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โครงการพัฒนาสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ปงบประมาณ 2555 

(ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ) 
 

1. ความเปนมาของโครงการ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจในงาน

บริการการศึกษา โดยดําเนินการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งสิ้น 8 คณะ และเปน
สถาบันการศกึษาที่มุงเนนการพัฒนางานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในหลากหลายสาขา รวมทั้ง
ใหบริการดานวิชาการรูปแบบตางๆ อาท ิ ดานการฝกอบรมและสัมมนา การจัดประชุมวชิาการทั้ง
ประดับประเทศและระดับสากล ซ่ึงการบรหิารการศึกษาและงานวิจัยจําเปนตองมีขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และเช่ือมโยงกันระหวางฐานขอมูลภายในสถาบนั 
อันจะเปนการพัฒนาระบบบริหารงานสถาบันตามแนวทางสังคมฐานความรู (Knowledge-Based 
Society) 

ดวยสถาบันไดมีการดําเนินงานของ “โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร เพ่ือ
เปนสถาบันการศึกษาระดบัมาตรฐานโลก” มาเปนระยะที่ 3 แลว โดยในการดําเนินการระยะทีผ่านมา
ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหรองรับงานดานตางๆ ของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับผูบริหาร ระบบคลังขอมูล ระบบติดตามการเขา
รวมกิจกรรมและการใชทรัพยากรของบุคลากรและนักศึกษา ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
รวมถึงการปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาบัน และปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนเพ่ิมเตมิ ซ่ึงไดมีการจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณตาง ๆ อาทิ อุปกรณดาน
เครือขายและ  ระบบจัดเก็บขอมูล  เพ่ือเปนการสนับสนุนใหระบบสารสนเทศตาง ๆ สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในโครงการระยะที่ 3 สถาบันมีแนวทางที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของระบบ
โครงขายโทรศัพทใหเชื่อมโยงกับระบบเครือขายของสถาบัน  และนําไปสูการพัฒนาระบบการ
ติดตอสื่อสารภายในสถาบนัใหเปนไปในลักษณะแบบ Unified Communication ที่จะชวยใหผูใชงาน
สามารถติดตอสื่อสารกันทั้งผานทางขอความ เสียง และภาพ   รวมทั้งมีลักษณะเปน Real-time ไดใน
อนาคต   ระบบดังกลาวจะชวยใหกระบวน การเรียน การสอน การบริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการเปนไปในเชิงที่มีความเปนบูรณการถึงกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงค 
(1) เพ่ือปรับปรุงระบบการติดตอสื่อสารภายในใหสามารถรองรับการสื่อสารแบบ Unified 

Communication และสามารถนําไปประยุกตชวยในดานการบริหารจัดการ  การเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการของสถาบัน 

(2) เพ่ือปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลและระบบรักษาความปลอดภัยดานขอมูลสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

(3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหสามารถใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
(1) เปนผูมีอาชีพขายพัสดุตามขอบเขตของงานและขอกําหนดดังกลาว 
(2) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขายอุปกรณคอมพิวเตอรและ

ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอรมาแลวไมต่ํากวา 5 ป ณ วันที่ยื่นซอง และมีทุนจดทะเบียนไม
ต่ํากวา 20 ลานบาท โดยไดจดทะเบียนผูถือหุนและชําระคาหุนเต็มจํานวน เรียบรอยแลว 

(3) ตองมีสัญญาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ที่มีมูลคาตอสัญญาไมต่ํา
กวา    3 ลานบาท/สัญญา   ภายในระยะเวลา 5 ป นับเวลายอนหลังจาก ณ วันที่ประกาศ
ประกวดราคา   (แนบสําเนาสัญญา และสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น  มา
พรอมกับเอกสารในวันยื่นขอเสนอ) 

(4) ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้ง
งานตาม ระเบียบของทางราชการ 

(5) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา  ณ วันยื่นเสนอราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

(6) ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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4. ขอกําหนดในการเสนอราคา 
(1) เง่ือนไขและรายละเอียดของขอบเขตของงานและขอกําหนดตามโครงการพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเพ่ือเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก   พรอมขอเสนอ
และเอกสารประกอบที่ผูเสนอราคาเสนอใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย 

(2) ผูเสนอราคาตองทําความเขาใจในเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยชัดเจนและไมวากรณี
ใด ๆ ผูเสนอราคาจะยกขึ้นมาเปนขออางโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไมทําความเขาใจใน
เอกสารดังกลาว หรืออางความสําคัญผิดในความหมายของขอความในขอบเขตของงานและ
ขอกําหนดนั้นไมได 

(3) ผูเสนอราคาจะตองทําตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวางขอบเขตงานและคุณลักษณะ
เฉพาะทางดานเทคนิคที่กําหนดไวกับสิ่งที่ผูเสนอราคานําเสนอพรอมระบุตําแหนงของ
เอกสารอางอิงที่แนบมาพรอมกับการเสนอราคาใหชัดเจน   โดยตารางเปรียบเทียบเปนไป
ตามรูปแบบในภาคผนวก ก   

(4) รายละเอียดตาง ๆ ที่ผูเสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความของขอความ
ใดในระหวางพิจารณาตัดสิน  ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลเปนเด็ดขาด 

(5) ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบคอมพิวเตอร, ระบบซอฟตแวร และระบบเครือขายพรอม
อุปกรณอ่ืน ๆ ครบทุกรายการและระบบที่เสนอจะตองเหมาะสมเพียงหนึ่งระบบเทานั้น 

(6) การเสนอราคาครั้งนี้ สถาบันทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะพิจารณาวาผูเสนอราคามีขอเสนอถูกตอง
ตามความตองการที่ระบุไวในเอกสารขอบเขตของงานและขอกําหนด  และคณะกรรมการ
พิจารณาผลสามารถที่จะยกเลิกการเสนอราคา  โดยผูเสนอราคายินยอมที่จะไมรองเรียน
และเรียกรองคาเสียหายใด ๆ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(7) เม่ือผูเสนอราคายื่นเอกสารขอเสนอตอสถาบันแลว ทางสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะไมยอมใหผู
เสนอราคาขอเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือถอนคืน 

(8) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองเปนอุปกรณใหม   ไมเคยผาน
การใชงานมากอน  เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่อยูในสายการผลิต  
โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิตหรือบริษัทสาขาผูผลิตในประเทศไทย หรือผูแทนจําหนายใน
ประเทศไทย แนบมาพรอมการเสนอราคาในครั้งน้ี 

(9) ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอบุคลากรที่จะดําเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของในโครงการนี้  โดยจะตองมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ ในการติดตั้งใน
ผลิตภัณฑที่นําเสนอดังน้ี 
• อุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) ที่จัดหาในโครงการนี้ 
• อุปกรณจัดเก็บขอมูล ชนิด SAN ที่จัดหาในโครงการนี้ 
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อน่ึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และขอเสนอ
ทางดานเทคนิคของผูเสนอราคาทุกรายวาเปนไปตามเง่ือนไขและขอกําหนดในขอบเขตของงานและ
ขอกําหนดหรือไม หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือเสนอรายการอุปกรณ
คอมพิวเตอรไมตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกําหนด ทางสถาบัน
ขอตัดสิทธิ์ในการเสนอราคา 

กรณีที่คณะกรรมการจัดซื้อประสงคจะขอทดสอบการทํางานระบบคอมพิวเตอร, ระบบ
ซอฟตแวร, ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณอ่ืนๆ ที่เสนอราคาหรือนําเสนอ Solution   ผูเสนอ
ราคาตองจัดหาคอมพิวเตอร (Hardware หรือ Software)    หรืออุปกรณที่ไดยื่นเสนอราคาครั้งน้ีเพ่ือ
ใชในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายใน  2  วันทําการ นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      ทั้งน้ีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง     รวมทั้งสงวนไวซ่ึงสิทธิ
ที่จะไมเรียกผูหน่ึงผูใดมาเพื่อการนั้นในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการทดสอบตามวันและ
เวลาที่กําหนดหรือไมสามารถดําเนินการทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯ ได  คณะ
กรรมการฯ จะถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการทดสอบ  และตัดสิทธิ์ไมพิจารณาผูเสนอราคาราย
น้ันตอไป 
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5. ขอกําหนดการดําเนินงาน 
(1) ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการใหสถาบัน

พิจารณาเห็นขอบกอนการดําเนินงาน  โดยในแผนการดําเนินงานจะประกอบดวย
รายละเอียดตางๆดังตอไปน้ี เปนอยางนอย 
• รายการอุปกรณทั้งหมด ไดแก ยี่หอ รุน ผูผลิต และจํานวนอุปกรณ 
• แผนการสงมอบอุปกรณและการติดตั้งระบบ 
• แผนการอบรมใชงาน 
• ขอมูลประวัติ และประสบการณการทํางาน ของผูดําเนินงานทั้งหมดในโครงการ 

(2) กอนที่ผูชนะการเสนอราคาจะเขาดําเนินการสงมอบและติดตั้งระบบหรืออุปกรณใดๆ   ผู
ชนะการเสนอราคาจะตองทําบันทึกแจงใหกับสถาบันรับทราบและพิจารณาอนุมัติกอนจะ
ดําเนินการ 

(3) ผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการติดตั้ง
อุปกรณ   หรือเน่ืองจากการปฏิบัติงานของผูชนะการเสนอราคา   โดยผูชนะการเสนอราคา
จะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเดิมและยินยอมชดใชคาเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับสถาบัน 

(4) ในการดําเนินงานผูชนะการเสนอราคาตองยินยอมใหผูปฏิบัติงานของสถาบันเขารวมเปนผู
สังเกตการณ และมีสวนรวมในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการติดตั้งเพ่ือให
ระบบสามารถใชงานได หากมีสวนหนึ่งสวนใดของงานที่มิไดระบุไวในรายละเอียด แตมี
ความจําเปนตองจัดทํา หรือจัดหาเพื่อใหงานแลวเสร็จ ผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําหรือ
จัดหามาให และตองสงมอบใหเปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ หรือลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิต       
พัฒนบริหารศาสตรทั้งหมด โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 

(5) ผูชนะการเสนอราคาตองปรับแตงระบบหรืออุปกรณที่นําเสนอใหสามารถทํางานรวมกับ
ระบบหรืออุปกรณเดิมของสถาบันใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   และหากจําเปนตอง
ปรับแตงระบบหรืออุปกรณเดิมของสถาบันเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับระบบหรืออุปกรณ
ที่นําเสนอได   ผูชนะการเสนอราคาตองดําเนินการทั้งหมดโดยไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

(6) ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถาบันตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอกําหนดการอบรม  
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6. ขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนคิ 
ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินงานตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะดงัน้ี 

6.1. งานจัดหาบริการระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขายและการประชุมผาน
อินเตอรเน็ต (Internet Communication and Web Conference) 
 ดําเนินการจัดหาบริการระบบสารสนเทศผานเครือขายและการประชมุผาน
อินเตอรเน็ต (Internet Communication and Web Conference) ที่มีคุณลักษณะดงัน้ี 
(1) เปนระบบการติดตอสื่อสารและการประชมุผานอินเตอรเน็ตที่สามารถใชงานได โดยผู

เขาประชุมไมตองติดตั้งอุปกรณใดๆ จากผูใหบริการ โดยสามารถกําหนดการประชุม
และเขารวมประชุมผานทางโปรแกรมอินเตอรเน็ตบราวเซอรมาตรฐาน เชน Internet 
Explorer, Fire Fox, และหรือ Safari 

(2) สามารถเรียกใชงานดวยระบบปฏบิัติการตอไปน้ี 
• Windows รุน XP, Vista และ 7 
• Mac OS X 10.5 หรือสูงกวา 
• Linux 

(3) สามารถสรางหองประชุม (Host) ไดพรอม ๆ กันไดไมนอยกวา 15 หอง และสามารถ
เปดใหมีผูเขาประชุมไดไมนอยกวา 200 คนตอหอง 

(4) สามารถประชมุผานอุปกรณ Smart Phone หรือ Tablet PC ที่ใชระบบปฏบิตัิการ 
IOS และ Android ไดเปนอยางนอย 

(5) สามารถเปดใหผูเขาประชุมที่เปนผูนําเสนอ (Presenter) สามารถกําหนดการแสดง
ภาพหนาจอรวมกัน (Screen Share) ในลักษณะที่กําหนดใหแสดงเฉพาะงาน
เอกสาร (Document Sharing) หรือแสดงภาพตามโปรแกรมที่ผูที่นําเสนอกําลัง
เรียกใชงาน (Application Share) ได และสามารถกาํหนดใหผูเขาประชุมรายอ่ืนที่
ไมใชผูนําเสนอสามารถมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยใชเครือ่งมือ
ตาง ๆ เชน ลูกศร ปากกา เพ่ือทําเครื่องหมายในสวนจอภาพที่ผูนําเสนอกําหนดให
ใชรวมกัน และใหผูเขาประชุมทุกคนสามารถมองเห็นไดพรอมกัน 

(6) สามารถใหผูเขาประชุมทั้งหมดสื่อสารกันได ทั้งในรูปแบบของ ขอความ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหว โดยไมจํากัดเวลาการใชงาน 

(7) สามารถใหผูเขาประชุมสื่อสารกันผานการสงขอความสนทนา (Chat Message) 
ระหวางคูสนทนา (Private) หรือกับผูเขาประชุมทั้งหมด (Everyone) ได 

(8) สามารถบันทกึการประชุมที่เกิดขึ้น ในสวนจอภาพของผูนําเสนอและเสียงการ
สนทนาของผูเขาประชุมทุกคน โดยการจัดเก็บในระบบของผูใหบรกิาร โดยไมตอง
ติดตั้งอุปกรณใด ๆ เพ่ิมเตมิ และมีขนาดพื้นที่การจัดเก็บไมนอยกวา 10 GB และ
สามารถสง URL ของบันทึกการประชุมไปใหผูเขาประชุมทุกคนเพื่อเรียกดูยอนหลัง
ได 
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(9) ทําการตั้งคาระบบและติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของสถาบันทีจั่ดเตรียมไว   
เพ่ือใหระบบสามารถจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกบัการประชุมและบันทึกการประชุมที่เกิดขึ้น
ตามขอ (8) มาจัดเก็บที่สถาบันได 

(10) สามารถใหบรกิารประชุมผานอินเตอรเน็ตไดไมนอยกวา 12 เดือนโดยไมเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม 

 
6.2. งานติดตัง้ระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศการติดตอสื่อสาร 
  ดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบที่มีคุณลกัษณะเฉพาะขั้นต่ําดังน้ี 

6.2.1. ระบบสารสนเทศการติดตอสื่อสาร 
6.2.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศ จํานวน 1 ชุด 

(1) หนวยประมวลผล(CPU) จํานวน 2 หนวย   แตละหนวยเปนชนิด 
Intel Xeon Processor ที่มีไมนอยกวา 4 Core   มีความเร็ว
สัญญาณไมนอยกวา 2.53 GHz    มีอัตราการสงผานขอมูลไมนอย
กวา 5.86 GT/s   และมี L3 Cache ขนาดไมนอยกวา 12 MB 

(2) หนวยความจําหลัก(RAM) เปนชนิด ECC DDR3 1333 MHz   
ขนาดไมนอยกวา 64 GB   และสามารถขยายไดรวมไมนอยกวา 
128 GB 

(3) มี Chipset เปน Intel 5520 หรือดีกวา 
(4) Hard Disk Drive เปนชนิด Serial Attached SCSI (SAS)  จํานวน

ไมนอยกวา 2 หนวย   แตละหนวยมีความเร็วรอบไมต่ํากวา 15,000 
รอบ/นาที  มีความจุไมต่ํากวา 146 GB   และสามารถถอดเปลี่ยน 
Hard Disk ไดโดยไมตองทําการปดเครื่อง (Hot-Plug หรือ Hot-
Swap) 

(5) มี RAID Controller ที่มีอัตราการสงถายขอมูลไมนอยกวา 6 Gb/s   
สนับสนุนการทํา RAID 0,1,5,6 และมี Cache ไมนอยกวา 1 GB 

(6) มี PCI-Express Expansion Slot ไมนอยกวา 4 ชอง โดยเปนชนิด 
PCIe x8 ไมนอยกวา 2 ชอง 

(7) มี Video Controller ที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 8 MB 
(8) ติดตั้ง Optical Drive แบบ DVD/RW 
(9) มี Gigabit Ethernet Network Controller พรอมชองตอสัญญาณ

แบบ RJ-45 ไมนอยกวา 4 ชอง 
(10) ติดตั้ง Gigabit Ethernet Network Adapter ชนิด PCI-Express ที่มี

ชองตอสัญญาณแบบ RJ-45 ไมนอยกวา 4 ชอง จํานวน 1 หนวย 
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(11) ติดตั้ง Fibre Channel Host Bus Adapter ชนิด  PCI-Express 
จํานวน 2 หนวย แตละหนวยมีคุณสมบัติดังน้ี 
11.1 ติดตั้ง Fibre Channel Host Bus Adapter ชนิด             
PCI-Express จํานวน 2 หนวย แตละหนวยมีคุณสมบัติดังน้ี 
• มีชองเช่ือมตอแบบ LC-Connector 
• สามารถเชื่อมตอที่ความเร็วไมนอยกวา 2/4/8 Gbps แบบ auto 
• สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ Windows, Solaris 

และ VMware 
• มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน Fibre Channel Class 2 และ 3มี

คุณสมบัติตามมาตรฐาน FC-PH-3, FCP-2, FC-FLA, FC-FS 
และ FC-PLDA เปนอยางนอย 

(12) มีชองสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกดังน้ี 
• ชนิด USB2.0 ไมนอยกวา 4 ชอง โดยอยูดานหนาไมนอยกวา 

2 ชอง และดานหลังไมนอยกวา 2 ชอง 
• ชนิด Serial Port ไมนอยกวา 1 ชอง 
• ชนิด VGA Port ไมนอยกวา 2 ชอง โดยอยูดานหนาไมนอย

กวา 1 ชอง และดานหลังไมนอยกวา 1 ชอง 
(13) ตัวเครื่องคอมพิวเตอรเปนแบบ Rack Mount ขนาด 2 U พรอม

อุปกรณติดตั้งเขากับตู Rack แบบ Sliding 
(14) มี Power Supply ขนาดไมนอยกวา 650 วัตต จํานวน 2 หนวย 

ทํางานแบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนไดโดยไมตองปด
เครื่อง (Hot-Plug หรือ Hot-Swap) 

(15) มี Keyboard เชื่อมตอแบบ USB โดยมีเครื่องหมายการคาเดียวกัน
กับเครื่องคอมพิวเตอร 

(16) มี Mouse แบบ Optical Scrolling Mouse เชื่อมตอแบบ USB โดยมี
เครื่องหมายการคาเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร 

(17) มีซอฟต แวร จั ดการและตรวจสอบการทํ า ง านของ เครื่ อ ง 
(Management and Diagnostic Software)   โดยเปนซอฟตแวร
ของผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอและมีเครื่องหมายการคา
เดียวกัน 

(18) ผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอมีเว็บไซตสําหรับดาวนโหลด  
คูมือการใชงาน (Documentation) และซอฟตแวรของผลิตภัณฑ   
ไดแก Driver และ Utility Software   
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(19) เครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอตองไดรับการรับมาตรฐาน FCC หรือ 
UL   และบริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรที่เสนอจะตองไดรับการ
รับรองมาตรฐานในกลุม ISO 9000 เปนอยางนอย 

(20) มีลิขสิทธิ์ของซอฟตแวร VMware vCenter Server Standard 
Edition รุนลาสุด พรอมการรับประกันซอฟตแวรเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ป 

(21) ทําการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเชื่อมตอเขากับอุปกรณระบบ
จัดเก็บขอมูลชนิด SAN ตามรายการที่ 6.2.2.2 ใหสามารถทํางาน
รวมกันได 

(22) ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายตัวเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่นําเสนอจากเจาของผลิตภัณฑ และ/หรือสาขา
ของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย โดยตองเสนอเอกสารการ
แตงตั้งและการสนับสนุนทางดานเทคนิคดวย 
 

6.2.2. ระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนระบบสารสนเทศ 
6.2.2.1 งานติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall)   จํานวน 1 ชุด 

(1) ตองเปนอุปกรณรักษาความปลอดภัย เพ่ือใชในการตรวจสอบและ
ปองกันการบุกรุกไปยัง เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ  Web 
Server, Mail Server, Web Mail Server,  FTP Server, LDAP 
Server, Radius Server, Database Server, Registration System 

(2) ตองเปนอุปกรณรักษาความปลอดภัยที่ถูกออกแบบเปน Firewall 
โดยเฉพาะและตองเปนอุปกรณชนิด Appliance 

(3) อุปกรณที่นําเสนอจะตองสามารถใชงานไดแบบ Unlimited Users 
License ในทุกๆ Feature 

(4) ตองมีอินเตอรเฟสแบบ Ethernet Copper 10/100/1000Base-T ไม
นอยกวา 12 Port 

(5) ตองมีอินเตอรเฟสแบบ Gigabit Ethernet 1000Base-X แบบ SFP 
หรือ Mini-GBIC จํานวนไมนอยกวา 8 Port 

(6) ตองมี Interface Console แบบ RS-232 อยางนอย 1 Port 
(7) ตองมี Throughput สําหรับการทํางานของ Firewall ไมนอยกวา 5 

Gbps 
(8) ตองสามารถรับ Concurrent session ไดไมนอยกวา 1,000,000 

session โดยไมตองเพ่ิมอุปกรณหรือซอฟตแวรใดๆ 
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(9) สามารถทําการเขารหัสขอมูลในรูปแบบตางๆไดเชน AES-128, 
AES-256 และ 3DES ไดเปนอยางนอย 

(10) ตองสามารถทําการ Authentication แบบ Internal User database, 
LDAP, Microsoft Active Directory และ Radius ไดเปนอยางนอย 

(11) ตองสามารถทํา Remote Access แบบ IPSEC VPN และ SSL 
VPN ภายในอุปกรณเดียวกันได 

(12) ตองสามารถรับโหลดการทํางานของ IPSec VPN ไมนอยกวา 2 
Gbps และรองรับ IPSec VPN Tunnel ไมนอยกวา 2,000 tunnels 

(13) ตองสามารถในรองรับมาตรฐานการทํางานตางๆ ดังตอไปน้ี 802.1Q 
, NAT , DHCP relay , Dynamic Routing (OSPF , RIP , BGP) 

(14) ตองสามารถในการทํางานเปน DHCP Server และ DHCP relay ได 
(15) ตองสามารถทํา Visibility Mode(Tap mode), Layer 2 , Layer 3 

Deployment และ Virtual Wire(Transparent Mode) เปนอยางนอย 
(16) ตองสามารถสรางนโยบายการใชงานของ users (Policy) โดย

สามารถระบุเปน user , Group และ IP-Address ผูกกับ 
Application ได 

(17) ตองสามารถจัดการควบคุม Application ตางๆ ไดไมนอยกวา 1300 
application โดยครอบคลุมถึง กลุม Application Files Transfer, 
Tunnel Application (เชน encrypted-tunnel) , Instant Messaging 
, Internet Conferencing และ P2P ไดเปนอยางนอย 

(18) ตองสามารถทํา Quality of Service (QoS) ในรูปแบบ policy-based 
traffic shaping โดย application, user, source, destination, 
interface และสามารถกําหนด Guaranteed, Maximum และ 
priority ไดเปนอยางนอย 

(19) จะตองสามารถใชงาน Virtual system ไดไมนอยกวา 10 system 
และสามารถเพิ่มเติม Licenses สําหรับการใชงาน feature น้ีไดถึง 
20 system 

(20) ตองมีระบบ  Anti Virus บนตัวเอง โดยไมตองเปลี่ยนหรือเพ่ิม
อุปกรณ และจะตองรับโหลดการทํางานไดไมนอยกวา 2 Gbps เม่ือ
เปดใชงานระบบ Anti Virus โดยระบบ Anti Virus จะตองครอบคลุม
การ scan virus ตางๆ อาทิเชน virus, spyware หรือ malware เปน
อยางนอย 

(21) ตองสามารถทํา NAT (Network Address Translation) และ PAT 
(Port Address Translation) ไดเปนอยางนอย 
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(22) ตองมีความสามารถในการตรวจจับและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่
เขามาจากการใชบริการโปรโตคอล HTTP, FTP,IMAP,POP3 และ 
SMTP  ได 

(23) ระบบ Anti Virus ตองสามารถตรวจจับ Virus จาก SSL Tunnel ได 
(24) ตองสามารถทํา Dynamic routing  RIP v1,RIP v2, OSPF,BGP  

ไดเปนอยางนอย 
(25) ตองสามารถทํา SSL VPN ไดไมนอยกวา 5,000 Concurrent users 
(26) ตองสามารถทํา SSL decryption ทั้งแบบ forward และ reverse 

proxy ได 
(27) ตองสามารถบริหารจัดการแบบ Graphic สามารถบริหารจัดการผาน 

Web Browser หรือ Software management ในรูปแบบ 
Centralized Management Center  และรองรับการบริหารจัดการ
แบบ CLI, SSH และ Telnet 

(28) ตองมีระบบ Web Portal เพ่ืองายตอการใหผูดูแลระบบ สามารถใช
การบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัยโดยสามารถทําการ 
View Firewall Policy, View Firewall Log และ View Firewall 
Report ผาน Web Browser ไดเปนอยางนอย 

(29) ตองสามารถทําบริหารจัดการขอมูลของ Firewall Log เชน  ทําการ 
Export, Delete Log Files ได  รวมทั้งสามารถทํา Syslog 
Redirection ไปยัง Central Log Management อ่ืนๆ ได 

(30) ตองสามารถทําการ Backup/Restore Configuration ของตัว
อุปกรณ Firewall ได 

(31) ตองมีความสามารถในการปองกันการบุกรุก (Intrusion Prevention) 
มีความเร็วในการทํางานของ IPS ไมต่ํากวา 2 Gbps โดยสามารถ
ปองกันการโจมตีระดับของ Network เชน Vulnerability exploits, 
buffer overflows, DoS attacks and port scans, malformed 
packets, IP defragmentation และ TCP reassembly ไดเปนอยาง
นอย 

(32) ตองมีความสามารถในทํา File Blocking ได โดยสามารถ ระบุบเปน  
Application  ผูกกับ files type ได เชน Block หรือ Alert การ 
Upload and Download files จาก Web-browsing, msn, gmail, 
4shared ตาม files type PPT, DOC, XLS, GZIP, PDF, DLL, 
EXE, AVI ไดเปนอยางนอย 
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(33) ตองสามารถตรวจสอบและปองกันขอมูลตามรูปแบบขอมูลที่กําหนด
ไมใหสงผานเครือขายได เชน Credit Card number, Social 
Security Number และสามารถกําหนดเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
รูปแบบขอมูลน้ีไดตามผูดูแลระบบตองการ (custom data patterns) 

(34) ตองสามารถ update ฐานขอมูลการบุกรุก (Attack Signature) ผาน
เครือขาย Internet ไดโดยอัตโนมัติ 

(35) ตองสามารถจัดทํา Report ไดตามชวงเวลาที่กําหนดไดอยาง
อัตโนมัติ (Scheduling Report) 

(36) ตองสามารถสราง Report สรุปการใชงานตางๆดังตอไปน้ี  
Application report, Threats on application Report, 
Vulnerabilities Report, AntiVirus Report ได 

(37) สามารถทําการ Custom Report และสราง Report ดังน้ี  
Application Report , User Activity Report ใหอยูในรูปแบบ PDF 
และ CSV ได 

(38) ตองสามารถแสดงแหลงที่มาความเสี่ยงแบบภูมิศาสตร (Threat 
Map with Geographical view) ทั้ง incoming และ outgoing ได 

(39) ตองสามารถเก็บ log ภายในตัวอุปกรณไดไมนอยกวา 50GB 
เพ่ือใหสามารถดู log ยอนหลังได 

(40) ตองมี Redundant Power Supply ในแตละเครื่อง 
(41) ตองเปนอุปกรณที่ถูกออกแบบมาใหสามารถติดตั้งบน Rack 

มาตรฐาน 19 น้ิวได 
(42) อุปกรณที่นําเสนอจะตองสามารถทํา URL filtering บนตัวเองหรือใช

อุปกรณอ่ืนเพ่ิมเติม โดยระบบ URL filtering จะตองมีจํานวน 
categories ไมนอยกวา 70 กลุม 

(43) ตองมีระบบเก็บขอมูลจราจรทางคอมภายในตัวอุปกรณแบบ Solid 
State Disk Drives และสามารถดู log ยอนหลังได 

(44) ผูเสนอราคาจะตองเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณที่นําเสนอ โดย
จะตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือสาขาของ
ผูผลิต ในประเทศไทย เพ่ือยืนยันการใหการสนับสนุนในดานบริการ
และอะไหลของแทพรอมการรับประกัน Hardware ไมนอยกวา 1 ป 

(45) ผูเสนอราคาจะตองมีประสบการณและความเชี่ยวชาญทางดานความ
ปลอดภัยทางดานขอมูล และตองมีใบรับรองดังกลาวจากองคกร
กลาง อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี ไดแก CISSP หรือ CompTIA 
Security+ หรือ CEH 
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6.2.2.2 งานติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิด SAN   จํานวน 1 ชุด 

(1) มีแผงควบคุม(Storage Processors/Storage Controllers) จํานวน
อยางนอย 2 หนวยขึ้นไป 

(2) เปนอุปกรณที่มีสามารถทํางานไดทั้ง Block  (SAN – Storage Area 
Network) and File (NAS – Network Attached Storage) 

(3) มีหนวยความจํา Cache memory ไมนอยกวา 8GB 
(4) เปนอุปกรณที่มีสถาปตยกรรมแบบ RAID โดยรองรับการเสียของ 

Disk Drive พรอมกันไดไมนอยกวา 2 ลูก ภายใน RAID group 
เดียวกัน 

(5) รองรับความจุของ Disk ไดทั้งแบบ FC หรือ SAS หรือ SATA 
(6) มี Port แบบ SAS ความไว 6Gb 
(7) มี Port แบบ Fiber Channel ความไว 8Gb สําหรับตอเชื่อมกบั

ระบบ SAN ได 
(8) ติดตั้ง Hard Disk แบบ SAS หรือ FC ขนาดไมนอยกวา 600 GB มี

ความเร็วรอบไมนอยกวา 15,000 rpm จํานวนไมนอยกวา 15 ลูก 
(9) มี Port สําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรือ iSCSI 

Network Switch (Front-end Port) แบบ iSCSI หรือ Gigabit 
Ethernet 

(10) สามารถใชงานโปรโตคอล  iSCSI, FCP และสามารถรองรับการใช
งานโปรโตคอล โปรโตคอล Microsoft CIFS, NFS และ FCoE ไดใน
อนาคต 

(11) สามารถเพิ่มขยาย Disk ไดรวมไมนอยกวา 125 หนวย 
(12) ตองสามารถทําการคาดเดาการเสียของ Disk ได โดยเม่ืออุปกรณ

จัดเก็บขอมูลทําการตรวจพบ จะทําการ copy ขอมูลของ Disk ที่มี
คุณสมบัติดังกลาว ไปยัง Hot Spare disk กอนที่การเสียจริงจะ
เกิดขึ้น 

(13) สามารถสราง Volume ใชงานแบบ Thin Provisioning โดยการใช
งานเนื้อที่ Disk จะใชงานตามเนื้อที่ที่มีการใชงานจริง 

(14) สามารถทํางานลักษณะ De-duplication  เพ่ือลดการจัดเก็บขอมูลที่
ซํ้าซอนได 

(15) สามารถทํา Snapshot ซ่ึงสามารถเก็บยอนหลังได และสามารถกู
ขอมูลจาก Snapshot ได 
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(16) สามารถลดหรือขยายพื้นทีข่อง Volume ไดโดยไมมีผลกระทบตอ
การทํางาน 

(17) สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการใชงานของระบบได โดยผูดูแล
สามารถทํางานผานทางโปรแกรมบริหารจัดการของ Storage โดยมี
การทํางานผานทาง Web Browser 

(18) สามารถทํา Clustered Failover และสามารถทํา Cluster แบบ 
Active/Active ได 

(19) มี Redundant Power Supply  
(20) เปนอุปกรณที่สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบตัิการ VMware 

ESX , Solaris , Windows , Linux ไดเปนอยางนอย 
(21) ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตวัแทนจําหนายอุปกรณ

จัดเก็บขอมูลที่นําเสนอจากเจาของผลิตภัณฑ และ/หรือสาขาของ
เจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย โดยตองเสนอเอกสารการแตงตัง้
และการสนับสนุนทางดานเทคนิคดวย 

(22) ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งระบบ Storage โดยที่จะตองมีการ 
configure ในรายละเอียด ดังน้ี 
• Hardware installation including setup storage system 
• Configure RAID group 
• Create volumes and LUNs to present to servers 
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7. ขอกําหนดการอบรม 
 
 ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการฝกอบรมใหกับบุคลากรของสถาบันใหมีความเขาใจ 
สามารถใชงาน และดูแลระบบหรืออุปกรณได  โดยกอนจะดําเนินการฝกอบรมจะตองนําเสนอ
แผนการฝกอบรม  หัวขอของเนื้อหา  ประวัติและประสบการณในการติดตั้งของวิทยากรผูสอน   
และเอกสารประกอบการอบรม ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพิจารณาเห็นชอบ 
 ในการอบรมผูชนะการเสนอจะตองจัดอบรม ณ สถานที่ที่สถาบันกําหนด  จัดเตรียมระบบ
หรืออุปกรณที่จําเปนสําหรับใชในการอบรมใหพรอม  และจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
อาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขาอบรมใหเพียงพอกับจํานวนผูเขาอบรม   โดยหลักสูตรที่ตองจัด
อบรมมีดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร จํานวน
รุน 

จํานวน
คน 
รวม 

จํานวน 
ชม / รุน 

1 การใชงานระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขายและ
การประชุมผานอินเตอรเน็ต (Internet 
Communication and Web Conference) 

2 60 6 

2 การติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัย(Firewall) 

1 3 - 5 12 

3 การติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ชนิด SAN 

1 3 - 5 6 

 
 นอกจากนี้ผูชนะการเสนอราคาตองจัดสงบุคลากรของสถาบันไมนอยกวา 2 คน เขารวม
อบรมหลักสูตร VMware vSphere : Install, Configure, Manage V5.0 โดยเนื้อหาหลักสูตร เอกสาร
ประกอบการอบรม และสถานฝกอบรมตองเปนไปตามมาตรฐานของ VMware Authorized Training 
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8. ระยะเวลาดําเนินการและการสงมอบ 
 ผูที่ชนะการเสนอราคาตองดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เพ่ือเปนสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ของสํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ) ใหแลว
เสร็จภายใน  100 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
 

8.1. ระยะเวลาการสงมอบ   
ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการติดตั้งและสงมอบงาน  ออกเปน 2 งวด ดังน้ี 
งวดงานที่ 1 จะตองดําเนินการนําสงเอกสาร แผนงานการสงมอบและติดตั้ง แผนการ

อบรม และรายชื่อพรอมประวัติประสบการณของผูดําเนินงานในโครงการใหสถาบันพิจารณาภายใน 
30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา  

งวดงานที่ 2 จะตองดําเนินการสงมอบอุปกรณคอมพิวเตอรและติดตั้งระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคทั้งหมด   
พรอมจัดสงเอกสารสําหรับสงมอบตามรายละเอียดใน ภาคผนวก ข ใหแลวเสร็จ ภายใน 100 วัน นับ
จากวันลงนามในสัญญา  
 

8.2. การเบิกจาย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะทําการเบิกจายเงินใหผูชนะการเสนอราคา โดยจะ

แบงการจายเงิน  ดังน้ี  
งวดที่ 1 สถาบันจายเงินรอยละ 15 ของมูลคารวมทั้งสิ้น เม่ือผูชนะการเสนอราคา ได 

ดําเนินการงานในงวดงานที่ 1 แลวเสร็จ   และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตองแลว 
งวดที่ 2 สถาบันจะจายเงินที่เหลือทั้งหมด เม่ือผูชนะการเสนอราคา ไดดําเนินงานใน

งวดงานที่ 2 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตองแลว 
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9. การรับประกนัผลงานและบริการหลังการขาย 
ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับประกันผลงานและมีบริการสนับสนุนหลังการขาย  โดยไม

คิดคาใชจายใดๆเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังน้ี 
(1) มีระยะเวลารับประกันผลงานและบริการสนับสนุนหลังการขายนับตั้งแตวันที่สถาบันตรวจ

รับงวดสุดทายอยางสมบูรณ ดังน้ี 
• บริการระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขายและการประชุมผานอินเตอรเน็ต 

(Internet Communication and Web Conference) มีระยะเวลา 1 ป 
• เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสารสนเทศ เปนแบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง มีระยะเวลา 3 ป  
• อุปกรณรักษาความปลอดภัย Firewall เปนแบบ 5 วัน x 8 ชั่วโมง มีระยะเวลา 1 ป 
• อุปกรณจัดเก็บขอมูล ชนิด SAN เปนแบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง มีระยะเวลา 3 ป 

(2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิดที่ จัดซื้อจะตองมีการ
รับประกันในอะไหลทุกชิ้นและมีบริการตรวจสอบ ซอมแซมแกไข ถึงสถานที่ติดตั้ง 

(3) มีบริการใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกบุคลากรของสถาบันในการใชงาน บริหารจัดการ และ
ตรวจสอบเบื้องตนกับระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน 

(4) หากเกิดปญหาขัดของกับระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ติดตั้งผูชนะการเสนอราคา
จะตองติดตอกลับเพ่ือดําเนินการแกไขภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากที่ไดรับแจง   และตอง
ดําเนินการแกไขใหระบบสามารถใชงานไดภายใน 1 วัน 

(5) ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข และเปลี่ยนทดแทนระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร หากระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
ชํารุด บกพรอง หรือใชการไมได โดยความชํารุดนี้มิไดเกิดจากความผิดพลาดของสถาบัน  
โดยจะตองเร่ิมจัดการซอมแซม  แกไข  ใหอยูในสภาพดีดังเดิม ภายใน 7 วัน 

(6) ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance   ใน
อุปกรณจัดเก็บขอมูล ชนิด SAN ณ สถานที่ติดตั้ง พรอมจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษา 
อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง เพ่ือใหระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา โดยตองนัดหมายกับผูดูแลระบบของสถาบันลวงหนากอนเขาดําเนินการอยาง
นอย 1 สัปดาห 

(7) รายการการรับประกันผลงานและบริการหลังการขายอยางอ่ืนที่มีการระบุเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิคใหเปนไปตามที่ระบุ
เพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางขอกําหนดและขอเสนอ 
 

ตารางเปรียบเทียบคณุสมบัติระหวางขอกําหนดและขอเสนอ 
ขอกําหนด ขอกําหนดของสถาบันบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ขอเสนอของบริษัท เอกสารอางอิงถึง 

  ตรงตามขอกําหนด ดีกวาขอกําหนด (Reference) 
     

     

     

     
     

หมายเหตุ : 
 สําหรับเอกสารอางอิง ถาเปนแคตตาล็อก    ตองมีการขีดเสนใตหรือลงสีสะทอนแสง แสดงคุณลักษณะเฉพาะตามขอกําหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร       เปนขอ ๆ โดยระบุเลขขอใหชัดเจนดวย 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารสงมอบ 

 
ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบเอกสารคูมือและเอกสารอางอิงใหกับสถาบันทั้งในรูปแบบ

เอกสารกระดาษ และในรูปแบบไฟลที่สามารถปรับแกไขไดในภายหลัง   โดยแตละรายการเอกสารตองมี
ไมนอยกวา 2 ชุด ดังน้ี 

1. เอกสารอางอิงแสดงรายละเอียดพรอมรูปภาพประกอบ ที่แสดงลําดับขั้นตอนการติดตั้ง 
และการตั้งคาระบบ (Installation and Configuration) ของระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่จัดหาในโครงการนี้ทั้งหมด  

2. คูมือการใชงานระบบการติดตอสื่อสารผานเครือขายและการประชุมผานอินเตอรเน็ต 
(Internet Communication and Web Conference) 

3. คูมือการใชงานและบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall) สําหรับผูดูแล
ระบบ 

4. คูมือการใชงานและบริหารจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูล ชนิด SAN สําหรับผูดูแลระบบ 
 

ทั้งนี้ภายในเอกสารอางอิงและเอกสารคูมือทุกรายการจะตองประกอบดวยเนื้อหาอยางละเอียด
พรอมรูปภาพประกอบ ที่สามารถเขาใจไดงาย 
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สถานที่ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 

 ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดที ่กลุมงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เลขที่ 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240  หรือ ทางe-maill ที่ 
krisana @ics. nida.ac.th หรือ kasima@ics.nida.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข              
02-3758692 หรือ 02-7273420    โทรสาร  02-3749825  ในวันและเวลาราชการ 


