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โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ 
เพ่ือเป3นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ป8งบประมาณ 2556 

(ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

1. ความเป3นมาของโครงการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เป
นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจในงานบริการ

การศึกษา โดยดําเนินการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังสิ้น 10 คณะ และเป
นสถาบันการศึกษา
ท่ีมุ0งเน นการพัฒนางานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในหลากหลายสาขา รวมท้ังให บริการด านวิชาการ
รูปแบบต0างๆ อาทิ ด านการฝAกอบรมและสัมมนา การจัดประชุมวิชาการท้ังประดับประเทศและระดับสากล 
ซ่ึงการบริหารการศึกษาและงานวิจัยจําเป
นต องมีข อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ โดยต องเป
นข อมูลท่ี
ถูกต อง รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันระหว0างฐานข อมูลภายในสถาบัน อันจะเป
นการพัฒนาระบบบริหารงาน
สถาบันตามแนวทางสังคมฐานความรู  (Knowledge-Based Society) 

ด วยสถาบันได มีการดําเนินงานของ “โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เพ่ือเป
น
สถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก” มาเป
นระยะท่ี 4 แล ว โดยในการดําเนินการระยะท่ีผ0านมาได มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให รองรับงานด านต0างๆ ของสถาบันได อย0างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได แก0 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสําหรับผู บริหาร ระบบคลังข อมูล ระบบติดตามการเข าร0วมกิจกรรมและ
การใช ทรัพยากรของบุคลากรและนักศึกษา ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ รวมถึงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถาบัน และปรับปรุงโครงสร างพ้ืนฐานท่ีจําเป
นเพ่ิมเติม ซ่ึงได มีการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร�แม0ข0ายและอุปกรณ�ต0าง ๆ อาทิ อุปกรณ�ด านเครือข0ายและ  ระบบจัดเก็บข อมูล  
เพ่ือเป
นการสนับสนุนให ระบบสารสนเทศต0าง ๆ สามารถทํางานได อย0างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ในป]งบประมาณ 2556 นี้ โครงการก0อสร างอาคารนวมินทราธิราชของสถาบันจะดําเนินการแล ว
เสร็จและเป̂ดให บริการแก0นักศึกษา คณาจารย� และเจ าหน าท่ีของสถาบัน   ด วยเหตุนี้ในโครงการระยะท่ี 4 
สถาบันจึงจําเป
นต องมีการเตรียมความพร อมโครงสร างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ   
และเหมาะสมต0อการรองรับการใช งานบริการด านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในอาคาร   เพ่ือให สถาบัน
สามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของสถาบันท่ีจะนําพาสถาบันฯไปสู0การเป
นองค�การแห0งความเป
นเลิศ 
(High Performance Organization : HPO) ได สําเร็จตามเปiาหมาย 

 
2. วัตถุประสงค/ 

(1) เพ่ือจัดเตรียมโครงสร างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให สามารถรองรับผู ท่ีจะเข าการใช บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคาดว0าจะเพ่ิมข้ึน 

(2) เพ่ือให ผู ใช บริการท้ังนักศึกษา และบุคลากรสามารถเข าถึงบริการเครือข0ายและระบบสารสนเทศ
ต0าง ๆ ของสถาบันได อย0างท่ัวถึง 
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3. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

(1) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องเป
นผู มีอาชีพขายพัสดุตามขอบเขตของงานและข อกําหนดดังกล0าว 
(2) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องเป
นบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขาย

อุปกรณ�คอมพิวเตอร�และติดต้ังระบบงานคอมพิวเตอร�มาแล วไม0ตํ่ากว0า 5 ป] ณ วันท่ียื่นซอง และ
มีทุนจดทะเบียนไม0ตํ่ากว0า 20 ล านบาท โดยได จดทะเบียนผู ถือหุ นและชําระค0าหุ นเต็มจํานวน 
เรียบร อยแล ว 

(3) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องมีสัญญาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร�และระบบเครือข0าย ท่ีมี
มูลค0าต0อสัญญาไม0ตํ่ากว0า    2 ล านบาท/สัญญา   ภายในระยะเวลา 5 ป] นับเวลาย อนหลังจาก 
ณ วันท่ีประกาศประกวดราคา   (แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญา
นั้น  มาพร อมกับเอกสารในวันยื่นข อเสนอ) 

(4) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องไม0เป
นผู ท่ีถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทางราชการ และ
ได แจ งเวียนชื่อแล ว หรือไม0เป
นผู ท่ีได รับผลของการสั่งให นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเป
นผู ท้ิงงาน
ตาม ระเบียบของทางราชการ 

(5) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องไม0เป
นผู มีผลประโยชน�ร0วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน และต องไม0เป
น
ผู มีผลประโยชน�ร0วมกันระหว0างผู เสนอราคา  ณ วันยื่นเสนอราคา  หรือไม0เป
นผู กระทําการอัน
เป
นการขัดขวางการแข0งขันราคาอย0างเป
นธรรม  

(6) ผู�ประสงค
จะเสนอราคาต องไม0เป
นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม0ยอมข้ึนศาล
ไทย เว นแต0รัฐบาลของผู เสนอราคาได มีคําสั่งให สละสิทธิ์และความคุ มกันเช0นว0านั้น 

 
4. ข�อกําหนดในการเสนอราคา 

(1) เง่ือนไขและรายละเอียดของขอบเขตของงานและข อกําหนดตามโครงการพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�เพ่ือเป
นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก   พร อมข อเสนอและ
เอกสารประกอบท่ีผู เสนอราคาเสนอให ถือเป
นส0วนหนึ่งของสัญญาด วย 

(2) ผู�เสนอราคาต องทําความเข าใจในเอกสารทุกฉบับให เป
นท่ีเข าใจโดยชัดเจนและไม0ว0ากรณีใด ๆ ผู 
เสนอราคาจะยกข้ึนมาเป
นข ออ างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม0ทําความเข าใจในเอกสาร
ดังกล0าว หรืออ างความสําคัญผิดในความหมายของข อความในขอบเขตของงานและข อกําหนด
นั้นไม0ได  

(3) ผู�เสนอราคาต องทําตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว0างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ
ทางด านเทคนิคท่ีกําหนดไว กับสิ่งท่ีผู เสนอราคานําเสนอพร อมระบุตําแหน0งของเอกสารอ างอิงท่ี
แนบมาพร อมกับการเสนอราคาให ชัดเจน   โดยตารางเปรียบเทียบเป
นไปตามรูปแบบใน
ภาคผนวก ก   

(4) รายละเอียดต0าง ๆ ท่ีผู เสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปmญหาเก่ียวกับการตีความของข อความใดใน
ระหว0างพิจารณาตัดสิน  ให ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลเป
นเด็ดขาด 

(5) ผู�เสนอราคาต องเสนอระบบคอมพิวเตอร�, ระบบซอฟต�แวร� และระบบเครือข0ายพร อมอุปกรณ� 
อ่ืน ๆ  ครบทุกรายการและระบบท่ีเสนอจะต องเหมาะสมเพียงหนึ่งระบบเท0านั้น 

(6) การเสนอราคาครั้งนี้ สถาบันทรงไว ซ่ึงสิทธิท่ีจะพิจารณาว0าผู เสนอราคามีข อเสนอถูกต องตาม
ความต องการท่ีระบุไว ในเอกสารขอบเขตของงานและข อกําหนด  และคณะกรรมการพิจารณา
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ผลสามารถท่ีจะยกเลิกการเสนอราคา  โดยผู เสนอราคายินยอมท่ีจะไม0ร องเรียนและเรียกร อง
ค0าเสียหายใด ๆ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

(7) เม่ือผู�เสนอราคายื่นเอกสารข อเสนอต0อสถาบันแล ว ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม0ยอมให ผู เสนอ
ราคาขอเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือถอนคืน 

(8) การท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ต0อรองราคา ตกลงเรื่องอ่ืนใดภายหลังการยื่นซองเสนอ
งานไม0มีผลให ผู เสนอราคาพ นความผูกพันใดๆ ท่ีตนมีต0อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ตาม
ใบเสนอราคานั้น 

(9) ในกรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ียื่นในการเสนอราคาของผู เสนอราคารายใดไม0ถูกต องหรือไม0
บริบูรณ�ให อยู0ในวินิจฉัยของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ท่ีจะรับการเสนอราคารายนั้นไว 
พิจารณาหรือไม0ก็ได  

(10) เม่ือเห็นเป
นการจําเป
นเพ่ือประโยชน�แห0งการประกวดราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
มีสิทธิเรียกให ผู เสนอราคาส0งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพ่ิมเติมต0อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� ได ภายในเวลาท่ีกําหนด 

(11) อุปกรณ�ระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ระบบเครือข0ายทุกรายการท่ีนําเสนอต องเป
นอุปกรณ�ใหม0   
ไม0เคยผ0านการใช งานมาก0อน 

(12) ผู�เสนอราคาต องนําเสนอบุคลากรท่ีจะดําเนินการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ท่ี
เก่ียวข องในโครงการนี้  โดยจะต องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ� ในการติดต้ังในผลิตภัณฑ�ท่ี
นําเสนอดังนี้ 

• อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 1 ท่ีจัดหาในโครงการนี้ 
• อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 2 ท่ีจัดหาในโครงการนี้ 

 
อนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และข อเสนอทางด าน

เทคนิคของผู เสนอราคาทุกรายว0าเป
นไปตามเง่ือนไขและข อกําหนดในขอบเขตของงานและข อกําหนด
หรือไม0 หากผู เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม0ครบถ วน หรือเสนอรายการอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ไม0ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�กําหนด ทางสถาบันขอตัดสิทธิใ์นการเสนอราคา 

กรณีท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือประสงค�จะขอทดสอบการทํางานระบบคอมพิวเตอร�, ระบบซอฟต�แวร�, 
ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีเสนอราคาหรือนําเสนอ Solution   ผู เสนอราคาต องจัดหา
คอมพิวเตอร� (Hardware หรือ Software)    หรืออุปกรณ�ท่ีได ยื่นเสนอราคาครั้งนี้เพ่ือใช ในการตรวจ
ทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายใน  2  วันทําการ นับถัดจากวันท่ีได รับ
แจ งจากคณะกรรมการฯ ด วยวาจาหรือลายลักษณ�อักษร      ท้ังนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�สงวน
สิทธิ์ท่ีจะเรียกผู เสนอราคารายใดรายหนึ่ง     รวมท้ังสงวนไว ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม0เรียกผู หนึ่งผู ใดมาเพ่ือการนั้นใน
กรณีท่ีผู เสนอราคารายใดไม0มาดําเนินการทดสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนดหรือไม0สามารถดําเนินการ
ทดสอบตามข อกําหนดของคณะกรรมการฯ ได   คณะกรรมการฯ จะถือว0าผู เสนอราคารายนั้นไม0ผ0านการ
ทดสอบ  และตัดสิทธิ์ไม0พิจารณาผู เสนอราคารายนั้นต0อไป 
 
 
  



 

 

����ก����	
�����
�������	
�����������  ��������
����
ก����ก������ ���!�
�"ก �#���� �� 2555 ������� 4 

5. ขอบเขตงานและข�อกําหนดการดําเนินงาน 
(1) ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดําเนินการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร�หรืออุปกรณ�เครือข0าย ดังต0อไปนี้

ให สามารถทํางานร0วมกับระบบเครือข0ายของสถาบันได  
• อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 1 ตามรายการท่ี 6.1.1 
• อุปกรณ�กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 2 ตามรายการท่ี 6.1.2  

(2) ในการดําเนินงานผู ชนะการเสนอราคาจะต องจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการให สถาบัน
พิจารณาเห็นชอบก0อนการดําเนินงาน  โดยในแผนการดําเนินงานจะประกอบด วยรายละเอียด
ต0างๆดังต0อไปนี้ เป
นอย0างน อย 
• รายการอุปกรณ�ท้ังหมด ได แก0 ยี่ห อ รุ0น ผู ผลิต และจํานวนอุปกรณ� 
• แผนการส0งมอบอุปกรณ�และการติดต้ังระบบ 
• ข อมูลประวัติ และประสบการณ�การทํางาน ของผู ดําเนินงานท้ังหมดในโครงการ 

(3) ผู ชนะการเสนอราคาต องรับผิดชอบต0อความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องจากการติดต้ังอุปกรณ�   
หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู ชนะการเสนอราคา   โดยผู ชนะการเสนอราคาจะต อง
ดําเนินการซ0อมแซมแก ไขให อยู0ในสภาพเดิมและยินยอมชดใช ค0าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสถาบัน 

(4) ในการดําเนินงานผู ชนะการเสนอราคาต องยินยอมให ผู ปฏิบัติงานของสถาบันเข าร0วมเป
นผู 
สังเกตการณ� และมีส0วนร0วมในทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอย0างยิ่งในข้ันตอนการติดต้ังเพ่ือให ระบบ
สามารถใช งานได  หากมีส0วนหนึ่งส0วนใดของงานท่ีมิได ระบุไว ในรายละเอียด แต0มีความ
จําเป
นต องจัดทํา หรือจัดหาเพ่ือให งานแล วเสร็จ ผู ชนะการเสนอราคาต องจัดทําหรือจัดหามาให  
และต องส0งมอบให เป
นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�
ท้ังหมด โดยไม0คิดค0าใช จ0ายใดๆ เพ่ิมเติมท้ังสิ้น 

(5) ผู ชนะการเสนอราคาต องปรับแต0งระบบหรืออุปกรณ�ท่ีนําเสนอให สามารถทํางานร0วมกับระบบ
หรืออุปกรณ�เดิมของสถาบันให ทํางานได อย0างมีประสิทธิภาพ   และหากจําเป
นต องปรับแต0ง
ระบบหรืออุปกรณ�เดิมของสถาบันเพ่ือให สามารถทํางานร0วมกับระบบหรืออุปกรณ�ท่ีนําเสนอได    
ผู ชนะการเสนอราคาต องดําเนินการท้ังหมดโดยไม0คิดค0าใช จ0ายใดๆท้ังสิ้น 
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6. คุณลักษณะเฉพาะทางด�านเทคนิค 
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดําเนินงานจัดหาอุปกรณ�ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

6.1. งานระบบเครือข�ายสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1.1. อุปกรณ/กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 1 จํานวนไม�น�อยกว�า 15 ชุด  

(1) สามารถทํางานในระดับ Layer2 และ Layer3 เป
นอย0างน อย 
(2) มีพอร�ตแบบ 10/100/1000 Base-T ไม0น อยกว0า 24 พอร�ตและสามารถใช งาน 

Power Over Ethernet(POE)  ตามมาตรฐาน 802.3af หรือ 802.3at ไม0ต่ํา
กว0า 24 พอร�ต 

(3) มีพอร�ตแบบ 1G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนเป
นพอร�ต 10G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต ได โดยไม0ต องเปลี่ยน
อุปกรณ�  

(4) มีหน0วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม0น อยกว0า 256 MB และมี Flash 
Memory ขนาดไม0น อยกว0า 128 MB  

(5) มี Switch Fabric หรือ Switch Capacity ไม0น อยกว0า 88 Gbps และรองรับ 
Forwarding Rate สูงสุดได ไม0น อยกว0า 65 Mpps 

(6) สามารถเพ่ิมขยายในลักษณะ Stackable โดยสามารถเพ่ิมได ไม0น อยกว0า 8 ตัว
และมี Stacking Capacity ไม0ต่ํากว0า 40 Gbps 

(7) สามารถรองรับจํานวน  MAC Address ไม0ต่ํากว0า 16,000 addresses 
(8) สามารถรองรับจํานวน  VLAN ไม0ต่ํากว0า 4,000 VLAN 
(9) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q  และสนับสนุนการทํางานแบบ Dual-
home link โดยสามารถทํา sub-second link protection ได โดยไม0ต องใช  
STP  

(10) สนับสนุนการทํางาน Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP) สําหรับ Ring 
Topology 

(11) สามารถทํา User Authentication โดยสนับสนุนการทํางานแบบ IEEE802.1X 
, MAC-based, Host Integrity Check (HIC) และ Web-based ได เป
นอย0าง
น อย  

(12) สนับสนุนการทํา Link Aggregation ได  
(13) สามารถส0งข อมูลสถิติการใช งานเครือข0าย (monitor) แบบ NetFlow หรือ 

sFlow ได  
(14) สามารถกําหนดการปiองกันการส0งผ0านข อมูลด วย Access Control List (ACL) 

ในระดับ Layer2-Layer4 เป
นอย0างน อย 
(15) มีฟmงก�ชันปiองกันการโจมตี ได แก0  DHCP Snooping, Dynamic ARP 

protection, BPDU blocking, STP Root Guard และ Port security ได  
(16) สามารถจัด Queue แบบ Strict Priority, Weighted Round Robin โดย

รองรับ 8 Queues per Port 
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(17) สามารถเข าไปบริหารและจัดการอุปกรณ�ด วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, 
Syslog, SNMPv3, RMON และ WEBView ได  

(18) รองรับระบบจ0ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
(19) เป
นอุปกรณ�ท่ีสามารถทํางานได กับระบบไฟฟiาสลับแรงดัน 220 VAC  
(20) เป
นอุปกรณ�ท่ีได รับการรับรองมาตรฐานจากสถานบัน UL และ FCC เป
นอย0าง

น อย 
(21) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายอุปกรณ�ท่ีนําเสนอจาก

เจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ในประเทศไทย โดย
ต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิคด วย 
 

6.1.2. อุปกรณ/กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 2 จํานวนไม�น�อยกว�า 10 ชุด 
(1) สามารถทํางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 เป
นอย0างน อย 
(2) มีพอร�ตแบบ 10/100/1000 Base-T ไม0น อยกว0า 10 พอร�ตและสามารถใช งาน 

Power Over Ethernet(POE) ตามมาตรฐาน 802.3af หรือ 802.3at ไม0ต่ํา
กว0า 8 พอร�ต 

(3) มีพอร�ต Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไม0น อยกว0า 2 พอร�ต โดยทํางาน
เป
นอิสระหรือเป
นแบบ Combo พอร�ตกับพอร�ต 10/100/1000 ในข อ 2 ได 
เป
นอย0างน อย 

(4) มีหน0วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม0น อยกว0า 256 MB และมี Flash 
Memory ขนาดไม0น อยกว0า 128 MB  

(5) มี Switch Capacity หรือ Switch Fabric ไม0ต่ํากว0า 20 Gbps 
(6) อุปกรณ�สามารถเพ่ิมขยายในลักษณะ Stackable โดยสามารถเพ่ิมได ไม0น อย

กว0า 2 ตัวและมี Stacking Capacity ไม0ต่ํากว0า 20 Gbps 
(7) สามารถรองรับจํานวน  MAC  Address ได สูงสุดไม0น อยกว0า 16,000 Address 
(8) สามารถรองรับจํานวน  VLAN ไม0น อยกว0า 4,000 VLAN 
(9) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q  และสนับสนุนการทํางานแบบ Dual-
home link โดยสามารถทํา sub-second link protection ได โดยไม0ต องใช  
STP  

(10) สนับสนุนการทํางาน Ring Rapid Spanning Tree (RRSTP) สําหรับ Ring 
Topology 

(11) สามารถทํา User Authentication แบบ IEEE802.1X , MAC-based, Host 
Integrity Check (HIC) และ Web-based ได เป
นอย0างน อย  

(12) อุปกรณ�สนับสนุนการทํา Link Aggregation ได  
(13) สามารถส0งข อมูลสถิติการใช งานเครือข0าย (monitor) แบบ NetFlow หรือ 

sFlow ได  
(14) สามารถกําหนดการปiองกันการส0งผ0านข อมูลด วย Access Control List (ACL) 

ได ไม0น อยกว0า 2,000 รายการ 
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(15) มีฟmงก�ชันปiองกันการโจมตี ได แก0  DHCP Snooping, Dynamic ARP 
protection, BPDU blocking, STP Root Guard และ Port security ได  

(16) สามารถจัด Queue แบบ Strict Priority, Weighted Round Robin โดย
รองรับ 8 Queues per Port 

(17) สามารถเข าไปบริหารและจัดการอุปกรณ�ด วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, 
Syslog, SNMPv3, RMON และ WEBView ได  

(18) สามารถทํา Remote Port Mirroring ได  
(19) เป
นอุปกรณ�ท่ีสามารถทํางานได กับระบบไฟฟiาสลับแรงดัน 220 VAC  
(20) เป
นอุปกรณ�ท่ีได รับการรับรองมาตรฐานจากสถานบัน UL และ FCC เป
นอย0าง

น อย 
(21) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายอุปกรณ�ท่ีนําเสนอจาก

เจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ในประเทศไทย โดย
ต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิคด วย 
 

6.1.3. อุปกรณ/กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 1 จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ชุด 
(1) สามารถทํางานในระดับ Layer2 และ Layer3 เป
นอย0างน อย 
(2) มีพอร�ตแบบ 10/100/1000 Base-T ไม0น อยกว0า 48 พอร�ต 
(3) มีพอร�ตแบบ 1G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต และสามารถรองรับการ

เปลี่ยนเป
นพอร�ต 10G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต ได โดยไม0ต องเปลี่ยน
อุปกรณ�  

(4) มี Switch Fabric หรือ Switch Capacity ไม0น อยกว0า 136 Gbps และรองรับ 
Forwarding Rate สูงสุดได ไม0น อยกว0า 101.2 Mpps 

(5) มีหน0วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม0น อยกว0า 256 MB และมี Flash 
Memory ขนาดไม0น อยกว0า 128 MB  

(6) อุปกรณ�สามารถเพ่ิมขยายในลักษณะ Stackable โดยสามารถเพ่ิมได ไม0น อย
กว0า 8 ตัวและมี Stacking Capacity ไม0ต่ํากว0า 40 Gbps 

(7) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับจํานวน  MAC Address ไม0ต่ํากว0า 16,000 
addresses 

(8) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับจํานวน  VLAN ไม0ต่ํากว0า 4,000 VLAN 
(9) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q  และสนับสนุนการทํางานแบบ Dual-
home link โดยสามารถทํา sub-second link protection ได โดยไม0ต องใช  
STP  

(10) สนับสนุนการทํางาน Ring Rapid Spanning Tree สําหรับ Ring Topology 
(11) สามารถทํา User Authentication โดยสนับสนุนการทํางานแบบ IEEE802.1X 

, MAC-based, Host Integrity Check (HIC) และ Web-based ได เป
นอย0าง
น อย  

(12) อุปกรณ�สนับสนุนการทํา Link Aggregation ได  
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(13) สามารถส0งข อมูลสถิติการใช งานเครือข0าย (monitor) แบบ NetFlow หรือ 
sFlow ได  

(14) สามารถกําหนดการปiองกันการส0งผ0านข อมูลด วย Access Control List (ACL) 
ในระดับ Layer2-Layer4 เป
นอย0างน อย 

(15) มีฟmงก�ชันปiองกันการโจมตี ได แก0  DHCP Snooping, Dynamic ARP 
protection, BPDU blocking, STP Root Guard และ Port security ได  

(16) สามารถจัด Queue แบบ Strict Priority, Weighted Round Robin โดย
รองรับ 8 Queues per Port 

(17) สามารถเข าไปบริหารและจัดการอุปกรณ�ด วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, 
Syslog, SNMPv3, RMON และ WEBView ได  

(18) รองรับระบบจ0ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
(19) เป
นอุปกรณ�ท่ีสามารถทํางานได กับระบบไฟฟiาสลับแรงดัน 220 VAC  
(20) เป
นอุปกรณ�ท่ีได รับการรับรองมาตรฐานจากสถานบัน UL และ FCC เป
นอย0าง

น อย 
(21) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายอุปกรณ�ท่ีนําเสนอจาก

เจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ในประเทศไทย โดย
ต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิคด วย 
 

6.1.4. อุปกรณ/กระจายสัญญาณ Access Switch แบบท่ี 2 จํานวนไม�น�อยกว�า 5 ชุด 
(1) สามารถทํางานในระดับ Layer2 และ Layer3 เป
นอย0างน อย 
(2) มีพอร�ตแบบ 10/100/1000 Base-T ไม0น อยกว0า 24 พอร�ต  
(3) มีพอร�ตแบบ 1G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต และสามารถรองรับการ

เปลี่ยนเป
นพอร�ต 10G แบบ SFP+ ไม0น อยกว0า 2 พอร�ต ได โดยไม0ต องเปลี่ยน
อุปกรณ�  

(4) มีหน0วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม0น อยกว0า 256 MB และมี Flash 
Memory ขนาดไม0น อยกว0า 128 MB  

(5) มี Switch Fabric หรือ Switch Capacity ไม0น อยกว0า 88 Gbps และรองรับ 
Forwarding Rate สูงสุดได ไม0น อยกว0า 65 Mpps 

(6) สามารถเพ่ิมขยายในลักษณะ Stackable โดยสามารถเพ่ิมได ไม0น อยกว0า 8 ตัว
และมี Stacking Capacity ไม0ต่ํากว0า 40 Gbps 

(7) สามารถรองรับจํานวน  MAC Address ไม0ต่ํากว0า 16,000 addresses 
(8) สามารถรองรับจํานวน  VLAN ไม0ต่ํากว0า 4,000 VLAN 
(9) อุปกรณ�ท่ีสามารถรองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 

802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q  และสนับสนุนการทํางานแบบ Dual-
home link โดยสามารถทํา sub-second link protection ได โดยไม0ต องใช  
STP  

(10) สนับสนุนการทํางาน Ring Rapid Spanning Tree สําหรับ Ring Topology 
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(11) สามารถทํา User Authentication โดยสนับสนุนการทํางานแบบ IEEE802.1X 
, MAC-based, Host Integrity Check (HIC) และ Web-based ได เป
นอย0าง
น อย  

(12) อุปกรณ�สนับสนุนการทํา Link Aggregation ได  
(13) สามารถส0งข อมูลสถิติการใช งานเครือข0าย (monitor) แบบ NetFlow หรือ 

sFlow ได  
(14) สามารถกําหนดการปiองกันการส0งผ0านข อมูลด วย Access Control List (ACL) 

ในระดับ Layer2-Layer4 เป
นอย0างน อย 
(15) มีฟmงก�ชันปiองกันการโจมตี ได แก0  DHCP Snooping, Dynamic ARP 

protection, BPDU blocking, STP Root Guard และ Port security ได  
(16) สามารถจัด Queue แบบ Strict Priority, Weighted Round Robin โดย

รองรับ 8 Queues per Port 
(17) สามารถเข าไปบริหารและจัดการอุปกรณ�ด วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, 

Syslog, SNMPv3, RMON และ WEBView ได  
(18) รองรับระบบจ0ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
(19) เป
นอุปกรณ�ท่ีสามารถทํางานได กับระบบไฟฟiาสลับแรงดัน 220 VAC  
(20) เป
นอุปกรณ�ท่ีได รับการรับรองมาตรฐานจากสถานบัน UL และ FCC เป
นอย0าง

น อย 
(21) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายอุปกรณ�ท่ีนําเสนอจาก

เจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ในประเทศไทย โดย
ต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิคด วย 

 
6.2. ระบบคอมพิวเตอร/สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร/แม�ข�ายระบบสารสนเทศ จํานวน 1 ชุด 
(1) หน0วยประมวลผล(CPU) จํานวน 2 หน0วย   แต0ละหน0วยเป
นชนิด Intel Xeon 

Processor ท่ีมีไม0น อยกว0า 8 Core   มีความเร็วสัญญาณไม0น อยกว0า 2.60 
GHz    มีอัตราการส0งผ0านข อมูลไม0น อยกว0า 8.0 GT/s   และมี  Cache ขนาด
ไม0น อยกว0า 20 MB 

(2) มี Chipset เป
น Intel C600 หรือดีกว0า 
(3) หน0วยความจําหลัก(RAM) เป
นชนิด ECC DDR3 1600 MT/s   ขนาดไม0น อย

กว0า 128 GB   และสามารถขยายได รวมไม0น อยกว0า 768 GB 
(4) Hard Disk Drive เป
นชนิด Serial Attached SCSI (SAS)  จํานวนไม0น อยกว0า 

2 หน0วย   แต0ละหน0วยมีความเร็วรอบไม0ตํ่ากว0า 15,000 รอบ/นาที  มีความจุ
ไม0ตํ่ากว0า 146 GB   และสามารถถอดเปลี่ยน Hard Disk ได โดยไม0ต องทําการ
ป̂ดเครื่อง (Hot-Plug หรือ Hot-Swap) 

(5) มี RAID Controller ท่ีมีอัตราการส0งถ0ายข อมูลไม0น อยกว0า 6 Gb/s   สนับสนุน
การทํา RAID 0,1,5,6 และมี Cache ไม0น อยกว0า 512 MB 
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(6) มี PCI-Express Expansion Slot ไม0น อยกว0า 7 ช0อง โดยเป
นชนิด PCIe x16 
ไม0น อยกว0า 1 ช0อง และ PCIe x8 ไม0น อยกว0า 6 ช0อง 

(7) มี Video Controller ท่ีมีหน0วยความจําไม0น อยกว0า 16 MB 
(8) ติดต้ัง Optical Drive แบบ DVD/RW 
(9) มีหน0วยควบคุมการเชื่อมต0อเครือข0าย (Network Controller) แบบ Gigabit 

Ethernet พร อมช0องต0อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม0น อยกว0า 4 ช0อง 
(10) ติดต้ัง Network Adapter แบบ Gigabit Ethernet ชนิด PCI-Express ท่ีมี

ช0องต0อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม0น อยกว0า 4 ช0อง จํานวน 1 หน0วย 
(11) ติดต้ัง Fibre Channel Host Bus Adapter ชนิด  PCI-Express จํานวน 2 

หน0วย แต0ละหน0วยมีคุณสมบัติดังนี้ 
• มีช0องเชื่อมต0อแบบ LC-Connector 
• สามารถเชื่อมต0อท่ีความเร็วไม0น อยกว0า 2/4/8 Gbps แบบ auto 
• สามารถทํางานร0วมกับระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Solaris 

และ VMware 
• มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน Fibre Channel Class 2 และ 3 

(12) มีช0องสําหรับเชื่อมต0อกับอุปกรณ�ภายนอกดังนี้ 
• ชนิด USB Port ไม0น อยกว0า 4 ช0อง โดยอยู0ด านหน าไม0น อยกว0า 2 ช0อง 

และด านหลังไม0น อยกว0า 2 ช0อง 
• ชนิด Serial Port ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• ชนิด VGA Port ไม0น อยกว0า 2 ช0อง โดยอยู0ด านหน าไม0น อยกว0า 1 ช0อง 

และด านหลังไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
(13) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร�เป
นแบบ Rack Mount ขนาด 2 U พร อมอุปกรณ�ติดต้ัง

เข ากับตู  Rack แบบ Sliding 
(14) Power Supply มีขนาดไม0น อยกว0า 750 วัตต� จํานวน 2 หน0วย ทํางานแบบ 

Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได โดยไม0ต องป̂ดเครื่อง (Hot-Plug หรือ 
Hot-Swap) 

(15) มี Keyboard เชื่อมต0อแบบ USB โดยมีเครื่องหมายการค าเดียวกันกับเครื่อง
คอมพิวเตอร� 

(16) มี Mouse แบบ Optical Scrolling Mouse เชื่อมต0อแบบ USB โดยมี
เครื่องหมายการค าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร� 

(17) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition 
(18) มีซอฟต�แวร�จัดการและตรวจสอบการทํางานของเครื่อง (Management and 

Diagnostic Software)   โดยเป
นซอฟต�แวร�ของผู ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ี
นําเสนอและมีเครื่องหมายการค าเดียวกัน 

(19) ผู ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีนําเสนอมีเว็บไซต�สําหรับดาวน�โหลด  คู0มือการใช 
งาน (Documentation) และซอฟต�แวร�ของผลิตภัณฑ�   ได แก0 Driver และ 
Utility Software   
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(20) เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีนําเสนอต องได รับการรับมาตรฐาน FCC หรือ UL   และ
บริษัทผู ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีเสนอจะต องได รับการรับรองมาตรฐานในกลุ0ม 
ISO 9000 เป
นอย0างน อย 

(21) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายตัวเครื่องคอมพิวเตอร�
ท่ีนําเสนอจากเจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ใน
ประเทศไทย โดยต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิค
ด วย 

(22) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร�โดยผู ผลิตและผู ชนะการเสนอราคา   พร อม
ให บริการสนับสนุนหลังการขายแบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง ณ สถานท่ีติดต้ัง (On-
Site Service) เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 3 ป] 
 

6.2.2. เครื่องคอมพิวเตอร/ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง 
(1) หน0วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel Core i5 Processor   มีความเร็ว

สัญญาณไม0น อยกว0า 2.7 GHz และมีหน0วยความจํา Cache ขนาดไม0น อยกว0า 
6 MB 

(2) หน0วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 SDRAM 1600 MHz ขนาดไม0น อยกว0า 
8 GB 

(3) หน0วยจัดเก็บข อมูล (Hard Drive) มีขนาดความจุไม0น อยกว0า 1 TB 
(4) หน0วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller) มีหน0วยความจําขนาดไม0

น อยกว0า  512 MB 
(5) สามารถเชื่อมต0อระบบเครือข0าย แบบ Gigabit Ethernet พร อมช0องต0อแบบ 

RJ- 45  
(6) สามารถเชื่อมต0อระบบเครือข0ายไร สาย แบบ Wi-Fi ตามมาตรฐาน IEEE 

802.11n และ Bluetooth 4.0 
(7) มีระบบเสียง (Audio) พร อมลําโพง (Speaker) แบบติดต้ังภายในเครื่อง 
(8) จอภาพแสดงผล (Display) เป
นแบบ LED-backlit  ขนาดไม0น อยกว0า 21.5” 

สามารถแสดงผลท่ีความละเอียดไม0น อยกว0า 1920 x 1080 
(9) มี USB 3.0 Port จํานวนไม0น อยกว0า 4 ช0อง 
(10) มีอุปกรณ�อ0านและเขียนแผ0น DVD ทีเชื่อมต0อผ0าน USB และมีเครื่องหมาย

การค าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร� 
(11) มี Keyboard เป
นแบบ Wireless และมีเครื่องหมายการค าเดียวกับเครื่อง

คอมพิวเตอร� 
(12) มี Mouse เป
นแบบ Wireless และมีเครื่องหมายการค าเดียวกับเครื่อง

คอมพิวเตอร� 
(13) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ MAC OS X Mountain Lion ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต อง 
(14) ติดต้ังโปรแกรม Microsoft Office for Mac รุ0นล0าสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต อง 
(15) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร�โดยผู ผลิต เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 3 ป] 
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6.2.3. เครื่องคอมพิวเตอร/พกพาแบบ Notebook จํานวน 5 เครื่อง 
(1) หน0วยประมวลผลกลาง(CPU) เป
น Intel Processor รุ0น Core i5-3210M 

หรือดีกว0า ท่ีมีความเร็วสัญญาณไม0น อยกว0า 2.5 GHz และมี Cache ขนาดไม0
น อยกว0า 3 MB  

(2) หน0วยความจําหลัก(RAM) เป
นชนิด DDR3 1600 MHz ขนาดไม0น อยกว0า 4 GB 
และสามารถขยายได สูงสุดไม0น อยกว0า 8 GB 

(3) Hard Disk Drive เป
นชนิด Serial ATA (SATA)  มีขนาดความจุไม0ต่ํากว0า 500 
GB และมีความเร็วรอบไม0ต่ํากว0า 7,200 รอบ/นาที จํานวน 1 หน0วย 

(4) หน0วยควบคุมการแสดงผล (Video Controller) เป
น AMD Radeon HD 
7670M หรือดีกว0า 

(5) มีจอภาพขนาด 15.6 นิ้ว ชนิด High Definition Wide LED Anti-glare มี
ความละเอียดภาพไม0น อยกว0า 1366 x 768 จุด  

(6) มีระบบเสียงพร อมติดต้ังลําโพงภายในตัวเครื่อง 
(7) ติดต้ัง Optical Drive ชนิด DVD/RW ภายในตัวเครื่อง 
(8) ติดต้ังอุปกรณ� Media Card Reader ภายในตัวเครื่อง 
(9) สามารถเชื่อมต0อระบบเครือข0ายแบบ Gigabit Ethernet พร อมช0องต0อแบบ 

RJ-45 ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
(10) สามารถเชื่อมต0อเครือข0ายไร สายแบบ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 

b/g/n และแบบ Bluetooth 4.0  
(11) มีช0อง (Port) สําหรับเชื่อมต0อกับอุปกรณ�ภายนอกดังนี้ 

• แบบ USB 3.0 ไม0น อยกว0า 4 ช0อง 
• แบบ Headphone ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ VGA ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ HDMI ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 

(12) ติดต้ังอุปกรณ�กล อง (Camera) ภายในตัวเครื่อง 
(13) แบตเตอรี่มีขนาดไม0น อยกว0า 48Wh พร อม AC Adapter 
(14) ผู ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีนําเสนอมีเว็บไซต�สําหรับดาวน�โหลด  คู0มือการใช 

งาน (Documentation) และซอฟต�แวร�ของผลิตภัณฑ�   ได แก0 Driver และ 
Utility Software   

(15) เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีนําเสนอต องเป
นรุ0นท่ีได รับรองมาตรฐาน Energy Star 
และบริษัทผู ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีเสนอจะต องได รับการรับรองมาตรฐานใน
กลุ0ม ISO 9000 เป
นอย0างน อย 

(16) ผู เสนอราคาต องได รับการแต0งต้ังให เป
นตัวแทนจําหน0ายตัวเครื่องคอมพิวเตอร�
ท่ีนําเสนอจากเจ าของผลิตภัณฑ� และ/หรือสาขาของเจ าของผลิตภัณฑ�ใน
ประเทศไทย โดยต องเสนอเอกสารการแต0งต้ังและการสนับสนุนทางด านเทคนิค
ด วย 
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(17) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร�และรับประกันภัยอุบัติเหตุโดยผู ผลิตและผู 
ชนะเสนอราคา   พร อมให บริการสนับสนุนหลังการขายแบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง 
ณ สถานท่ีติดต้ัง (On-Site Service) เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 3 ป] 

 
6.2.4. เครื่องคอมพิวเตอร/พกพา Tablet แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

(1) หน0วยประมวลผลกลางแบบ NVIDIA Tegra3 Quad-Core  ความเร็วไม0น อย
กว0า 1.3 GHz 

(2) หน0วยความจําขนาดไม0น อยกว0า 2 GB 
(3) หน0วยจัดเก็บข อมูล ขนาดความจุไม0น อยกว0า 64 GB 
(4) จอภาพแบบ Super IPS ขนาดไม0เกิน 10.1 นิ้ว สามารถแสดงผลได ท่ีความ

ละเอียดไม0น อยกว0า 1366 x 768 pixel พร อมระบบสัมผัสพร อมกันหลายจุด 
(Multi-touch Support) 

(5) อุปกรณ�แปiนพิมพ�เป
นแบบ  Dock สามารถถอดและประกอบเข ากับเครื่องได  
(6) แบตเตอร�รี่เป
นชนิด Lithium – Polymer ขนาดไม0น อยกว0า 25Wh 
(7) มีกล องถ0ายภาพภายในตัว ท่ีมีความละเอียดดังนี้ 

• กล องด านหน า (Front camera) ไม0น อยกว0า 2 Megapixel 
• กล องด านหลัง (Rear camera) ไม0น อยกว0า  8 Megapixel   

(8) สามารถเชื่อมต0อเครือข0ายไร สาย แบบ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 
b/g/n และ แบบ Bluetooth v4.0 ได เป
นอย0างน อย 

(9) สามารถใช งานผ0านระบบเครือข0าย  3G  
(10) มีระบบเสียงและลําโพงในตัวเครื่อง 
(11) มีช0องทาง (Port) สําหรับเชื่อมต0ออุปกรณ�ภายนอก ดังนี้เป
นอย0างน อย 

• แบบ 2-in-1 Audio Jack(Headphone/Mic-in)  ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Micro HDMI ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Micros SD (SDXC) Reader ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 

(12) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows RT 
(13) ติดแผ0นฟ̂ล�มใสปiองกันรอยขีดข0วนบนหน าจอเครื่อง  
(14) มี Case สําหรับใส0ตัวเครื่อง และ อุปกรณ�แปiนพิมพ� เพ่ือปiองกันรอยขีดข0วน

และสะดวกต0อการถือหรือพกพา 
(15) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร�โดยผู ผลิต เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 1 ป] 

 
6.2.5. เครื่องคอมพิวเตอร/พกพา Tablet แบบท่ี 2 จํานวน 1 เครื่อง 

(1) หน0วยประมวลผลกลางแบบ Intel ATOM ความเร็วไม0น อยกว0า 1.8 GHz  
(2) หน0วยความจําแบบ DDR2L ความเร็ว 800MHz ขนาดไม0น อยกว0า 2 GB  
(3) หน0วยจัดเก็บข อมูล ขนาดความจุไม0น อยกว0า 64 GB  
(4) จอภาพแบบ HD LED ขนาดไม0เกิน 11.6 นิ้ว สามารถแสดงผลได ท่ีความ

ละเอียดไม0กว0า 1366 x 768 pixel พร อมระบบหน าจอสัมผัส 
(5) มีอุปกรณ�แปiนพิมพ�เป
นแบบ Dock สามารถถอดและประกอบเข ากับเครื่องได  
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(6) มีหน0วยประมวลผลภาพแบบ  Intel Graphics Media Accelerator  หรือ
ดีกว0า   

(7) แบตเตอร�รี่มีขนาดไม0น อยกว0า 30Wh พร อม Adapter 
(8)  กล องถ0ายภาพความละเอียดดังนี้ 

• กล องด านหน า (Front camera) ไม0น อยกว0า 2.0 Megapixel  
• กล องด านหลัง (Rear camera) ไม0น อยกว0า  8.0 Megapixel   

(9) สามารถเชื่อมต0อระบบเครือข0ายไร สาย แบบ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE 
802.11 a/b/g/n และแบบ Bluetooth v4.0 ได เป
นอย0างน อย 

(10) สามารถใช งานผ0านระบบเครือข0าย 3G 
(11) มีระบบเสียงพร อมลําโพงและไมโครโฟนในตัวเครื่อง 
(12) มีช0องทาง (Port) สําหรับเชื่อมต0ออุปกรณ�ภายนอก ดังนี้เป
นอย0างน อย 

• แบบ 2-in-1 Audio Jack(Headphone/Mic-in)  ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Micro HDMI ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ USB 2.0 ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Dock ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Micro SD Reader ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 

(13) ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 8 
(14) ติดแผ0นฟ̂ล�มใสปiองกันรอยขีดข0วนบนหน าจอเครื่อง 
(15) มีกระเป�า หรือ Case สําหรับใส0ตัวเครื่อง และ อุปกรณ�แปiนพิมพ� เพ่ือปiองกัน

รอยขีดข0วนและสะดวกต0อการถือหรือพกพา 
(16) มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร�โดยผู ผลิต เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 1 ป] 

 
6.2.6. เครื่องพิมพ/ชนิด Laser สี จํานวน 1 เครื่อง 

(1) มีหน0วยประมวผล (Processor) ท่ีมีความเร็วไม0น อยกว0า 800 MHz 
(2) มีหน0วยความจํา (Memory) ขนาดไม0น อยกว0า 1024 MB 
(3) มี Interface ดังนี้เป
นอย0างน อย 

• แบบ USB ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 
• แบบ Gigabit Ethernet ไม0น อยกว0า 1 ช0อง 

(4) มีความละเอียดในการพิมพ�ไม0น อยกว0า 1200 x 1200 dpi 
(5) มีความเร็วในการพิมพ�สีและขาวดําไม0น อยกว0า 32 หน าต0อนาทีสําหรับกระดาษ

ขนาด A4 
(6) สามารถพิมพ�เอกสาร 2 หน า แบบกลับหน าอัตโนมัติได  (Duplex printing) 
(7) รองรับภาษาในการพิมพ�แบบ PCL 5c, PCL 6 และ PostScript เป
นอย0างน อย 
(8) มีถาดใส0กระดาษมาตรฐานท่ีสามารถบรรจุกระดาษได ไม0น อยกว0า 500 แผ0น 
(9) มีช0องใส0กระดาษอเนกประสงค�ท่ีสามารถบรรจุกระดาษได ไม0น อยกว0า 100 

แผ0น 
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(10) มีหน าจอแสดงสถานะการทํางานแบบ LCD สีขนาดไม0น อยกว0า 4 บรรทัด 
พร อมปุ�มควบคุมการทํางาน 

(11) สามารถทํางานร0วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Microsoft 
Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 
2003, Microsoft Windows Server 2008, Mac OS X 10.5 ได เป
นอย0าง
น อย 

(12) มีการรับประกันเครื่อพิมพ�โดยผู ผลิตร0วมกับผู เสนอราคา   พร อมให บริการ
สนับสนุนหลังการขายแบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง ณ สถานท่ีติดต้ัง (On-Site 
Service) เป
นระยะเวลาไม0น อยกว0า 3 ป] 
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7. ระยะเวลาดําเนินการและการส�งมอบ 
 ผู ท่ีชนะการเสนอราคาต องดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เพ่ือเป
นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ให แล วเสร็จภายใน  90 
วัน นับต้ังแต0วันลงนามในสัญญา 
 

7.1. ระยะเวลาการส�งมอบ   
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดําเนินการติดต้ังและส0งมอบงาน  ออกเป
น 2 งวด ดังนี้ 
งวดงานท่ี 1 จะต องดําเนินการดังนี้ 
• นําส0งเอกสาร แผนงานการส0งมอบและติดต้ัง และรายชื่อพร อมประวัติประสบการณ�

ของผู ดําเนินงานในโครงการให สถาบันพิจารณาภายใน 30 วันนับจากวันลงนามใน
สัญญา  

• ส0งมอบอุปกรณ�ระบบเครือข0ายและระบบคอมพิวเตอร�ตามคุณลักษณะเฉพาะทางด าน
เทคนิคท้ังหมด ภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

งวดงานท่ี 2 จะต องดําเนินการติดต้ังอุปกรณ�ระบบเครือข0ายให เป
นไปตามขอบเขตงานและ
ข อกําหนดการดําเนินงานท้ังหมด   พร อมจัดส0งเอกสารคู0มือการใช งานและเอกสารอ างอิงการติดต้ังอุปกรณ� 
ให แล วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  
 

7.2. การเบิกจ�าย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� จะทําการเบิกจ0ายเงินให ผู ชนะการเสนอราคา โดยจะแบ0ง

การจ0ายเงิน  ดังนี้  
งวดท่ี 1 สถาบันจ0ายเงินร�อยละ 80 ของมูลค0ารวมท้ังสิ้น เม่ือผู ชนะการเสนอราคา ได  

ดําเนินการงานในงวดงานท่ี 1 แล วเสร็จ   และคณะกรรมการตรวจรับได ทําการตรวจรับถูกต องแล ว 
งวดท่ี 2 สถาบันจะจ0ายเงินท่ีเหลือท้ังหมด เม่ือผู ชนะการเสนอราคา ได ดําเนินงานในงวดงานท่ี 

2 แล วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได ทําการตรวจรับถูกต องแล ว 
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8. การรับประกันผลงานและบริการหลังการขาย 
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องรับประกันผลงานและมีบริการสนับสนุนหลังการขาย  โดยไม0คิด

ค0าใช จ0ายใดๆเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดดังนี้ 
(1) อุปกรณ�ระบบเครือข0ายสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการท่ี 6.1 ทุกรายการ มี

การรับประกันอุปกรณ�โดยผู ผลิตร0วมกับผู เสนอราคา เป
นเวลาไม0น อยกว0า 3 ป] พร อมมีบริการ
สนับสนุนหลังการขาย ณ สถานท่ีติดต้ัง (On-Site Service) แบบ 5 วัน x 8 ข่ัวโมง เป
นเวลาไม0
น อยกว0า 1 ป] 

(2) การรับประกันอุปกรณ� และบริการหลังการขายของอุปกรณ�ระบบคอมพิวเตอร�สนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการท่ี 6.2 เป
นไปตามท่ีระบุไว รายละเอียดของคุณ
ลักษณะเฉพาะทางด านเทคนิค 

(3) มีบริการให คําปรึกษา คําแนะนํา แก0บุคลากรของสถาบันในการใช งาน บริหารจัดการ และ
ตรวจสอบเบ้ืองต นกับระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร� ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

(4) หากเกิดปmญหาขัดข องกับระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�ท่ีติดต้ังผู ชนะการเสนอราคาจะต อง
ติดต0อกลับเพ่ือดําเนินการแก ไขภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากท่ีได รับแจ ง   และต องดําเนินการแก ไข
ให ระบบสามารถใช งานได ภายใน 1 วัน 

(5) ผู ชนะการเสนอราคาต องทําการบํารุงรักษา ซ0อมแซม แก ไข และเปลี่ยนทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�คอมพิวเตอร� หากระบบคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ชํารุด 
บกพร0อง หรือใช การไม0ได  โดยความชํารุดนี้มิได เกิดจากความผิดพลาดของสถาบัน  โดยจะต อง
ดําเนินการอยู0ในสภาพดีดังเดิม ภายใน 7 วัน 

(6) ผู ชนะการเสนอราคาจะต องทําการบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance   ในอุปกรณ�
กระจายสัญญาณ POE Switch แบบท่ี 1 ตามรายการท่ี 6.1.1 และอุปกรณ�กระจายสัญญาณ 
POE Switch แบบท่ี 2 ตามรายการท่ี 6.1.2 ณ สถานท่ีติดต้ัง พร อมจัดทํารายงานผลการ
บํารุงรักษา อย0างน อย 6 เดือนต0อครั้ง เพ่ือให ระบบอยู0ในสภาพท่ีใช งานได อย0างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา โดยต องนัดหมายกับผู ดูแลระบบของสถาบันล0วงหน าก0อนเข าดําเนินการอย0างน อย 
1 สัปดาห� 
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ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว�างข�อกําหนดและข�อเสนอ 
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว�างข�อกําหนดและข�อเสนอ 

ข�อกําหนด ข�อกําหนดของสถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร/ ข�อเสนอของบริษัท เอกสารอ�างอิงถึง 

  ตรงตามข อกําหนด ดีกว0าข อกําหนด (Reference) 
     

     

     

     
     

หมายเหตุ : 
 สําหรับเอกสารอ างอิง ถ าเป
นแคตตาล็อก    ต องมีการขีดเส นใต หรือลงสีสะท อนแสง แสดงคุณลักษณะเฉพาะตามข อกําหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�       
เป
นข อ ๆ โดยระบุเลขข อให ชัดเจนด วย 
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สถานท่ีติดต�อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 
 

 ขอทราบข อมูลเพ่ิมเติมได ท่ี กลุ0มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เลขท่ี 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป̂  กรุงเทพฯ  10240  หรือ ทางe-mail ท่ี krisana 

@ics. nida.ac.th หรือ kasima@ics.nida.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข   02-3758692 
หรือ 02-7273420    โทรสาร  02-3749825  ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


