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ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อประสิทธิภาพของ  e-University   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ความเป็นมา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดย

มุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญ ๔ ด้าน   ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   ในการด าเนินภารกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับ ที่จะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงต้องเพ่ิมประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีให้อยู่ใน
สถานะท่ีมีเสถียรภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในการที่จะให้บริการ
กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต่าง ๆ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือจัดหาและติดตั้งระบบเครือข่ายหลัก ระบบรักษาความปลอดภัย การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

การขยายเครือข่ายสายสัญญาณ รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเครือข่าย รวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิมให้อยู่ในสภาพที่ท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ 
และรองรับการท างานของผู้ใช้ทุกระดับ 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจ๓.๑

เกี่ยวกับการขายและ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการ
สื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสาร๓.๒
โทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการ
แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาในประเทศไทย   

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดตั้งดูแล และ/หรือให้เช่าระบบ๓.๓
เครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ และที่ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จวงเงินไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 

 กรณีท่ีเป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรอิสระ๓.๔
หรือหน่วยงานพิเศษ ผู้ขายต้องแสดงส าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือส าเนาคู่สัญญาที่ มีรายละเอียดมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 

 กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงส าเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจ๓.๕
ผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทพร้อมส าเนาคู่สัญญา หรือ  หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซึ่งลงนามโดยผู้มี
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อ านาจผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ส าเนาใบก ากับภาษี ที่มีรายละเอียด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่๓.๖
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ๓.๗
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  

 ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ท่ีน าเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่างการ๓.๘
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามค าสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่ 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบัน ๓.๙

๔. การเสนอราคา 
 ในการเสนอราคา ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องตรวจดูข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดทั้งหมดของ๔.๑

เอกสารนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าสิ่งของที่เสนอเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามา๔.๒

ปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นของแท้ตามตัวอย่างและรูปแบบที่น ามาเสนอ 
 การแปลความในเอกสารเสนอราคานี้ ในกรณีที่ผู้รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแท้จริง ส่วนใด ส่วน๔.๓

หนึ่ง อาจขอให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แปลความให้ได้ แต่จะผูกพันต่อเมื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น 

 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์เพ่ือให้บริการแก่สถาบันตามข้อตกลงในสัญญา  ๔.๔
 เมื่อระยะเวลาส าหรับการยื่นเสนอราคาที่ก าหนด สิ้นสุดลง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะ๔.๕

พิจารณาข้อก าหนดทางด้านเทคนิค  และจะแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบเฉพาะตน ส าหรับ    ผู้ชนะการประกวด
ราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะแจ้งผลโดยหนังสือสนองรับราคา 

 ผู้เสนอราคาจะต้องเปรียบเทียบข้อก าหนดที่สถาบันก าหนดในแต่ละข้อกับคุณสมบัติของตนเองและของ๔.๖
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอ โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารที่น ามาเสนอข้อความในประโยคใดที่ใช้ยืนยันข้อก าหนด
หมายเลขใดของสถาบัน โดยผู้เข้าประกวดราคามีหน้าที่ท าสัญลักษณ์แสดงบนข้อความในประโยคที่ใช้ยืนยัน ได้แก่ 
การขีดเส้นใต้ หรือ การระบายสี พร้อมระบุหมายเลขล าดับของข้อก าหนดที่จะท าการยืนยันให้เห็นชัดเจน ซึ่งหาก
ผู้เข้าประกวดราคาขาดเอกสารยืนยัน หรือขาดการท าสัญลักษณ์แสดงบนข้อความในประโยคที่ใช้ยืนยัน หรือแสดง
เอกสารไม่ชัดเจนท าให้ขาดข้อก าหนดหนึ่งใดในข้อก าหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 การที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อรองราคา ตกลงเรื่องอ่ืนใดภายหลังการยื่นซองเสนองานไม่๔.๗
มีผลให้ผู้เสนอราคาพ้นความผูกพันใดๆ ที่ตนมีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามใบเสนอราคานั้น 

 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ให้๔.๘
อยู่ในวินิจฉัยของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะรับการเสนอราคารายนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 

 เมื่อเห็นเป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งการประกวดราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิ๔.๙
เรียกให้ผู้เสนอราคาส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพ่ิมเติมต่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ภายในเวลาที่
ก าหนด 

 ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะถือเอาผู้เสนอราคาถูกต้องตาม๔.๑๐
เงื่อนไข ข้อก าหนดเป็นส าคัญ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะพิจารณาผู้เข้าประกวดราคารายที่เสนอ
ราคาอยู่ในวงเงิน และให้ประโยชน์แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากที่สุดก่อน หากผู้เสนอราคามี
รายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในสาระส าคัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะไม่
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พิจารณาใบเสนอราคา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะท าสัญญากับผู้เสนอราคารายใดก็ได้ที่
เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นที่ต้องท าสัญญากับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป ทั้งนี้จะลดจ านวนรายการที่ประกวดราคา
หรือยกเลิกการประกวดราคาคราวนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้นต่อผู้เสนอราคา
ทั้งสิ้น 

 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่แน่นอนตายตัวและไม่มีเงื่อนไข เป็นสกุลเงินไทย   และมีก าหนดยืนราคา๔.๑๑
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

 ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ส่วนจัดหาและบริการ สถาบัน๔.๑๒
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๓๗๕ ๘๖๙๒ โทรสาร ๐๒ ๓๗๕ ๘๘๙๐, ๐๒ ๓๗๔ ๙๘๒๕ 

๕. เงื่อนไขบริการและบ ารุงรักษา 

 การรับประกัน  ๕.๑
ผู้ชนะประมูลตกลงรับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์  อันเนื่องมาจากวัตถุที่ใช้หรือฝีมือในการ

ผลิต  หรือการใช้งานตามปกติมีก าหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่สถาบันได้ตรวจรับมอบอุปกรณ์งวดสุดท้าย 
หากอุปกรณ์ช ารุดบกพร่องในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว ผู้ชนะประมูลจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาท าการ
ซ่อมแซมตามสถานที่ซึ่งสถาบันได้บอกกล่าวล่วงหน้า โดยผู้ชนะประมูลตกลงรับผิดชอบค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเองทั้งสิ้น 

 ระดับบริการ(SLA)  ๕.๒
  ผู้ชนะประมูลต้องรับประกันคุณภาพการให้บริการตามเงื่อนไขที่ก าหนดดังนี้ 

 บริการ SLA 
(%) 

จ านวนชั่วโมงที่ใช้งาน
ไม่ได้สะสม / เดือน 

น้ าหนัก ของมูลค่า
โครงการ 

(%) 

๑ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ๙๙.๕ ๓.๖ ๒๐ 

๒ Dial-up Remote Access ๙๙.๐ ๗.๒ ๕ 

๓ บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
เดิม 

๙๙.๐ ๗.๒ ๒๕ 

๔ งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ๙๙.๐ ๗.๒ ๒๕ 

๕ งานเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 
จ านวน ๑๓๐ จุด 

๙๙.๐ ๗.๒ ๒๕ 
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ตัวอย่างการค านวณ : จ านวนชั่วโมงท้ังหมดใน ๑ เดือนเท่ากับ ๒๔ x ๓๐ หรือ ๗๒๐ ชั่วโมง ถ้า SLA = 
๙๙.๐% หมายถึงในหนึ่งเดือนต้องใช้งานได้เท่ากับ ๗๑๒.๘ ชั่วโมง หรือ downtime ได้ไม่เกิน ๗.๒ชั่วโมง 

เงื่อนไขการค านวณค่า SLA 

- บริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ใช้งานไม่ได้ หมายถึง วงจรหรืออุปกรณ์เสียหายหรือ
ท างานผิดปกติ ท าให้ผู้ใช้งานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่สามารถสื่อสารไปยังจุด
ปลายทางในประเทศ หรือ จุดปลายทางต่างประเทศ จุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งสองจุดพร้อมกันด้วย
ความเร็วที่ก าหนดในสัญญา 
- Dial-up Remote Access ที่ใช้งานไม่ได้ หมายถึง อุปกรณ์ที่ควบคุมการเชื่อมต่อที่ศูนย์กลาง

เสียหายหรือท างานผิดปกติ หรือ พอร์ตของอุปกรณ์เสียหายหรือท างานผิดปกติ ท าให้ผู้ใช้ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
- อุปกรณ์เครือข่ายเดิม หมายถึง อุปกรณ์เครือข่ายหลัก และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่เป็นของสถาบัน

และเป็นรายการที่อยู่ในสัญญาการบ ารุงรักษา 

- อุปกรณ์เครือข่ายหลักที่ใช้งานไม่ได้ หมายถึง อุปกรณ์ Core Switch ตัวใดตัวหนึ่งหรืออุปกรณ์ 
Access Switch เสียหายหรือท างานผิดปกติ 
- อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ที่ใช้งานไม่ได้ หมายถึง อุปกรณ์ Wireless Controller เสียหายหรือท างาน

ผิดปกติ หรือ อุปกรณ์ Access Point เสียหายหรือท างานผิดปกติ 
- การค านวณ SLA ใช้ค านวณเป็นรายเดือนและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ท าการค านวณ SLA เฉลี่ยต่อ

ปี 

 เงื่อนไขการด าเนินการบ ารุงรักษา ๕.๓
- มีบริการให้ค าปรึกษาในการบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์  โทรสาร  หรือ  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (เวลา  ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  วันจันทร์ – ศุกร์) 
- มีบริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย  ตามความยินยอมของผู้ว่าจ้าง

ในการเข้าสู่ระบบ 
- ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยการปรึกษาทางโทรศัพท์  ผู้รับจ้างจะต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมา

ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขภายใน  ๒๔  ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องซ่อมแซมแก้ไข
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน  ๔๘  ชั่วโมง  หลังจากที่ได้รับแจ้ง  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท า
ตามเงื่อนไขนี้ได้  ผู้รับจ้างมีสิทธิ์แจ้งขอขยายก าหนดเวลาการท างานพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ทางสถาบัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาท าการตรวจสอบบ ารุงรักษา อย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง 

 การจัดท ารายงานสถิติ ๕.๔
- ผู้ชนะประมูลจะต้องจัดท ารายงานสถิติที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ  เสนอต่อสถาบัน เป็นรายเดือน 

ตามรูปแบบที่สถาบันและผู้ชนะประมูลก าหนดร่วมกัน และสถาบันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ในรายงานเพื่อความเหมาะสมได ้
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๖. สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของผู้เช่า 
 ในกรณีที่ผู้ชนะประมูลไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด๖.๑

ก็ตาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าวก่อน และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิไม่ช าระค่าอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ เพ่ือน าไปจัดหาผู้ชนะประมูลรายอ่ืนมาท าการส่ง
มอบอุปกรณ์ตามสัญญานี้แทนจนครบถ้วน ถ้าเงินจ านวนดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้ชนะประมูลยินยอมชดใช้ส่วนที่ยัง
ขาดอยู่จนครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่ามีหนังสือแจ้งให้ทราบ และ/หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มีสิทธิบอกปัดไม่รับสินค้าไว้ทั้งหมดโดยผู้ชนะประมูลจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่รับไปพร้อมทั้งค่าเสียหาย
ให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ในกรณีที่ผู้ชนะประมูลไม่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการได้ตาม SLA ที่ก าหนดติดต่อกันตั้งแต่ ๖.๒
๓ เดือนขึ้นไป สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่จ าต้องบอกกล่าวก่อน และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิไม่ช าระค่าบริการส่วนที่เหลือ เพ่ือน าไปจัดหาผู้ชนะประมูลรายอ่ืนมา
ด าเนินการตามสัญญานี้แทนจนครบถ้วน ถ้าเงินจ านวนดังกล่าวไม่เพียงพอ ผู้ชนะประมูลยินยอมชดใช้ส่วนที่ยัง
ขาดอยู่จนครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่ามีหนังสือแจ้งให้ทราบ  

๗. การโอนสิทธิ 
 ผู้ชนะประมูลยินยอมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถโอนสิทธิและหน้าที่รวมทั้งเอกสาร๗.๑

ใดๆ ที่ส่งมอบตามสัญญา โดยแจ้งให้ผู้ชนะประมูลทราบ 

๘. การปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ชนะประมูล ส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดแล้วเสร็จงานตามสัญญาโดยสาเหตุมาจากความ๘.๑

บกพร่องของผู้ชนะประมูลแล้ว ผู้ชนะประมูลต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสินค้าที่ขาด
ส่ง นับแต่วันที่ที่ขาดส่งจนถึงวันที่ส่งสินค้าครบถ้วนถูกต้อง แต่ทั้งนี้ ค่าปรับจะไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาสินค้า
รวมทั้งหมด  

 ในกรณีที่ผู้ชนะประมูล ไม่สามารถให้บริการได้ตามระดับของ SLA ที่ก าหนดตามสัญญาโดยสาเหตุมา๘.๒
จากความบกพร่องของผู้ชนะประมูลแล้ว ผู้ชนะประมูลต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่า
ของโครงการตามน้ าหนักที่ก าหนดในตารางระดับบริการ(SLA)  นับแต่วันที่ที่บกพร่องจนถึงวันที่แก้ไขได้ถูกต้อง 
แต่ทั้งนี้ ค่าปรับจะไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าของโครงการ 
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๙. ข้อก าหนดความต้องการด้านเทคนิค (Technical Requirement) 

 ขอบเขตงาน และ ระยะเวลาโครงการ ๙.๑

๑) ผู้เสนอราคา จะต้องจัดส่งแผนในการท างาน ก่อนจะเข้าด าเนินการติดตั้ง เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ซึ่งเอกสารที่เสนอจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

 สรุปรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ รุ่นของ๑.๑)
อุปกรณ ์และจ านวนอุปกรณ์ 

 แผนการติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ ๑.๒)

 สรุปรายชื่อ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่๑.๓)
หมายเลขโทรสาร และ e-mail ทั้งหมดของทีมงาน 

๒) ผู้เสนอราคา จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ระดับวิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถ มาเข้าควบคุมใน
การติดตั้ง และพนักงานที่เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ต้องได้รับประกาศนียบัติขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (Professional 
Certification) 

๓) ก่อนที่ผู้เสนอราคาจะเข้าด าเนินการใดๆ ผู้เสนอราคาจะต้องท าหนังสือ พร้อมรายละเอียด
ของวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน แจ้งให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับทราบก่อนจะเข้าด าเนินการจริงอย่าง
น้อย ๓ วันท าการ และจะต้องรอให้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการได้ ซึ่งหากผู้ชนะการประกวดราคาเข้าท าการติดตั้งระบบใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสิทธิที่จะให้บริษัทด าเนินการรื้อถอนระบบ ต่างๆ 
ที่ได้ติดตั้งไปแล้วโดยให้ถือเป็นความผิดและความรับผิดชอบของผู้ชนะการประกวดราคา 

๔) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์หรือ
ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้
อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๕) การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอ หรือการติดตั้งอุปกรณ์และ
ระบบอ่ืนใดเพ่ิมเติม ซึ่งหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จะเป็นผู้ก าหนดลักษณะและรูปแบบของการติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็น
และสภาพการใช้งานจริง เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส าคัญ 

๖) สายสัญญาณเชื่อมต่อ (Patch cable) และสายสัญญาณต่างๆ ที่จะน ามาใช้กับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอมานั้น จะต้องเป็นสายที่เป็นชนิดที่เหมาะสมและได้มาตรฐานซึ่งมีความ
ยาวของสายและจ านวนตามที่จ าเป็นต้องใช้งานจริง ทั้งนี้สายใยแก้วน าแสงส าหรับเชื่อมต่อ(Optic Fiber Patch 
Cord) จะต้องเป็นสายส าเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอย่างได้มาตรฐาน 

๗) สายสัญญาณทุกชนิดจะต้องมีการติดป้าย (Label) ระบุข้อมูลของสายสัญญาณนั้นอย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง ทั้งสองด้าน 
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๘) ผู้เสนอราคา ต้องปรับแต่งอุปกรณ์ที่เสนอให้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์เดิมของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจ าเป็นต้องปรับแต่งอุปกรณ์เดิมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคาเสนอได้ ผู้เสนอราคาต้อง
ด าเนินการทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

๙) ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบในการจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ 
และซอฟต์แวร์ใช้งาน พร้อมทั้งถ่ายโอนโปรแกรมใช้งานและ/หรือข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายเดิมเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย
ใหม่ทุกเครื่อง 

๑๐) ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่เสนอตามระยะเวลาในสัญญา   

๑๑) ผู้ชนะประมูลต้องจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน
การดูแลจัดการอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เสนอในโครงการ โดยต้องท าการส่งหัวข้อ
หลักสูตรให้กับสถาบัน เพ่ือตรวจสอบหัวข้อที่อบรม  พร้อมทั้งเอกสารการอบรมในรูปแบบของเอกสาร และแบบ
ไฟล์ 

๑๒) ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งไฟล์ส ารองข้อมูลการ
ติดตั้งของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งและบ ารุงรักษาในโครงการ ในรูปแบบของเอกสารและ CD-ROM หรือ DVD-ROM อย่าง
น้อย ๒ ชุด 

 บริการที่จัดหา  ๙.๒
บริการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์ท่ีจะจัดหา มีดังต่อไปนี้ 

๑) บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

๒) บริการ Dial-up Remote Access  

๓) บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิม 

๔) งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย  

๕) งานเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จ านวน ๑๓๐ จุด 
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 คุณสมบัติของบริการที่จัดหา ๙.๓

 บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน ๑ วงจร ระยะเวลา ๙ เดือน มีรายละเอียด๙.๓.๑.
ดังนี้ 

๑) ผู้ให้บริการ จะต้องเป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประกอบอาชีพ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตและ เป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็น ISP ตามประกาศคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) 

๒)  ผู้ให้บริการ จะต้องมีสายวงจรเชื่อมต่อไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศ 
(National International Exchange : NIX) ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ด้วยความเร็วไม่ต่ ากว่า ๒ Gbps 

๓) ผู้ให้บริการ จะต้องมีวงจรเชื่อมไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ ด้วยความเร็วรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ Mbps  

๔) ผู้ให้บริการ จะต้องแสดงจ านวนเส้นทางและความเร็วในการเชื่อมต่อ ไปยังเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ  โดยที่สถาบันสามารถเลือกเส้นทางได้ 

๕) ผู้ให้บริการจะต้องมีชุมสายหลักในการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างประเทศ
อย่างน้อย ๒ ชุมสาย 

๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะต้องสามารถใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบ
องค์กรได้ด้วยความเร็วรวมไม่ต่ ากว่า ๕๐ Mbps โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะต้องสามารถใช้บริการ
สื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตออกไปยังต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๗ Mbps โดยรูปแบบช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทั้งหมดท่ีผู้เสนอราคาได้เสนอจะต้องเป็นแบบ Full Duplex และสายสัญญาณเป็นชนิดสายสื่อสารใยแก้วน าแสง 

๗) ผู้ให้บริการ ต้องไม่จ ากัดปริมาณการรับส่งข้อมูลและไม่มีการควบคุมแบนด์วิธในช่องการ
สื่อสารที่ให้บริการตามสัญญา ยกเว้นจะได้รับการร้องขอจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

๘) ผู้ใช้บริการ ต้องจัดให้มีระบบการแจ้งเหตุขัดข้องของวงจรอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ SMS 
และ E-mail ให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันอย่างน้อย ๒ คนทราบทันที่ที่มีเหตุขัดข้องหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑ ชั่วโมง 
ตลอดระยะเวลาสัญญา 

๙) ผู้ให้บริการ ต้องจัดหาหมายเลข Real IP Address เพ่ือใช้งานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๒๘ ชุด 

๑๐) ผู้เสนอราคาต้องจัดท ากราฟแสดงสถิติปริมาณข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลทุกๆ ๕ นาที ในรอบ
วันที่ผ่านมาของการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะต้องสามารถตรวจสอบ
รายงานการใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยแยกแสดงการใช้งานเป็น
แบบต่อเนื่องรายวัน,รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สามารถขอให้ผู้เสนอราคา
จัดท าเป็นรายงานและเอกสารเพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
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๑๑) กรณีผู้เสนอราคาจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือนโยบายระบบหาเส้นทาง 
(Routing Policy) ใดๆ ของผู้เสนอราคาที่จะมีผลกระทบต่อระบบหาเส้นทางของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้กับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับทราบก่อนทุกครั้งก่อนที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ 

๑๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ด าเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นผู้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบเครือข่ายของ UniNet ด าเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงข้างต้น และ
วงจรเครือข่าย UniNet เข้ากับอุปกรณ์หาเส้นทาง (Core Router) ของสถาบัน เพ่ือให้วงจรอินเตอร์เน็ตทั้งสอง
สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีท่ีวงจรใดวงจรหนึ่งเสียหาย  

 Dialup Remote Access  จ านวน ๙๐ คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้ ๙.๓.๒.

๑) สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ โดยเสียค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เป็นการใช้งานภายในพ้ืนที่/
เขตชุมสายเดียวกัน และเสียค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกินอัตราปกติที่ใช้งานตามบ้านทั่วไป 

๒) ความเร็วไม่ต่ ากว่า ๕๖ Kbps แต่ละคู่สาย 

๓) สามารถใช้งานได้โดยไม่จ ากัดจ านวน Account  

๔) สามารถใช้งานได้พร้อม ๆ กัน ไม่น้อยกว่า ๙๐ คู่สาย 

๕) สามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ ผ่าน RADIUS Server ของสถาบัน 

 บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิม  ๙.๓.๓.

๑) ผู้ชนะประมูลต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือทดแทน อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตามตารางรายการอุปกรณ์  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และในระยะเวลารับประกันโดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 ผู้ชนะประมูลจะต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิมรวมทั้งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์๑.๑)
และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่บนเครื่อง ของสถาบันตามตารางในภาคผนวก ๑  

 ผู้ชนะประมูลต้องท าการ  Update Firmware / Update Patch File / ๑.๒)
Update release ของอุปกรณ์ทุกชิ้นตามที่ก าหนดในสัญญาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ การ Update Firmware/ 
Patch File / Update release ของอุปกรณ์นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางเจ้าหน้าที่ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ซึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจอนุญาตให้ด าเนินการหรือไม่ก็ได้  
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๒) หากระบบเครือข่ายช ารุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ ตามที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ ตามที่
ก าหนดในสัญญา และความช ารุดนี้มิได้เกิดจากความผิดพลาดของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้รับจ้าง
ต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ และทางผู้รับจ้างจะต้องมีช่องทางในการแจ้งเหตุได้ทุกวันท าการราชการ อย่างน้อย ๓ ช่องทางคือ 
ทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากรับแจ้งเหตุแล้ว ผู้รับจ้าง จะตอบกลับภายใน ๑ 
ชั่วโมงโดยทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจะด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๓ วันท าการ (วันท าการราชการ) นับจากได้รับแจ้งเหตุ ถ้าการซ่อมแซมแก้ไขไม่เสร็จภายใน ๓ วันท า
การ (วันท าการราชการ) นับแต่เริ่มการซ่อมแซมแก้ไขผู้รับจ้างต้องน าเครื่องส ารองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมา
ใช้แทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์  

๓) ผู้ชนะประมูลมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามที่
ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ตามท่ีก าหนดในสัญญา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอตลอดระยะเวลาการรับประกันด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง  

๔) ผู้ชนะประมูลต้องท าการบ ารุงรักษา (Preventive maintenance) ระบบเครือข่ายอย่าง
น้อยทุก ๖ เดือนต่อ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ระบบเครือข่ายอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยท า
การบ ารุงรักษาในเวลาที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หากผู้รับจ้าง
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะปรับในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียด
ของการบ ารุงรักษาดังนี้ 

๔.๑) การท าความสะอาด  อุปกรณ์เครือข่าย   อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  

๔.๒) ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบต่างๆ ของอุปกรณ์ หากพบการ
ช ารุดเสียหายหรือข้อผิดพลาดหรือการท างานที่ไม่สมบูรณ์ต้องด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย 

๕) จัดท ารายงานการบ ารุงรักษาส่งให้  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย
รายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

๕.๑) วันที่  เวลา  ที่เข้ามาด าเนินการ 

๕.๒) รายชื่อพนักงานที่เข้ามาท าการบ ารุงรักษา 

๕.๓) รายชื่ออุปกรณ์ท้ังหมดที่ด าเนินการ 

๕.๔) ผลการตรวจสอบและด าเนินการในแต่ละรายการอุปกรณ์ 

 งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ณ อาคารนวมินทราธิราช ๙.๓.๔.

๑) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) จ านวน ๑๓๐ ชุด มีคุณสมบัติ
ขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

๑.๑) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท าหน้าที่เป็น Wireless Access 
Point  
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๑.๒) ท างานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Wireless Access Point Controller and Management) ที่สถาบันมีใช้งานอยู่เดิม 

๑.๓) สามารถท างานท่ีความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน 

๑.๔) ติดตั้งเสาอากาศ (Antenna) ภายในหรือภายนอกแบบ Diversity ส าหรับทั้ง
สองย่านความถี่ และสนับสนุน IEEE802.11n Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) 

๑.๕) มี Port Gigabit Ethernet 100/1000Base-T ที่สามารถรองรับ PoE ตาม
มาตรฐาน 802.3af ได ้

๑.๖) สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE802.11a/n และ IEEE802.11b/g/n 
โดยรองรับการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดที่ 300 Mbps ต่อ 1 Radio 

๑.๗) สามารถท างานแบบ Multiple SSIDs ได้ไม่ต่ ากว่า 32 SSIDs และแต่ละ SSID 
สามารถมีมาตรการรักษาความ ปลอดภัยที่แตกต่างกันได้  

๑.๘) สามารถท างานเป็นตัวตรวจสอบการโจมตี (Wireless IPS Sensor) ได้พร้อม ๆ
กับการรับส่งข้อมูลปกต ิ

๑.๙) รองรับการท า Modulation type แบบ CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM และ 
64-QAM 

๑.๑๐) สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสระหว่างอุปกรณ์ทวน
สัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) และอุปกรณ์ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ทวนสัญญาณไร้สาย (Wireless 
Controller) ส าหรับ TKIP, AES (802.11i standard), WPA, WPA2-PSK และ WPA2-AES 

๒) ลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งานของอุปกรณ์ในข้อ ๑) ที่ท างานกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย แบบชุดควบคุม (Wireless Controller and Wireless Access Point) ที่สถาบันมีใช้อยู่เดิม 
ดังนี้ 

๒.๑) Access Point License  จ านวน ๖๔ Licenses 

๒.๒) Policy Enforcement Firewall Module  จ านวน ๖๔ Licenses 

๒.๓) Wireless Intrusion Protection Module License  จ านวน ๖๔ Licenses 
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 งานเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จ านวน ๑๓๐ จุด ณ อาคารนวมินทราธิราช ๙.๓.๕.

๑) มีการส ารวจจุดที่จะติดตั้งพร้อมทั้งจัดท าแผนผังประกอบเพ่ือน า เสนอคณะกรรมการ
ก่อนที่จะมีการติดตั้งจริง  

๒) อุปกรณ์และวัสดุทุกชิ้นที่เสนอหรือน ามาใช้ติดตั้งในงานนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน 

๓) วัสดุ อุปกรณ์ ที่น ามาใช้ตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน
การติดตั้ง EIA/TIA 

๔) การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร ต้องท าการเดินภายในรางร้อยสาย (Wire Way) ที่มี
อยู่แล้วในห้องคอมพิวเตอร์ 

๕) การติดตั้งสายสัญญาณ UTP ต้องไม่มีการต่อสายอย่างเด็ดขาด ระยะสาย UTP ต้องไม่
เกิน ๙๐ เมตรต่อจุด   

๖) การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสถานที่ภายหลังการเดินสายทุกๆ สถานที่ที่มีการรื้อ
โครงสร้างอาคารสถานที่เพ่ือการเดินสาย มีการเดินสาย มีรอยเปรอะเปื้อนหรือสิ่งอ่ืนใดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
เดินสายต้องซ่อมแซม ทาสี หรือกระท าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเหมือนเดิม 

๗) ต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีและมีประสบการณ์ และจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์การ
ท างานในลักษณะเดียวกันกับงานนี้มาแล้วอย่างน้อย ๒ ปี เข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้ในจ านวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับขนาดของงาน 

๘) ต้องมี เต้ารับแบบ RJ45 Modular Jack หรือ UTP Outlet  

๙) กรณีท่ีเป็นการเดินสายเพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ขอให้ท าการติดตั้งสายเดิมเข้า 
path panel ร่วมกับจุดใหม่ด้วย 

๑๐) คุณสมบัติของสาย UTP ต าแหน่งติดตั้งของระบบเครือข่าย LAN รายละเอียด ตาม
ภาคผนวก ๒ 

๑๑) สถาบันสามารถเปลี่ยงแปลงจุดติดตั้งบางส่วนไปติดตั้งยังอาคารอ่ืนได้ 
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๑๐. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องด าเนินการจัดส่งสินค้า และติดตั้งงานเป็น ๔ งวดงาน ดังนี้ 

ก าหนดการด าเนินงาน 

ล าดับ รายละเอียด ก าหนดส่งนับแต่วันลง
นามในสัญญา 

๑ ติดตั้งบริการข้อที่ ๙.๒.๑ บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๙.๒.๒ บริการ Dial-up Remote Access  

ทันทีท่ีสิ้นสุดสัญญากับผู้
ให้บริการรายเดิม 

๒ บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย มกราคมถึงกันยายน 

๓ งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย  ภายใน ๒๗๐ วัน 

๔ งานเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จ านวน ๑๓๐ จุด ภายใน ๒๗๐ วัน 

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบ 
ตามก าหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้   

 การติดตั้งล าดับที่ ๑ เป็นวงเงิน ๑๕% ของมลูค่าทั้งหมด โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือน 

การติดตั้งล าดับที่ ๒ เป็นวงเงิน ๔๐% ของมูลค่าทั้งหมด โดยแบ่งช าระเป็นรายเดือน 

การติดตั้งล าดับที่ ๓, ๔ เป็นวงเงิน ๔๕% ของมูลค่าท้ังหมด โดยช าระเงินหลังจากส่งมอบ 

๑๒. วงเงินในการจัดหา 
เป็นเงิน ๖,๑๘๙,๕๖๔.๕๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ภาคผนวก ๑ 
รายการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเดิมของสถาบัน 
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รายการอุปกรณ์เครือข่าย 
  

 
ล าดับที ่ รายการอุปกรณ์ Part Number Serial Number จ านวน 

1 Router ยี่ห้อ Cisco รุ่น 7604  FOX1227GB2T 1 
2 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือขา่ยหลักประเภทที่ 1 

(Core Switch)  
อาคารบุญชนะ Alcatel 9800E 

- OS9800E-US Base Bundle (Single CMM) 
จ านวน 1 Module 

- 2-unpopulated 10,000BaseX ports 
จ านวน 1 Module 

- 24-unpopulated 1,000BaseX ports 
จ านวน 2 Module 

 
 
Chassis 

OS9800E-CFM 
 

OS9-XNI-U2E 
 

OS9-GNI-U24E 
OS9-GNI-U24E 

 

 
 

K0570013 
J40Q0120 

 
K06Q0147 

 
K06Q0015 
K06Q0042 

 
 
1 
1 
 
1 
 
2 
 

 อาคารสยามบรมราชกุมาร ีAlcatel 9800E 
- OS9800E-US Base Bundle (Double 

CMM) จ านวน 2 Module 
- 2-unpopulated 10,000BaseX ports 

จ านวน 2 Module 
- 24-unpopulated 1,000BaseX ports 

จ านวน 1 Module 

 
Chassis 

OS9800E-CFM 
 

OS9-XNI-U2E 

 
L5070113 
M02Q0171 
M02Q0176 
L45Q0652 
L45Q0634 
L44Q0761 

 
1 
2 
 
2 
 
1 

 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลักประเภทที่ 2  
จ านวน 1 เครื่อง  Alcatel 6850 ณ อาคาร 6 

 
Chassis 

 
K0683102 

1 

 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย แบบชุด
ควบคุม (Wireless Controller) 

OAW-4704-US AK0004198 1 

 4. 10 Gigabit Ethernet optical transceiver (XFP 
MSA).  จ านวน 4 อัน 
 

XFP-10G-LR 
 

 

7Y3002C00254 
7Y3002C00256 
853002C00064 
853002C00210 

 

3 SonicWALL SRA EX7000 01-SSC-9602 0017C543C1A2 1 
4 Blue Coat SG810-20, Proxy Edition SG810-20-PR 0810086091 1 
5 MA GoDaddy SSL (Standard SSL)   1 

 

  



ร่างขอบเขตงานจัดจ้างเพิ่มศักยภาพระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๕๖  หน้า ๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
คุณสมบัติอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสายสัญญาณ LAN 
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คุณสมบัติอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสายสัญญาณ LAN 

๑. การติดตั้งสายสัญญาณ (Cabling) มีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑) ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการติดตั้ง อุปกรณ์พร้อมสายสัญญาณ มาตรฐาน ไม่ต่ ากว่า CAT6  
๑.๒) อุปกรณ์และวัสดุทุกชิ้นที่น ามาใช้ในการติดตั้งในงานนี้จะต้องมีตัวอย่างหรือเอกสารแสดงของข้อมูลทาง

เทคนิคของอุปกรณ์ท่ีจะ น ามาติดตั้งในงานนี้  และจะต้องเป็นของใหม่ ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน 
๑.๓) สายสัญญาณ อุปกรณ์ ที่น ามาใช้ ตลอดจนวิธีการติดตั้งและการทดสอบ จะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานการ

ติดตั้ง EIA/TIA 
๑.๔) ก่อนการติดตั้ง ระบบ ผู้รับเหมาจะต้องเสนอแบบแสดงการติดตั้ง ที่แสดงแนวการเดินสาย ต าแหน่ง และ

วิธีการติดตั้ง จับยึด สายเคเบิล ป้าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยละเอียด สรุปจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ ความยาวของสายแต่
ละเส้น จุดใช้งานและ รหัสสายเคเบิล  

๑.๕) การติดตั้งระบบ จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติแบบจากผู้ควบคุมงานของทางสถาบัน
ก่อน ในระหว่างการติดตั้ง หากจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปจากที่ได้รับรองแล้วต้องขออนุมัติก่อน
ด าเนินการทุกครั้ง 

๑.๖) ในส่วนของสายทองแดงตีเกลียว UTP Enhanced Category 6 ผู้เสนอราคาจะต้องทดสอบจากอุปกรณ์ 
Scanner Test และพิมพ์ผลการทดสอบมาจากอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนี้  

- แผนผังการต่อเชื่อมของสายสัญญาณ (Wire Map) 
- ความยาวของสายสัญญาณ (Length) 
- ค่าลดทอนของสายสัญญาณ (Attenuation) 
- ค่า Near End Cross Talk (NEXT) 
- ค่า Attenuation to Cross talk Ratio (ACR) 
- ค่า Equal Level - Far End Cross Talk (EL-FEXT) 
- ค่า Return Loss 
- ค่า Parameter อ่ืนๆที่จ าเป็น 

๑.๗) ท่อร้อยสาย ให้ใช้ตามลักษณะงานดังต่อไปนี้ 
- ท่อ EMT (Electrical Metallic Tubing) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 3/4” และต้องใช้ 

Support จับยึดกับผนังอาคารที่เหมาะสม ใช้ในการเดินสายภายในอาคารหรือในกรณีต้องซ่อนไว้
ในฝ้าเพดาน ใต้พ้ืน หรือ ในผนัง ไม้ หรือวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่อิฐหรือ คอนกรีต ที่มีช่องว่างในผนัง 

- ในการติดตั้งอุปกรณ์ร้อยสาย จ านวนและขนาดของท่อ/ราง จะต้องมีเพียงพอ เพื่อให้มีที่ว่างเหลือ
ไม่น้อยกว่า 30% หลังจากติดตั้งงานเสร็จแล้ว  ช่องท่อหรือ จุดเชื่อมต่อ ให้มีการปิดหรือ อุดด้วย
วัสดุที่เหมาะสมซึ่งเป็นฉนวนความร้อนและ กันน้ า และหนู 

- ห้ามน าสายสัญญาณชนิดอ่ืน หรือ สายไฟฟ้ามาไว้ไนราง หรือ ท่อ เดียวกันกับสาย UTP โดย
เด็ดขาด 

๑.๘) การท าป้าย (label) โดยจุดที่ต้องมีป้ายมีดังนี ้
- หน้า patch panel (ในกรณีที่มี Patch panel อยู่ก่อนแล้ว) 
- ปลายสายฝั่ง Switch และ Outlet  
- วัสดุที่ท า label ต้อง เป็นวัสดุที่มีความทนทาน ติดแน่นไม่หลุดง่าย ตัวเลข และตัวอักษร ที่แสดง

บน label ต้องชัดเจน  และ ไม่ลบเลือนจากการ เสียดสี หรือจากความร้อนและจากความชื้น 
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๒. สายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair (UTP) 
๒.๑) เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตาม                  

มาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801เป็นอย่างน้อย 
๒.๒) สามารถรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, ISDN, Analog (Baseband, Broadband) 

และ Digital Video & Voice. 
๒.๓) มี Filler  อยู่ตรงกลางโครงสร้างสายเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน 
๒.๔) มี Ripcord เพ่ือช่วยให้ง่ายในการปอกสาย 
๒.๕) เป็นสาย UTP ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 23 AWG   
๒.๖) ฉนวนหุ้มท าจาก Polyethylene 
๒.๗) มีคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าดังนี้ 

- มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า  41 DB ที่ความถ่ี  250 MHz 
- มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32.8 DB ที่ความถ่ี 250 MHz 
- มีค่า PSNEX ไม่น้อยกว่า 39 DB ที่ความถ่ี  250 MHZ 
- มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 17.3 DB ที่ความถ่ี  250 MHZ 
- มีค่า ACR  ไม่น้อยกว่า 8.2 DB ที่ความถ่ี  250 MHZ 

๒.๘) ค่า Propagation delay เท่ากับ 536 ns/100 m. max. ที่ความถ่ี 250 MHz 
๒.๙) สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส และ สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ 

ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 
  

๓. แผงกระจายสาย UTP (Patch Panel) CAT 6 มีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๓.๑) เป็น Patch Panel ชนิด  CAT 6 
๓.๒) Jack Contacts ของ Patch Panel ท าจาก Nickel 
๓.๓) รองรับมาตรฐานการเข้าสาย ได้ทั้ง T568A และ T568B  
๓.๔) มีขนาด สูง 1.75 นิ้ว (1U) ส าหรับชนิด 24 ports  
๓.๕) ผ่านข้อก าหนดตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 
๓.๖) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสาย UTP CAT 6 
๓.๗) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี 

 

๔. เต้ารับแบบ RJ45 Modular Jack หรือ UTP Outlet มีข้อก าหนดคุณลักษณะดังนี้ 
๔.๑) เต้ารับเป็นชนิด Modular Jack Connector ตามมาตรฐาน TIA/EIA568-B Category 6 
๔.๒) สามารถรองรับการใช้งานได้ถึงมาตรฐาน Gigabit Ethernet 
๔.๓) มี Face Plate ส าหรับติดตั้ง Modular Jack Connector เรียบร้อยสวยงาม พร้อมมีหมายเลขระบุ 
๔.๔) Connector ด้านหลังจะต้องเป็นแบบ Tool Less (ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเข้าหัว)  
๔.๕) วัสดุที่ใช้ผลิตต้องเป็นแบบ ABS หรือ PC Blend 
๔.๖) ผ่านการทดสอบโดยมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 Category6 และมีคุณสมบัติด้านไฟฟ้าดังนี้  

- ค่า NEXT มีค่าไม่น้อยกว่า 46.0 dB ที่ 250 MHz. 
- Return Loss มีค่าไม่น้อยกว่า 16 dB @ 250 MHz. 


