
สรุปผลการประชาพิจารณโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ปงบประมาณ 2555 ขอเสนอแนะของ
บริษัท จีเอเบิ้ล จํากัด 

รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
7. ขอกําหนดการอบรม    
ลําดับที่ 2. การติดตั้งและบริหารจัดการ
อุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) 
จํานวน 12 ชม. / รุน 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
ลดจํานวนชั่วโมงในการอบรมลงเปน 6 ชั่วโมง 
 
 

เนื่องจากทางเจาหนาที่ของอุปกรณ 
Firewall แจง มาวา หลักสูตรในการอบรม
อุปกรณรักษาความ 
ปลอดภัย (Firewall) นั้น ใชระยะเวลาใน
การ training เปนระยะเวลา 6 ชั่วโมงก็
เพียงพอที่จะเรียนรูเนื้อหาสวนสําคัญตางๆ
ในตัวอุปกรณครบทุกสวนแลว 
 

ไมปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากความสามารถและคุณลักษณะของ
อุปกรณมีมาก จึงจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การเรียนรู 

8. ระยะเวลาดําเนินการและการสงมอบ    
8.1 ระยะเวลาการสงมอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการติดตั้ง
และสงมอบงาน ออกเปน 3 งวด ดังนี้ 
งวดงานที่ 1 จะตองดําเนินการนําสงเอกสาร 
แผนงานการสงมอบและติดตั้ง แผนการอบรม 
และรายชื่อพรอมประวัติประสบการณของผู
ดําเนินงานในโครงการใหสถาบันพิจารณา
ภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา  

เนื่องจากนาจะเหมาะสมกับคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นในการดําเนินงานมากกวา 

ไมปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ที่เสนอมี
ระยะเวลาการสงมอบงานหางกันไมมาก 
เพียงแค 10 วันเทานั้น 
 



รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 การเบิกจาย 
 

 
งวดงานที่ 2 จะตองดําเนินการสงมอบอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวรระบบภายใน 90 วัน 
นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบดวย 

• เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ
สารสนเทศ ตามรายการที่ 6.2.1.1 

• อุปกรณรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) ตามรายการที่ 6.2.2.1 

• อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด SAN  ตาม
รายการที่ 6.2.2.2 

งวดงานที่ 3 จะตองดําเนินการติดตั้งระบบ
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรใหเปนไป
ตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ
ทางดานเทคนิคทั้งหมด   พรอมจัดสงเอกสาร
สําหรับสงมอบตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ข 
ใหแลวเสร็จ ภายใน 100 วันนับจากวันลงนาม
ในสัญญา 
 
ขอปรับเปลี่ยนเปน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะทําการ
เบิกจายเงินใหผูชนะการเสนอราคา โดยจะแบง
การจายเงิน  ดังนี้  



รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
  
งวดที่ 1 สถาบันจายเงินรอยละ 15 ของมูลคา
รวมทั้งสิ้น เมื่อผูชนะการเสนอราคา ได
ดําเนินการงานในงวดงานที่ 1 แลวเสร็จ   และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับ
ถูกตองแลว 
 งวดที่ 2 สถาบันจายเงินรอยละ 45 ของมูลคา
รวมทั้งสิ้น เมื่อผูชนะการเสนอราคา ได
ดําเนินการงานในงวดงานที่ 2 แลวเสร็จ   และ
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับ
ถูกตองแลว 
 งวดที่ 3 สถาบันจะจายเงินที่เหลือทั้งหมด เมื่อ
ผูชนะการเสนอราคา ไดดําเนินงานในงวดงาน
ที่ 3 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับได
ทําการตรวจรับถูกตองแลว 
 

 



 

ขอเสนอแนะของบริษัท ฟูจิตส ึซิสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด 

รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
6.2.1.1 อุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) 
จํานวน 1 ชุด 

   

(42) อุปกรณที่นําเสนอจะตองรองรับ URL 
filtering บนตัวเองหรือใชอุปกรณอื่นเพิ่มเติม 
โดยระบบ URL filtering จะตองมีจํานวน 
categories ไมนอยกวา 70 กลุม 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
อุปกรณที่นําเสนอจะตองสามารถทํา URL 
filtering บนตัวเองหรือใชอุปกรณอื่นเพิ่มเติม 
โดยระบบ URL filtering จะตองมีจํานวน 
categories ไมนอยกวา 70 กลุม 
 

ในเรื่อง License ของ URL Filtering อยาก
ใหระบุชัดเจนมากขึ้นวา “สามารถทําได”  
ซึ่งถารองรับ อาจจะตีความหมายวาไมตอง
เสนอ URL Filtering ก็ได 

ปรับเปลี่ยนตามที่เสนอ 

(44) ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนาย
อุปกรณที่นําเสนอ โดยจะตองมีหนังสือรับรอง
การแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือสาขาของ 
ผูผลิต ในประเทศไทย เพื่อยืนยันการใหการ
สนับสนุนในดานบริการและอะไหลของแท
พรอมการรับประกัน Hardware ไมนอยกวา 3 
ป 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนาย
อุปกรณที่นําเสนอ โดยจะตองมีหนังสือรับรอง
การแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือสาขาของ 
ผูผลิต ในประเทศไทย เพื่อยืนยันการใหการ
สนับสนุนในดานบริการและอะไหลของแท
พรอมการรับประกัน Hardware ไมนอยกวา 3 
ป 
 
 

ขอแกไขเหลือ 1 ป เพื่อใหสอดคลองกับ
การทํา MA Service ในหัวขอที่ 9 ที่ระบุวา 
MA Service 1 ปเทานั้น 

ปรับเปลี่ยนตามที่เสนอ 



รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
 
 
 

6.2.2.2 งานติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด 
SAN จํานวน 1 ชุด 

   

(10) สามารถใชงานโปรโตคอล Microsoft 
CIFS, NFS, iSCSI, FCP และ สามารถรองรับ
การใชงานโปรโตคอล FCoE ไดในอนาคต 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
สามารถใชงานโปรโตคอล  iSCSI, FCP และ
สามารถรองรับการใชงานโปรโตคอล 
โปรโตคอล Microsoft CIFS, NFS และ FCoE 
ไดในอนาคต 

ในดานความตองการใชงานในโครงการนี้ 
จะใชงานในรูปแบบ SAN (FCP) และ 
iSCSI เปนหลัก ยังไมมีการใชงาน NAS 
เพียงแตอยากใหสามารถรองรับไดใน
อนาคต ดังนั้นจึงอยากขอใหปรับใหม 
 

ปรับเปลี่ยนตามที่เสนอ 

(11) สามารถเพิ่มขยาย Disk ไดรวมไมนอยกวา 
125 หนวย 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
สามารถเพิ่มขยาย Disk ไดรวมไมนอยกวา 200 
หนวย 

เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเหลื่อมล้ําในรุน
ที่นําเสนอ เพื่อเปนประโยชนกับทาง NIDA 

ไมปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากความสามารถในการเพิ่มขยาย 
Disk เพียงพอตอการใชงานของสถาบันใน
อนาคต 

7. ขอกําหนดการอบรม    
ลําดับที่ 2. การติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย (Firewall) จํานวน 12 ชม. 
/ รุน 

ขอปรับเปลี่ยนเปน 
ลําดับที่ 2. การติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย (Firewall) จํานวน 6 ชม. / 
รุน 

ขอแกไขเหลือ 6 ชม. ลดระยะเวลาเพื่อให
พอกับงบประมาณ 

ไมปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากความสามารถและคุณลักษณะของ
อุปกรณมีมาก จึงจําเปนตองใชระยะเวลาใน
การเรียนรู 
 
 



รายการ ขอเสนอแนะของบริษัท เหตุผล ผลการพิจารณา 
 
 

9. การรับประกันผลงานและบริการหลังการ
ขาย 

   

(1) บริการระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
และการประชุมผานอินเตอรเน็ต(Internet 
Communication and Web Conference) มี
ระยะเวลา 2 ป 

ขอปรับเปลี่ยน 
การรับประกันผลงานและบริการหลังการขาย
บริการระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
และการประชุมผานอินเตอรเน็ต(Internet 
Communication and Web Conference) มี
ระยะเวลา 1 ป 

ขอแกไขเหลือ 1 ปเพื่อใหสอดคลองกับ 
License ของ Web Conference ในหัวขอ
ที่ 6 ที่ระบุระยะเวลา 12 เดือนและลด
ระยะเวลาเพื่อใหพอกับงบประมาณ 

ปรับเปลี่ยนตามที่เสนอ 

 


