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนไม่เกิน 120 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตให้ วงเงิน 1,500 บาท ต่อเดือน
1.2 โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน 120 - 300 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตให้ วงเงิน 2,000 บาท ต่อเดือน
1.3 โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน 301 - 500 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตให้ วงเงิน 3,500 บาท ต่อเดือน
1.4 โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไป จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตให้ วงเงิน 5,000 บาท ต่อเดือน

แนวทางการดาเนินการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รายงานเบิกจ่ายตามการ
เช่าสัญญาณอินเทอร์ เน็ต
ของโรงเรี ยนและ สพท.

สพฐ. กาหนดเกณฑ์การ
จัดสรรค่าเช่าอินเทอร์ เน็ตและ
แจ้งจัดสรรไปยัง สพท.

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอเบิกจ่ายตามการเช่า
สัญญาณดินเทอร์ เน็ต

แจ้งจัดสรรงบประมาณ
งบดาเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)

โรงเรียน/หน่ วยงานในสั งกัด
โรงเรี ยน/หน่วยงาน ดาเนินการเช่าตาม พรบ.
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้ให้ เช่ าเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต

2. การแต่ ต้งั คณะกรรมการดาเนินการเช่ า ประกอบด้ วย 2 คณะ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการดาเนินการเช่ า ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
2.1.1 ประธานการรมการ
2.1.2 กรรมการ
2.1.3 กรรมการ
ฯลฯ
2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
2.2.1 ประธานกรรมการ
2.2.2 กรรมการ
2.2.3 กรรมการ
ฯลฯ
3. ข้ อเสนอแนะเอกสารประกอบการเช่ า/ตรวจรับ
3.1 สัญญาเช่าขอบเขตการเช่าอินเทอร์ เน็ด/(TOR) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
3.1.1 ความเร็ วในการ Download และความเร็ วในการ Upload
3.1.2 ระยะเวลาการเช่า
3.1.3 ระยะเวลาการซ่อมบารุ ง กรณี โรงเรี ยนไม่สามารถใช้งานได้ หากเกินกาหนดเวลาที่โรงเรี ยนกาหนดต้องมี
ค่าปรับ
3.1.4 กรณี อุปกรณ์เสี ย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3.1.5 กรณี ที่โรงเรี ยนต้องการ Public IP ต้องแจ้งให้โรงเรี ยนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.1.6 ระบุประเภท/ชนิด อินเทอร์ เน็ตที่เช่า (เช่น ประเภท........... ชนิด.........)
3.1.7 ระบุสื่อสัญญาณการเช่า
3.1.8 มีศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (Call Centef)
3.2 ข้อควรพิจารณาการตรวจรับการเช่า ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
3.2.1 เอกสารแสดงประมาณการใช้งานจริ งตลอดทั้งเดือนที่เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งการ Download และการ
Upload
3.2.2 เอกสารประกอบการซ่อมบารุ ง กรณี โรงเรี ยนไม่สามารถใช้งานได้ ต่อเดือน (เวลา/จานวนคร้งที่โรงเรี ยน
แจ้งซ่อม เวลา/จานวนครั้งที่มีการซ่อมบารุ ง เวลา/จานวนครั้งที่ซ่อมบารุ งเสร็ จ)

ตัวอย่ าง
ข้ อกาหนดรายละเอียดการเช่ าสั ญญาณอินเทอร์ เน็ต
การติดตั้งระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
1.ผู้เช่ า หมายถึง โรงเรียน/หน่ วยงาน/สพป........................................สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูใ้ ห้เช่า หมายถึง................................................................
2.ผู้ให้ เช่ าต้ องติดตั้งเครือข่ ายระบบอินเทอร์ เน็ตพร้ อมใช้ งาน เป็ นระยะเวลา.............เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ประเภท/ชนิด อินเทอร์ เน็ตที่เช่า เช่น ADSL/DSL Leasec Line 3G/4G Satellite Wi-Net/Wi-Link
2.2 ความเร็ วในการ Download……………….Mbps
2.3 ความเร็ วในการ Upload………………Mbps
2.4 กรณี ที่เช่าอินเทอร์ เน็ตประเภท Leased Line ต้องระบุความเร็ วในการออกต่างประเทศ
2.5 สื่ อที่ใช้ เช่น สายทองแดง สายใยแก้วนาแสง และคลื่นวิทยุ
2.6 กรณี โรงเรี ยนไม่สามารถใช้งานได้ ผูใ้ ห้เช้าต้องซ่อมบารุ งให้สามารถใช้งานได้ปกติ ภายใน...........ชัว่ โมง
2.7 หากเกินกาหนดเวลาที่โรงเรี ยนกาหนดต้องมีค่าปรับ........บาท ต่อชัว่ โมง
2.8 กรณี อุปกรณ์เสี ยหาย ผูใ้ ห้เช่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้โรงเรี ยนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.9 กรณี ที่โรงเรี ยนต้องการ Public IP ต้องมีการแจ้งให้โรงเรี ยนทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.10 ผูใ้ ห้เช่าต้องมีศูนย์บริ การข้อมูลลูกค้า (Call Center)
2.11 ผูใ้ ห้เช่าต้องจัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถทางานเป็ น Router และกระจายสัญญาณไร้สายได้
2.12 กรณี ที่เช่า Leased Line ผูใ้ ห้เช่าต้องจัดหา Router 1 เครื่ อง และ Access Point 1 เครื่ อง
2.13 หากผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขตามข้อกาหนดได้ ผูเ้ ช่าสามารถยกเลิกสัญญาได้
3.การส่ งมอบ ค่ าเช่ า และการจ่ ายเงิน
การเบิกจ่ายแบ่งเป็ นงวด.........งวดละเท่า ๆ กัน นับจากวันลงนามในสัญญาและมีการใช้งานจริ ง
3.1 ผูเ้ ช่าต้องส่ งมอบงานให้เช้าให้บริ การอินเทอร์ เน็ตทุกสิ้ นเดือน
3.2 ผูเ้ ช่าจะจ่ายค่าบริ การเป็ นรายเดือน รวม........................บาท ต่อเดือน เป็ นเงินทั้งสิ น.....................บาทต่อปี
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่โรงเรี ยน/หน่วยงาน ไม่สามารถหาได้ให้แจ้งผูเ้ ช่าดาเนินการจัดหาให้เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ
2. ทั้งนี้ ข้อกาหนดดังกล่าวเป็ นเพียงแนวทางในการจัดการหาการเช่าสัญญาณอินเทอร์ เน็ตของแต่ละ โรงเรี ยน/
หน่วยงานในสังกัด หากโรงเรี ยน/หน่วยงาน พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็ นเพิ่มเต็ม โรงเรี ยน/หน่วยงาน ต้อง
กาหนดรายละเอียดที่จะเป็ นประโยชน์กบั ทางราชการ สามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจาเป็ น
ซึ่ งดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

