
   เอกสารแนบ 1 - 1 
 

คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิ์เสนอราคา มีดังต่อไปนี้ 
 

1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกบัการขายและ/หรือการให้เช่า/ให้เช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสากล 
7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software 

ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึง
วันที่ยื่นซองประกวดราคา 

8. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่ส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 1 สัญญา ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 
7,500,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ (แนบส าเนาสัญญาและส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานตามสัญญานั้น มาพร้อมกับเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ) 

9.  กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วน ผู้มีอ านาจเต็มท าการยื่นซองแทน
หรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็มโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

11. ผู้เสนอราคาต้องมีทีมงานซ่อมบ ารุงรักษาเป็นของตนเอง เพ่ือให้สามารถให้บริการซ่อม
บ ารุงรักษา 

12. ผู้ เสนอราคาต้องมีบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์  ทั้ ง Hardware 
Software Database Management System (DBMS) และ Application Program ที่จะท างานใน
โครงการนี้อย่างน้อยดังนี้ 

12.1 ผู้จัดการโครงการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้น ไป ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 4 ปี 
อย่างน้อย 1 คน 
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12.2 นักวิเคราะห์ระบบ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี 
อย่างน้อย 2 คน 

12.3 โปรแกรมเมอร์  ที่ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้น ไป ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร หรือการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี 
อย่างน้อย 3 คน 

12.4 วิศวกรระบบ (System Engineer) ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 2 ปี 
อย่างน้อย 1 คน 

การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในโครงการจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ 
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เงื่อนไขท่ัวไป 
 

1.  เงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
1.1 คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการ ซึ่งผู้เข้าประกวด

ราคาเสนอขายจะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในเอกสารแนบ 
2 และจะต้องเหมาะสมกับลักษณะงานของส านักบรรณสารการพัฒนา และสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการท างาน 

1.2 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอ ต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันยื่น
ซองประกวดราคา โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศมาแสดงในวันยื่น
ซองประกวดราคาและระบบคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาติดตั้งให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องเป็นเครื่องใหม่ (Brand New) ไม่ไช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) 
หรือเครื่องที่ใช้งานแล้วและน ามา ปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) 

1.3 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ใน
ระหว่างการคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามค าสั่งของศาล ที่ได้สั่งการตามกฎหมาย
ของประเทศท่ีบริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่ 

1.4 ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องสามารถใช้รหัสภาษาไทยตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) 

1.5 ราคาของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอให้ร่วมค่า Hardware Software 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีเพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากท่ีปรากฏในใบเสนอราคา 

1.6 อุปกรณ์ท้ังหมดต้องท างานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย 
2. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
การเดินสายสัญญาณและสายไฟฟ้า ณ จุดติดตั้งให้ครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ที่
นอกเหนือจากข้อก าหนดใน ให้ถึงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ชนะการประกวดราคา 

สายสัญญาณที่ใช้ต้องเป็นสายสัญญาณประเภท 6 (CAT6) และถ้าความยาวไม่เกิน20เมตรให้ 
มีการเข้าหัว RJ 45 ที่สมบูรณ์จากโรงงาน 

3. การส่งมอบงาน 
3.1 ก าหนดเวลาการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวด ดังนี้ 
งวดงานที่  1  จะต้องด า เนินการน าส่ ง เอกสารแผนบริหารโครงการ ( Project 

Management Plan) ให้สถาบันตรวจสอบรับรองภายใน ระยะเวลา 20 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  
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งวดงานที่ 2 ส่งมอบงานให้สถาบันตรวจสอบรับรองภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการส่งมอบ มีดังนี้ 

 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้งท้ังหมด 

 Prototype ระบบงานทั้งหมด  
งวดงานที่ 3 ส่งมอบงานให้สถาบันตรวจสอบรับรองภายในระยะเวลา 270 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการส่งมอบ มีดังนี้ 

 ส่งมอบระบบงานทั้งหมดที่พัฒนาตาม Prototype ที่ทางสถาบันรับรองแล้ว
พร้อมติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลาที่สถาบันใช้ในการตรวจสอบ
รับรอง Prototype 

งวดงานที่ 4 ส่งมอบงาน ให้สถาบันตรวจสอบรับรองภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย รายละเอียดการส่งมอบ มีดังนี้ 

 การฝึกอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์ในโครงก าร พร้อมเอกสาร
ประกอบการอบรม 

 ส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร 
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลาที่สถาบันใช้ในการตรวจสอบ

รับรอง Prototype 
3.2 การส่งมอบโปรแกรมและเอกสาร 

3.2.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทยของ
ระบบงานส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือใช้ในการตรวจรับ
พัสดุจ านวน 2 ชุด พร้อม CD อย่างน้อยจ านวน 2 ชุด 

3.2.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานทุกระบบส าหรับ
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ผู้ควบคุมระบบ (Operation Manual) เป็น
ภาษาไทยอย่างน้อยจ านวน 2 ชุด พร้อมแผ่น CD อย่างน้อยจ านวน 2 ชุดให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ โดยให้ทยอยส่งมอบตามความจ าเป็นของงาน 

3.2.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 
Hardware และ Software ตามที่การจัดซื้อในโครงการนี้ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จ านวน 2 ชุดในวันส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ และหาก Software มีการ Upgrade Version ใหม่ ผู้
ชนะการประกวดราคาจะต้อง Upgrade Software ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมส่ง
เอกสารที่ปรับปรุง แก้ไขแล้วให้ครบทุกชุดที่เสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการ
รับประกันและตลอดอายุสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ภายใน 30วัน หลังจากท่ีมีการ Upgrade 
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3.2.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบโปรแกรม Source Code ที่ได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขท้ังหมด เป็น CD จ านวน จ านวน 2 ชุด 

3.2.5 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีการพัฒนาระบบงานแบบ
เบ็ดเสร็จ ผู้ชนะประกวดราคาจะต้องจัดส่งเอกสาร และโปรแกรม Source Code ที่ปรับปรุงแก้ไขให้
ครบทุกชุดที่เสนอตลอดระยะเวลาการรับประกันระบบงาน ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุง
แก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. การส่งมอบและตรวจรับที่สมบูรณ์ 
การส่งมอบและตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งและระบบงาน

ทั้งหมดตามรายละเอียดในเอกสารแนบการประกวดราคาจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีการตรวจรับ
คอมพิวเตอร์ตามสัญญาซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดว่าสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ในระหว่างที่ติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี
สิทธิ์ที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนที่ติดตั้งแล้วได้และหากมีเหตุให้ต้องเลิก
สัญญาอันเนื่องจากความผิดของผู้ชนะการประกวดราคาเอง ผู้ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธิ์ ที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดจากการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างที่
การติดตั้งส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
5. การเบิกจ่าย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะท าการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ชนะการเสนอราคา โดยจะแบ่ง

การจ่ายเงิน ดังนี้ 
งวดที่ 1 สถาบันจ่ายเงินร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมทั้งสิ้น เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้

ด าเนินการงานในงวดงานที่ 1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว 
งวดที่ 2 สถาบันจ่ายเงินร้อยละ 65 ของมูลค่ารวมทั้งสิ้น เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้

ด าเนินการงานในงวดงานที่ 2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว 
งวดที่ 3 สถาบันจ่ายเงินร้อยละ 10 ของมูลค่ารวมทั้งสิ้น เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้

ด าเนินการงานในงวดงานที่ 3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว 
งวดที่ 4 สถาบันจะจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมด เมื่อผู้ชนะการเสนอราคา ได้ด าเนินงานในงวดงาน

ที่ 4 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว 
6. การสนับสนุนและการฝึกอบรม 

6.1 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอแผนการอบรมระบบงานและซอฟต์แวร์ที่เสนอ
ทั้งหมดมาให้กรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณา โดยจะต้องจัดอบบรมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

6.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดให้มีการสนับสนุนด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ
ฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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6.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องให้ค าปรึกษาแนะน าทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบ
การสื่อสารข้อมูล รวมทั้งให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อมีการ
ร้องขอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตลอดอายุสัญญา 

7. ลิขสิทธิ์ Software 
7.1 ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมระบบงาน e-library ในส่วนที่ผู้ชนะการประกวดราคาพัฒนา

โปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะกับระบบงานต่าง  ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตลอดจน
กรรมสิทธิ์คู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ ของระบบงานทั้งหมดให้ตกเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ทันทีท่ีท าการส่งมอบ 

7.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ Software ที่ เสนอ ผู้ชนะการประกวดราคาต้อง
ด าเนินการทั้งปวง เพ่ือให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ชนะการ
ประกวดราคาต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

8. อ่ืน ๆ 
8.1 ระบบคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และ Software 

ทุกรายการตามเอกสารแนบ 
8.2 ขนาดความจุของหน่วยความจ า 

1 Kilobyte (1KB)  =   1024 Bytes 
1 Megabyte (1MB) =   1024 Kilobytes 
1 Gigabyte (1GB) =   1024 Megabytes 

8.3 ขนาดความจุของจานแม่เหล็ก 
1 Kilobyte (1KB)  =   1,000 Bytes  
1 Megabyte (1MB) =   1,000 Kilobytes 
1 Gigabyte (1GB) =   1,000 Megabytes 
 

 
 
 
 
 
 


