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สวนท่ี 1 
ขอกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันการศึกษาที่มีภาระกิจในการใหบริการการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งยังเปนสถาบันที่มุงเนนใหความสําคัญ
ในการพัฒนางานวิจัยระดับประเทศในหลายสาขา รวมทั้งใหบริการความรูทางดานวิชาการรูปแบบตาง ๆ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งในการบริหารงานทางดานการศึกษา ดานการวิจัย และใหบริการ
ความรูทางวิชาการ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง และรวดเร็ว  

ในปจจุบัน การพัฒนาและดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ ไดดําเนินการ
ไปแลวในบางสวนของแตละคณะ และสํานักงานตาง ๆ ในสถาบันฯ  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
ใชงานและเชื่อมโยงระบบรวมกันได ทําใหใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบันฯ  มีความ
ตองการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและพัฒนาระบบงานตาม “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร”   อีกทั้งเพื่อรองรับยุทธศาสตรไอซีทีของสถาบนัฯ  

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับศูนยประมวลผลและขอมูล (Data Center) และ
อุปกรณเช่ือมโยงระบบเครือขายภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อการบริหารงาน
ของสถาบัน 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสารบรรณ 
3. เพื่อพัฒนาและอบรมบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใหสามารถใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสราง SOA ใหรองรับการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต ที่

เหมาะสมกับการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในรูปแบบ Web Services 
 

1.3  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและระบบงาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองเปนอุปกรณใหม   ไมเคยผานการใช
งานมากอน  เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่อยูในสายการผลิต  โดยมีหนังสือ
รับรองจากผูผลิตหรือบริษัทสาขาผูผลิตในประเทศไทย หรือผูแทนจําหนายในประเทศไทย แนบ
มาพรอมการเสนอราคาในครั้งนี้ 

2. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอขายตองรับประกันการใชงานเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป หลังผานการตรวจรับแลว 
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3. ซอฟตแวรที่เสนอขายตองเปนรุนลาสุดมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายหรือมีเอกสารอนุญาตใหใช
งานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย        โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือบริษัทสาขาผูผลิตใน
ประเทศไทย หรือผูแทนจําหนายในประเทศไทย แนบมาพรอมการเสนอราคาในครั้งนี้ 

4. วิธีการในการวิเคราะหและออกแบบระบบใหเปนไปตามสถาปตยกรรม SOA ของสถาบันฯโดย
ตองจัดหาเครื่องมือในการวิเคราะหและออกแบบระบบดวยมาตรฐาน UML 

 
1.4 เงื่อนไขทั่วไป  

ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
1. เงื่อนไขและรายละเอียดของการประกวดราคาตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ

บริหาร พรอมขอเสนอและเอกสารประกอบที่ผูเสนอราคาเสนอใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย 
2. ผูเสนอราคาตองทําความเขาใจในเอกสารทุกฉบับใหเปนที่เขาใจโดยชัดเจนและไมวากรณีใด 

ๆ ผูเสนอราคาจะยกขึ้นมาเปนขออางโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไมทําความเขาใจในเอกสารดังกลาว หรือ
อางความสําคัญผิดในความหมายของขอความในประกาศประกวดซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสนั้นไมได 

3. รายละเอียดตาง ๆ ที่ผูเสนอราคาเสนอมานั้น หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความของขอความใด
ในระหวางพิจารณาตัดสินประกวดราคา ใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เปนเด็ดขาด 

4. ผูเสนอราคาจะตองเสนอระบบคอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร และระบบเครือขายพรอม
อุปกรณอื่น ๆ ครบทุกรายการเพียงหนึ่งระบบเทานั้น 

5. การประกวดราคาซื้อครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาวา
ผูเสนอราคามีขอเสนอถูกตองตามความตองการที่ระบุไวในเอกสารประกวดซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสามารถที่จะยกเลิกการประกวดราคา โดยผูเสนอราคา
ยินยอมที่จะไมรองเรียนและเรียกรองคาเสียหายใด ๆ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

6. เมื่อผูเสนอราคายื่นเอกสารขอเสนอตอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแลว ทางสถาบันฯ 
สงวนสิทธิที่จะไมยอมใหผูเสนอราคาขอเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือถอนคืน 

 
1.5 คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

ผูที่มีสิทธิ์เขารวมย่ืนซองประกวดราคาในครั้งนี้ ตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
2. เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขายอุปกรณคอมพิวเตอรและ

ติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอรมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป ณ วันที่ย่ืนซอง และมีทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 6 ลาน
บาท โดยไดจดทะเบียนผูถือหุนและชําระคาหุนเต็มจํานวน เรียบรอยแลว 
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3. ตองมีสัญญาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมประยุกต และการติดตั้งระบบ
เครือขายสื่อสารขอมูล ที่มีมูลคาตอสัญญาไมตํ่ากวา 3 ลานบาท อยางนอย 1 สัญญา ใหกับหนวยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

4. ผูเสนอราคาตองเปนบริษัทที่มีมาตรฐานการทํางานดานใหคําปรึกษาและบริการที่เช่ือถือได 
โดยจะตองมีเอกสารรับรองการขึ้นจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง  

5. ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม ระเบียบ
ของทางราชการ 

6. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามภาคผนวก ข.  ในเอกสารแนบทายเอกสารประกวดซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  เรื่องบทนิยาม ตอนที่ 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

7. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิละความคุมกันเชนวานั้น 

8. เครื่องคอมพิวเตอร, อุปกรณเครือขาย, ระบบซอฟตแวร และซอฟตแวรสารบรรณ ที่เสนอตอง
เปนเจาของผลิตภัณฑหรือไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ และ/หรือ
สาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย โดยตองเสนอเอกสารการแตงตั้งและการสนับสนุนทางดาน
เทคนิคดวย 
 
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ  
 ผูชนะการประกวดราคาตองดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารให
แลวเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
 
 อนึ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และขอเสนอทางดาน
เทคนิคของผูเสนอราคาทุกรายวาเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดในการประกวดราคาหรือไม หากผู
เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมครบถวน หรือเสนอรายการอุปกรณคอมพิวเตอรไมตรงตามคุณลักษณะ
เฉพาะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรกําหนด ทางสถาบันฯ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคา 



 

สวนที่ 1 ขอกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป 

4 

 
ในขั้นตอนการพิจารณาทางดานเทคนิค  คณะกรรมการฯขอใหผูเสนอราคาเขามาทําการ 

นําเสนอซอฟแวรระบบงานสารบรรณ พรอมกับนําเสนอในสวนของการทํางานของระบบแบบเสมือนจริง 
โดยผูเสนอราคาจะตองเตรียมอุปกรณในการนําเสนอมาดวยตัวเอง       กรณีที่คณะกรรมการประกวดราคา
ประสงคจะขอทดสอบการทํางานระบบคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่เสนอราคาหรือนําเสนอ  Solution           
ผูเสนอราคาตองจัดหาคอมพิวเตอร (Hardware หรือ Software) หรืออุปกรณที่ไดย่ืนเสนอราคาครั้งนี้เพื่อใช
ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ภายใน  3  วันทําการ  นับถดัจาก
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง    รวมทั้งสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการ
นั้นในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดไมมาดําเนินการทดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด   หรือไมสามารถดําเนิน 
การทดสอบตามขอกําหนดของคณะกรรมการฯได คณะกรรมการฯ จะถือวาผูเสนอราคารายนั้นไมผานการ
ทดสอบ  และตัดสิทธิไมพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 
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สวนท่ี 2 
ขอกําหนดดานคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 

 
2. รายการและคุณลักษณะของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
 
2.1 อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายแบบความเร็วสูง (Gigabit Switch) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติอยางนอย 
ดังนี้ 

1. เปนอุปกรณที่ออกแบบมาดานการทํา Switching โดยเฉพาะ สามารถทํางานไดในระดับ 
Layer 2 เปนอยางนอย 

2. ตองมี Flash Memory ไมนอยกวา 32 MB เพื่อรองรับการขยายความสามารถของ Firmware 
3. ตองมีพอรต 10/100/1000BaseT จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต 
4. ตองมีชองสําหรับใส miniGBIC หรือ GBIC ชนิด 1000Base-SX หรือ 1000Base-LX จํานวน

ไมนอยกวา 2 ชอง  โดยทํางานเปนอิสระหรือเปนแบบ Combo พอรตกับพอรต 10/100/1000 
ในขอ 2.1.3 ไดเปนอยางนอย 

5. ตองมีพอรต แบบ 1000Base-SX หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 พอรต เพื่อเช่ือมตอระหวาง
อุปกรณตนทางและปลายทาง 

6. มี Switching Fabric ไมนอยกวา 32 Gbps  
7. มีความเร็วในการ Forwarding  Rate ไมนอยกวา 30 Mpps 
8. รองรับการทํา VLAN ไมนอยกวา 1000 VLAN และสามารถทํา VLAN แบบ port-based 

VLAN ไดเปนอยางนอย 
9. สามารถทํางานตามมาตรฐานแบบ IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.1Q, 

IEEE 802.1x และ IEEE 802.3x ได 
10. สามารถทํา IP Multicast Protocol แบบ IGMP v3 ได 
11. สามารถกําหนด จํานวนอุปกรณที่เช่ือมตอกับพอรต และ MAC Address ได 
12. รองรับการใหบริการ Port Access Authentication ไดโดยทํางานรวมกับ IEEE802.1x ไดเปน

อยางนอย 
13. สามารถจัดการตามมาตรฐาน HTTP, SNMP v1/v2/v3 และ RMON(ไมนอยกวา 4 Group) 
14. สามารถทํา Quality of Service (QoS) แบบ IEEE802.1p, TOS, DSCP marking ได 
15. สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้วได 
16. อุปกรณที่เสนอตองเปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณ อุปกรณเช่ือมโยง

เครือขายแบบความเร็วสูง (Workgroup Switch) 
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2.2 อุปกรณเชื่อมโยงเครือขายแบบความเร็วปานกลาง (Workgroup Switch) จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณสมบัติอยางนอย ดังนี้  

1. เปนอุปกรณท่ีออกแบบมาดานการทํา Switching โดยเฉพาะ สามารถทํางานไดในระดับ Layer 2 
เปนอยางนอย 

2. ตองมี Flash Memory ไมนอยกวา 32 MB เพื่อรองรับการขยายความสามารถของ Firmware 
3. ตองมีพอรต 10/100 BaseT จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต 
4. ตองมีชองสําหรับใส miniGBIC หรือ GBIC ชนิด 1000Base-SX หรือ 1000Base-LX จํานวนไม

นอยกวา 2 ชอง  โดยทํางานเปนอิสระหรือเปนแบบ Combo พอรตกับพอรต 10/100/1000 ในขอ 
2.2.3 ไดเปนอยางนอย 

5. มี Switching Fabric ไมนอยกวา 16 Gbps  
6. มีความเร็วในการ Forwarding  Rate ไมนอยกวา 6 Mpps 
7. รองรับการทํา VLAN ไมนอยกวา 255 VLAN และสามารถทํา VLAN แบบ port-based VLAN 

ไดเปนอยางนอย 
8. สามารถทํางานตามมาตรฐานแบบ IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.1Q, 

IEEE 802.1x และ IEEE 802.3x ได 
9. สามารถทํา IP Multicast Protocol แบบ IGMP v3 ได 
10. สามารถกําหนด จํานวนอุปกรณท่ีเช่ือมตอกับพอรต และ MAC Address ได 
11. รองรับการใหบริการ Port Access Authentication ไดโดยทํางานรวมกับ IEEE802.1x ไดเปน

อยางนอย 
12. สามารถจัดการตามมาตรฐาน HTTP, SNMP v1/v2/v3 และ RMON(ไมนอยกวา 4 Group) 
13. สามารถทํา Quality of Service (QoS) แบบ IEEE802.1p, TOS, DSCP marking ได 
14. สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้วได 
15. อุปกรณท่ีเสนอตองเปนผลิตภณัฑท่ีมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณ อุปกรณเช่ือมโยง

เครือขายแบบความเร็วสงู (Gigabit Switch) 
 

2.3 ซอฟแวรจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Database Server) จํานวน 1 ชุด 
มีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 

1. เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธที่สนับสนุนการทํางานแบบออบเจ็กตรีเลช่ันนอล 
(Object-Relational Database Management System) หรือ แบบรีเลช่ันนอล (Relational 
Database Management System) 

2. ตองสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Database Server 
ที่เสนอได 

3. ตองสนับสนุน เน็ตเวิรคโพรโตคอลแบบ TCP/IP หรือ TCP/IP with SSL 
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4. เปนฐานขอมูลที่มีระบบ Lock ขอมูล ซึ่ง Database Engine กระทําไดเอง 
โดยตองไมมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม 

5. สามารถทําการตรวจสอบขอมูลผูใชงาน (Authenticate) ตามรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1) Database Authentication คือทําการเก็บและจัดการขอมูลผูใชงานและรหัสผาน  

ในฐานขอมูลทัง้หมด 
(2) OS Authentication คือการเก็บและจัดการขอมูลผูใชงานและรหัสผาน  โดย Operating 

system ได    เชน ผูใชของ Windows หรือ UNIX 
6. สามารถทําการเก็บขอมูลและแสดงผลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
7. ตองรองรับการทํางานของ JAVA โดยตองมี JDBC Driver และ Java Stored Procedure 
8. ตองสามารถรองรับการทํางานกับขอมูลรูปแบบตาง ๆ เชน Character, Varying Character,   
Number, Date, BLOB, XML เปนตน 
9. ตองสามารถทําการจัดการกับขอมูลที่มีรูปแบบเปน XML ได 
10. ตองสามารถทํา Replication ขอมูลระหวางฐานขอมูลได 
11. สามารถสงคําสั่ง SQL ที่ไดรับจาก Application หรือ User 

ไปทำงานยังฐานขอมูลอื่นที่ถูกกําหนดไว  โดยอัตโนมัติ (Distributed SQL) 
12. รองรับการพัฒนาเวบเพจ โดยใช Stored Procedures (PL/SQL Server Pages) 
13. มีลิขสิทธิ์การใชงานแบบไมจํากัดจํานวนผูใช  
14. ผูเสนอตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ 

และ/หรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย  
 

2.4 ซอฟแวรบริการโปรแกรมประยุกต (Application Server) จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอย
ดังตอไปนี ้

1. สามารถใชงานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล ไดแก Oracle หรือ DB2 หรือ SQL Server 
ไดเปนอยางนอย 

2. ตองสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Database Server 
ที่เสนอได 

3. สามารถใชงานรวมกับ Web Server อื่นๆ เชน Microsoft, Apache เปนตน 
4. สนับสนุนการทํางาน   Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 1.0  
5. สามารถเขากันไดดีกับ J2EE 
6. มีระบบที่สามารถ Monitor performance แบบ real time ที่เรียกวา Dynamic Monitoring 

Service 
7. มีเครื่องมือชวยในการพัฒนา Application ในลักษณะที่เรียกวา Application Development 

Framework โดยเครื่องมือดังกลาวจะตองอยูในลักษณะของ Visual Tool 
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8. ตองมีเครื่องมือในการพัฒนาที่มี SQL และ PL/SQL Tools ในการติดตอและเลือกหา database 
objects ตางๆ ในระบบจัดการฐานขอมูล เชน Tables/views, Sequences, Synonyms, PL/SQL 
code, deployed Java classes, Database objects สามารถทําการแกไข และ compile PL/SQL 
code เชน procedures, functions, packages), execute, tune SQL statements และ แสดง 
execution plan ได 

9. สนับสนุนการทํางานรวมกับ Java Architecture for XML Binding (JAXB) 
10. รองรับมาตรฐานทางดานการติดตอสื่อสารระหวาง Object ไดแก EJB เปนอยางนอย 
11. มีลิขสิทธิ์การใชงานแบบไมจํากัดจํานวนผูใช  
12. สามารถติดตั้งไดบนระบบปฏิบัติการแบบ Unix และ Windows  
13. ผูเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ 

และ/หรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทยโดยตองเสนอเอกสารการแตงตั้ง 
และการสนับสนุนทางดานเทคนิคดวย 

 
2.5 ระบบสารบรรณ จํานวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 
 

1)  ระบบคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade Server จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 
 

1.1)  ตู (Chassis) สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade จํานวน 1 หนวย  
 โดยมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.    มีขนาดความสูงไมเกิน 10 U 
2. รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 10 หนวย 
3. รองรับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ที่มี Processor แบบ AMD 

Opteron , Intel Xeon และ  RISC ไดภายในตูเดียวกัน  
4. มี Gigabit Ethernet Module จํานวนไมนอยกวา 1 Modules โดยแตละ Modules มี

จํานวน Gigabit Port ไมนอยกวา 10 ports  หรือ มีจํานวน Network Interface ที่เปน 
UTP จํานวนไมนอยกวา 20 Ports 

5.    มี Chassis Monitoring Module (CMM) หรือ Remote management module จํานวน 1 
module เปนอยางนอย 

6.     มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant และ Hot Swap เต็มจํานวนที่บรรจุในตู Blade 
ได 

7.    มีระบบระบายความรอนแบบ Redundant และ Hot Swap เต็มจํานวนที่บรรจุในตู 
Bladeได 
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1.2)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ทําหนาท่ีเปน Database Server จํานวน 1 หนวย มี
คุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (processor)  Intel Xeon  ชนิด Quad-Core ที่มีความเร็วไม
นอยกวา 2.50 GHz จํานวน 2 หนวย  

2. มีหนวยความจําหลักชนิด ECC ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูลภายในหรือภายนอกที่มีคุณสมบัติแบบ Hot-Swap hard disk 

drives แบบ SAS ขนาดความจุไมนอยกวา 146 GB (Unformatted) ที่มีความเร็วใน
การทํางานที่ 10,000 รอบตอนาที (rpm) จํานวนไมนอยกวา 4 ลูก และรองรับการทํา 
RAID 0, 1, 5,10 ได 

4. มีหนวยเช่ือมตอระบบเครือขายผาน Network Interface จํานวนไมนอยกวา 2 ports  
5. สามารถติดตั้งและทํางานรวมกับตู (Chassis) สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ชนิด Blade ตามรายการที่ 1.1)  ได 
6. ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ  Unix  หรือ Windows ไดเปนอยางนอย พรอมลิขสิทธิ์

การใชงาน 
 

1.3)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ทําหนาท่ีเปน Application Server จํานวน 1 หนวย มี
คุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (processor)  Intel Xeon  ชนิด Quad-Core ที่มีความเร็วไม
นอยกวา 2.50 GHz จํานวน 2 หนวย 

2. มีหนวยความจําหลักชนิด ECC ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
3. มีหนวยจัดเก็บขอมูลภายในหรือภายนอกที่มีคุณสมบัติแบบ Hot-Swap hard disk 

drives แบบ SAS ขนาดความจุไมนอยกวา 146 GB (Unformatted) ที่มีความเร็วใน
การทํางานที่ 10,000 รอบตอนาที (rpm) จํานวนไมนอยกวา 2 ลูก และสามารถขยาย
รวมไดไมนอยกวา 4 ลูก และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5,10 ได 

4. มีหนวยเช่ือมตอระบบเครือขายผาน Network Interface จํานวนไมนอยกวา 2 ports  
5. สามารถติดตั้งและทํางานรวมกับตู (Chassis) สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ชนิด Blade ตามรายการที่ 1.1)  ได  
6. ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบ  Unix  หรือ Windows ไดเปนอยางนอย พรอมลิขสิทธิ์

การใชงาน 
 

2) ซอฟตแวรระบบสารบรรณ  จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้ 
1. เปนโปรแกรมระบบงานแบบ Web based Application  
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2. เปนระบบเปด (Open System) ไดแก สามารถทํางานภายใต Windows และ UNIX ได, ไมยึด

ติดระบบปฏิบัติการใดระบบปฏิบัติการหนึ่ง เปนตน 

3. มีการทํา Version Control โดยอัตโนมัติ สําหรับการแกไขเอกสาร โดยสามารถบันทึก

คุณสมบัติของเอกสารโดยอัตโนมัติ เชน ผูสราง ผูแกไขลาสุด วันที่สราง และวันที่แกไข

ลาสุด เปนตน 

4. มี Recycle Bin สําหรับกูเอกสารกลับคืน 

5. รองรับการใชงานไมนอยกวา 100 ผูใชงาน( Concurrent user) 

6. รองรับการระบบการรับหนังสือราชการ 

1) สามารถออกเลขหนังสือรับหรือลงทะเบียนหนังสือรับได 
2) สามารถแกไข หรือ ลบขอมูล  ออกจากทะเบียนหนังสือรับได โดยขึ้นอยูกับสิทธิ์การใช

งานของผูใช 

3) สามารถออกเลขหนังสือรับ และลงทะเบียนหนังสือรับไดจากทุกจุดที่เปนจุดปฏิบัติงาน

สารบรรณ 

4) สามารถจัดเก็บหนังสือ และเอกสารแนบเขาสูระบบได และสามารถแนบเอกสารได

หลายรูปแบบไฟล และหลาย ๆ ไฟล ภายในเรื่องเดียวกัน 

5) สามารถนําเขาไฟลหนังสือรับอิเล็กทรอนิกส จากสแกนเนอร หรือจากอุปกรณบันทึก
ขอมูล เพื่อจัดเก็บลงฐานขอมูล 

6) สามารถนําเขาไฟลที่มีรูปแบบอยางนอยดังตอไปนี้ได MS-Word, MS-Excel, Power 

Point, Adobe Acrobat, Text File ได 

7) สามารถจัดทํา และ พิมพ ทะเบียนหนังสือรับ 

8) เมื่อลงรับหนังสือเรียบรอยแลว  ระบบจะสงตอหนังสือไปยังผูรับโดยอัตโนมัติ  กรณีที่

มีการกําหนดผูรับตอไว 

9) สามารถตรวจสอบลําดับขั้นของเอกสารที่ไดรับกอนหนาหรือหลังได 
10) มีระบบแจงเตือนเมื่อมีเอกสารเขา 

7. รองรับระบบการสงหนังสือ   ทั้งกรณีเปนผูสงตนทางและเปนผูสงตอ  

1) สามารถสงหนังสือที่ลงรับอยางถูกตองใหกับหนวยงานภายใน หรือเจาหนาที่ที่ถูกระบุ

ถึงได 

2) สามารถสงหนังสือที่ประกอบดวยเอกสารแนบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลหลาย ๆ 

ชนิดไฟล  สงไปใหบุคคลที่เกี่ยวของได 
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3) สามารถพิมพขอความแนบไปกับเอกสารที่สงได 
4) สามารถสงเอกสารแบบอิสระ สามารถกําหนดไดวาจะสงเอกสาร ไปยังหนวยงาน หรือ

บุคคลใด โดยสามารถสงไดหลาย ๆ คน, ทั้งองคกร พรอมกันได 

5) สามารถสงเอกสารไปยัง e-mail ภายนอกได 

6) สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดเอกสารแนบไดและระบบจะตองมีการบันทึกผูแกไข วัน

เวลา และขอความเดิม ขอความใหมที่แกไขในเอกสารแนบทุกครั้งโดยอัตโนมัติ 

7) สามารถตีกลบัหนังสือกรณีมีการสงผิดผูรับ หรือผูสงสามารถดึงหนังสือกลับไดใน

กรณีที่ผูรับยังไมไดลงทะเบียนรับ 

8) มีทะเบียนหนังสือรับ และทะเบียนหนังสือสง ออกพรอมทั้งสถานะของหนังสือแตละ

ฉบับ 

9) สามารถจัดกลุม หรือแยกประเภทหมวดหมูหนังสือที่รับเขา และสงออกได 

10) สามารถ Running เลขที่รับ และเลขที่สง โดยอัตโนมัติ 

11) สามารถกําหนดเสนทางเดนิเอกสาร  และปรับแกไขได 

8. รองรับระบบการสืบคนหนังสือ การติดตามหนังสือ และ การติดตามความคืบหนาของงาน 

1) สามารถคนหาแบบ Full text search  

2) สามารถทําการคนหาจาก Keyword ช่ือเรื่อง ช่ือหนวยงานตนทาง/ปลายทางชื่อผูปฏิบัติ

สามารถสรางหัวเร่ือง (Field) เพื่อใชในการคนหาเพิ่มเติมได 

3) สามารถแบงระดับการแสดงผลสิทธิของผูใชแตละคน เชนลูกนอง ไมสามารถเห็น

หนังสือที่เปนของหัวหนาได 

4) มีการกาํหนดสิทธิ์ในการสืบคนเอกสาร 

5) สามารถคนหาตามสถานะความคืบหนาของงานได เชนเรื่องที่อยูในระหวางการ
พิจารณา, เรื่องที่ปฏิบัติเสร็จแลว 

6) สามารถทราบสถานะของหนังสือสงที่สงออกไปจากหนวยงาน 

7) สามารถสรุปการเดินทางของหนังสือทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ พรอมแสดงบันทึก

ขอความในแตละขั้นตอนได 

8) สามารถสืบคนเอกสารและขอมูลดัชนีตาง ๆ ที่ทราบทั้งคํา หรือบางสวนโดยใช 

Wildcard 

9) สามารถเก็บประวัติขอความที่สบืคนไปแลวโดยอัตโนมัติ 

10) สามารถบันทึกบทคัดยอได 
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9. รองรับระบบการจัดการภาพ 

1) สามารถตอพวงกับสแกนเนอรย่ีหอ และชนิดตางๆ โดยผาน TWAIN Driver 

2) สามารถรองรับการสแกนเอกสารแบบทีละหนา และแบบตอเนื่อง 

3) สามารถรองรับการสแกนเอกสารแบบหนาหลัง 

4) สามารถจัดเก็บภาพแบบ Multipage Tiff 

5) สามารถแสดงภาพแบบ Thumbnail และภาพเดี่ยว 

6) สามารถเพิ่ม แทรก ทับหนาเอกสาร ดวยการสแกน และการนําเขา 

7) สามารถรองรับภาพชนิดตางๆ ไดแก Tiff, Bmp, Gif, Jpg, .Pdf  เปนตน 

8) สามารถเลื่อนภาพอัตโนมัติ 

9) สามารถยอ – ขยายได (Zoom In / Zoom Out) 

10) สามารถสั่งพิมพ แบบระบุหนาที่ตองการพิมพ หรือสั่งพิมพทั้งหมด 

10. การบริหารจัดการระบบทั่วไป 

1) สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูใชในบัญชีรายชื่อได 

2) สามารถกําหนดสิทธิการใชระบบงาน, เขาถึงหนังสือช้ันธรรมดา และเขาถึงหนังสือช้ัน

ความลับ ของผูใชงาน/กลุมผูใชงาน ไดหลายระดับ 

3) สามารถแกไขตัวยอและเลขที่ของสวนราชการในเลขที่หนังสือสงได 
4) สามารถกําหนดเลขที่หนังสือรับ/สง ไดตามปปฏิทิน หรือ ตามปงบประมาณ 

5) มีระบบการยายขอมูลสวนที่ไมมีการเคลื่อนไหวไปยัง storage อื่นๆ เชน Hard disk, 

CD, DVD, Juke box, Disk Array เปนตน 

6) มีระบบสํารองขอมูล ซึ่งสามารถตั้งวัน เวลาเพื่อใหโปรแกรมทํางานโดยอัตโนมัติ 

7) มีระบบบันทึก และเรียกดูประวัติการทํางานของผูใชแตละคน 

8) สามารถสรางหัวเร่ือง (Field) เพื่อใชในการจัดเก็บและคนหา โดยสามารถเลือกไดอยาง

นอยวาจะสรางแตละหัวเรื่องเปนประเภทใด เชน Text, Integer, Date, Boolean  และ

สามารถกําหนดหัวเร่ืองเปนสี ตามตองการได 

9) สามารถกําหนดหัวเร่ือง (Field) หามวางได 

10) สามารถนําเขาเอกสารไดจากเครื่อง Scaner และเครื่องคอมพิวเตอร 

11) รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 
12) สามารถสราง Folder เพื่อจัดระเบียบการเก็บเอกสารไมจํากัดจํานวน Folder และจํานวน

ระดับ 
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13) สามารถเพิ่ม และแกไข  ขอมูลสถานะและประเภทหนังสือได 

14) สามารถกําหนดอายุการเก็บรักษาของหนังสือแตละประเภทได 
11. ความปลอดภัยของขอมูลระบบ 

1) สามารถกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลไดสําหรับผูใชแตละคน หรือ กลุมของผูใช 

2) มีการเขารหัสขอมูล และไฟลเอกสารที่เครื่องแมขาย 

3) มีระบบการตัด Log Off  อัตโนมัติ  กรณีไมไดใชงานระยะเวลาหนึ่งติดตอกันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

12. การตอเช่ือมกับอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพชนิด Laser, สแกนเนอรชนิด Flatbed และ 

Auto Feed, CD, DVD, Jukebox, Disk Array ได 

13. กรณีที่ผูรับจางไมไดเปนเจาของผลิตภัณฑจะตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทน
จําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทนผูผลิตในประเทศไทย  

 

      3) เครื่องบันทึกขอมูลและภาพ (Scanner) ความเร็วสูง จํานวน 1 หนวย มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
1. เปนเครื่องสแกนเอกสารดวยระบบปอนเอกสารอัตโนมัติ Automatic Document Feeder 

และแบบวางราบ Flatbed  

2. รองรับเอกสารขนาด A4   และ Legal ได 

3. มีระบบตรวจจับแสง   และแปลงสัญญาณภาพแบบ Color CCD  (Charge - Coupled 

Device)  

4. ความเร็วการสแกนเอกสารขาว - ดํา ขนาด A4 (Portrait) แบบหนาเดียว (Simplex) อยูที่

ระดับ 40 แผนตอนาที (ppm) และแบบสองหนาพรอมกัน (Duplex) อยูที่ระดับ 80 ภาพ

ตอนาที (ipm) ที่ความละเอียด 200 dpi  

5. ถาดวางกระดาษสําหรับโหมดดึงกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษไดถึง 50 แผน  

6. สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Output Resolution) ไดต้ังแต 50 - 600 dpi 

7. สามารถรองรับการตอเช่ือมอุปกรณแบบ USB 2.0 และ SCSI 

8. สนับสนุนการทํางาน ISIS และ TWAIN  

9. สามารถทํางานบน Windows 2000, XP และ Vista ได  

10. มีโปรแกรม Acrobat standard และ VRS Professional  

11. มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทน
ผูผลิตในประเทศไทย 
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4) เครื่องบันทึกขอมูลและภาพ (Scanner) ความเร็วปานกลาง จํานวน 11 หนวย มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 

1. เปนเครื่องสแกนเอกสารดวยระบบปอนเอกสารอัตโนมัติ Automatic Document Feeder 

และแบบวางราบ Flatbed 

2. รองรับเอกสารขนาด A4   และ Legal ได 

3. มีระบบตรวจจับแสง   และแปลงสัญญาณภาพแบบ Color CCD  (Charge - Coupled 

Device) 

4. ถาดวางกระดาษสําหรับโหมดดึงกระดาษอัตโนมัติ รองรับกระดาษไดถึง 50 แผน 

5. ความเร็วการสแกนเอกสารขาว - ดํา ขนาด A4 (Portrait) แบบหนาเดียว (Simplex) อยูที่

ระดับ 15 แผนตอนาที (ppm) ที่ความละเอียด 200 dpi 

6. สามารถเลือกความละเอียดของการสแกน (Output Resolution) ไดต้ังแต 50 - 600 dpi 

7. สามารถรองรับการตอเช่ือมอุปกรณแบบ USB 2.0 

8. สนับสนุนการทํางาน ISIS และ TWAIN  

9. สามารถทํางานบน Windows 2000, XP และ Vista ได 

10. มีโปรแกรม Acrobat standard และ VRS Professional  

11. มีหนังสือรับรองการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทตัวแทน
ผูผลิตในประเทศไทย 

 
5) การดําเนินการดานการวิเคราะหและออกแบบระบบใหเปนไปตามสถาปตยกรรม SOA  

ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําการวิเคราะหระบบและเอกสารที่ตองจัดทําในการดําเนินการตาม
โครงการฯ และจะตองสงเจาหนาที่เขามาศึกษาระบบงานเดิมและรายละเอียดตาง ๆ เพื่อทําการวิเคราะหระบบใน
การวางกรอบการพัฒนาระบบงานใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้สถาบันฯ จะจดัเดรียมขอมูลและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลและรวมหารือสรุปผลการวิเคราะหและการกําหนดกรอบแนวทางในอนาคต  

โดยในการดําเนินการวิเคราะหและวางกรอบการพัฒนานั้นจะตองใชแนวทางการบรูณาการระบบทั้ง
ของเดิม (As Is Model) ใหเปนไปตามแนวทางที่เปนระบบเปดซึ่งใช Service Oriented Architecture  เปนหลักใน
การออกแบบ (To Be Model) ซึ่งใหนําเสนอใหคณะกรรมการที่สถาบันฯ แตงตั้งพิจารณาความเปนไปไดและ
ความเหมาะสม โดยผลการวิเคราะหใหจัดทําเปนชุดเอกสารเพื่อนําเสนอเปรียบเทียบ และชุดเอกสารที่จะเปนตัว
แบบหรือแมพิมพ (Conceptual Design Blue Print)  เพื่อใหสํานักงานฯ ใชในการกําหนดแผนตาง ๆ และพัฒนา
ระบบงานตอไป 
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เอกสารที่ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดทําประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหตามภาระกิจของสถาบัน
ฯ โดยใหศึกษาระบบตาง ๆ ของสถาบันฯ ดังนี้ 

1 ระบบทะเบียนนักศึกษา 
2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
3 สถาปตยกรรมเครือขายของสถาบันฯ  

 
ผูชนะการประกวดราคาจะตองนําเสนอเอกสารการออกแบบในลักษณะของ High level Concept 

ประกอบดวย เอกสารการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร และเอกสารการออกแบบระบบงานเชิงบริการ  ดังมี
รายละเอียดดังสวนถัดไป ซึ่งจะตองเปนการบูรณาการระบบงานตาง ๆ ที่ไดทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอใน
การนําไปสูการปฏบิัติอยางเปนขั้นตอนสงมอบใหสถาบันฯ ในระยะเวลาโครงการนี้  
  
สวนท่ี 1 เอกสารการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร 

 เปนชุดเอกสารที่จะอธิบายถึงโครงสรางของสถาปตยกรรมของซอฟตแวร แสดงถึง Qualify 
Attribute ตาง ๆ ที่เปนปจจัยในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรซึ่งจะใชเปนกรอบแนวทางในการ
สรางระบบงานใหตอบสนองตอความตองการของผูใชงานและความสอดคลองของระบบที่เกี่ยวของ เปน
แผนภาพและเอกสารประกอบเพื่อใหเห็นองครวมของระบบงานโดยทั่วไป และเปนเสมือนแมแบบพิมพเขียว
ของซอฟตแวรที่จะพัฒนาขึ้น โดยชุดเอกสารจะตองประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ตอไปนี้เปนอยางนอย 

1 การใชงานเอกสารและการจัดองคประกอบ 
2 ภาพรวมของผูมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของ 
3 ภูมิหลังของประเด็นหรือระบบงานตาง ๆ 
4 ภาพรวมของระบบ การบูรณาการตาง ๆ ที่จาํเปน 
5 แนวทางการพัฒนาระบบ  
6 การพิจารณาการนําระบบเดิมกลับมาใชใหม 
7 รายละเอียดของมุมมองตาง ๆ เชน Module  View, Component & connector  Views, Allocation 

View, ความสัมพันธในมุมมองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน 
8 เอกสารอางอิง 
9 อภิทานศัพท 
 

สวนท่ี 2 เอกสารการออกแบบระบบงานเชิงการบริการ 
เปนชุดเอกสารที่อธิบายใหเปนกระบวนการทํางานตาง ๆ ที่สอดคลองกับภาระกิจของสถาบันฯ โดยใช

มาตรฐานBPMN (Business Process Model Notation) เพื่อแสดงใหเห็นถึง Business Services ที่ตองดําเนินการ , 
ปรับปรุง , หรือพัฒนาขึ้นใหม ซึ่งจะตองสอดคลองกับเอกสารการออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร 
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 ชุดเอกสารการออกแบบจะตองใชมาตรฐาน UML ในการอธิบายภาพการทํางาน Use Case Model  
และใช BMPN อธิบายกระบวนการทํางานที่เนื่องกันในภาพรวมเพื่อใหเห็นองคประกอบของระบบงานทั้งหมด 
และสามารถกําหนดรายละเอียดในเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรตอไป ทั้งนี้จะตองประกอบไป
ดวยหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย 

1 แผนภาพจําลองการทํางาน Use Case Model 
2 กิจกรรม / ขั้นตอนการทํางาน Activity Diagram  
3 เอกสารอธิบายขั้นตอนการทํางาน Business Process  ในแตละกระบวนการ และความสัมพันธของ

กระบวนการ Process Relation ตามแบบจําลองการทํางาน Base Service Process ที่จําเปนเพื่อให
สามารถนําไปพัฒนาเปน Web Service ไดในอนาคต 

4 ขอกําหนดทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ 
5 เอกสารอางอิง  
6 อภิทานศัพท 
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                                                               สวนท่ี 3 
ขอกําหนดในการดําเนินการ 

 
3.1 การดําเนินการดานการติดตั้งและสงมอบ 
 

ผูชนะการประกวดราคาจะตองดําเนินการติดตั้งและสงมอบระบบคอมพิวเตอร, ระบบซอฟตแวร, 
ระบบเครือขายและอุปกรณอื่น ๆ  ภายใน 180 วัน โดยแบงตามขอกําหนดดานคุณลักษณะเฉพาะเปน 5 รายการ 
ดังนี้ 

 
รายการที่ 1- 4 ภายใน 120 วัน ประกอบดวย 

- รายการที่ 1 อุปกรณเช่ือมโยงเครือขายแบบความเร็วสูง (Gigabit Switch) จํานวน 1 เครื่อง 
- รายการที่ 2 อุปกรณเช่ืองโยงเครือขายแบบความเร็วปานกลาง (Workgroup Switch) 

จํานวน 1 เครื่อง 
- รายการที่ 3 ซอฟแวรจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Database Server) จํานวน 1 ชุด 
- รายการที่ 4 ซอฟแวรบริการโปรแกรมประยุกต (Application Server) จํานวน 1 ชุด 

  
รายการที่ 5 ระบบสารบรรณ จํานวน 1 ระบบ ภายใน 180 วัน แบงออกเปนงวด ดังนี้ 
งวดงานที่ 1  จะตองดําเนินการนําสงเอกสาร แผนงานโครงการฯ ใหแลวเสร็จพรอมสงมอบภายใน 30 วัน
นับจากวันลง นามในสัญญา มีรายการดังนี้ 

1. แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร  
2. แผนการพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟตแวร      
3. แผนการทดสอบระบบคอมพิวเตอรและระบบงาน 
4. แผนการฝกอบรมบุคลากร 

 
งวดงานที่ 2 จะตองดําเนินการสงมอบรายงานผลการวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารบรรณภายใน120 
วันนับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบดวย 

1. รายงานสรุปผลการศึกษาความตองการในการใชระบบ 
2. รายงานการวิเคราะหระบบ 
3. รายงานการออกแบบระบบ 
4. รายงานภาพรวมของระบบ 

  
จะตองดําเนินการสงมอบอุปกรณฮารดแวรและติดตั้งใหแลวเสรจ็ตามสัญญา มีรายการอุปกรณดังนี้ 
อุปกรณที่ติดตั้ง  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือตามที่ สถาบันฯ กําหนดให ประกอบดวย 
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รายการระบบคอมพิวเตอร 
1. ชุดคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade Server                      จํานวน 1 ชุด 

1) ตู (Chassis) สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade     จํานวน 1 หนวย 
2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทําหนาที่เปน Database Server              จํานวน 1 หนวย 
3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ทําหนาที่เปน Application Server          จํานวน 1 หนวย 
 

รายการอุปกรณอื่น ๆ 
1. เครื่องบันทึกขอมูลและภาพ (Scanner) ความเร็วสูง                  จํานวน 1  หนวย 
2. เครื่องบันทึกขอมูลและภาพ (Scanner) ความเร็วปานกลาง                    จํานวน 11 หนวย 
 

งวดงานที่ 3 จะตองดําเนินการติดตั้งและสงมอบซอฟตแวรใหแลวเสร็จพรอมสงมอบเอกสารการวิเคราะห
และออกแบบระบบ ภายใน 150 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

 งวดงานที่ 4  จะตองดําเนินการการสงมอบเอกสารดานการวิเคราะหและออกแบบระบบใหเปนไปตาม
สถาปตยกรรม SOA และสงมอบ คูมือระบบบงานสารบัญเกี่ยวกับการแนะนําการใชงาน (User Manual) คูมือ
การติดตั้ง (Setup) คูมือดูแลระบบ (System Admin) และคูมือการสํารองและเรียกคืนขอมูล (Backup/Restore)  
รวมถึงการฝกอบรมระบบงานสารบรรณใหเสร็จสิ้น ภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา  
 
3.2 การดําเนินการดานฝกอบรม 

ผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดฝกอบรมใหผูเกี่ยวของ และผูใชระบบงานโดยตรง ใหมีความเขาใจใน
ระบบ  ไมวาจะเปนทางดานเทคนิค ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และภาพรวมของโครงการ เพื่อใหมีทักษะและ
ความพรอมในการใชงานและดูแลระบบได โดยผูชนะการประกวดราคาจะตองเสอนแผนการฝกอบรม ใหกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพิจารณากอนการดําเนินการ และผูชนะการประกวดราคาจะตองจัดเตรียม
สถานที่ที่ใชในการฝกอบรม (สถานที่ของสถาบัน ฯ ) พรอมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ ที่ใชสําหรับการฝกอบรม
ใหครบถวนตามจํานวนที่เหมาะสม 
 ทั้งนี้ผูชนะการประกวดราคาตองเสนอการจัดหัวขอการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของสถาบัน ฯ  โดย
อยางนอยตองมีการจัดอบรมดงันี้ 

1. สําหรับเจาหนาดูแลระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย จํานวน 5 คน และมีระยะเวลาในการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 2 วัน 

2. สําหรับเจาหนาที่ผูใชงานระบบสารบรรณ จํานวน 50 คน และมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอย
กวา 2 วัน 

3. สําหรับผูดูแลระบบงานระบบสารบรรณ จํานวน 15 คน และมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอย
กวา 2 วัน 
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3.3 การดําเนินการบํารุงรักษา 

1. ผูรับจางจะตองทําการบํารุงรักษาระบบที่จัดซื้อทั้งหมด นับตั้งแตวันที่สถาบันฯ  ตรวจรับ สมบูรณ
ทั้งหมด  โดยถือเปนระยะเวลารับประกันเปนเวลา  1  ป  โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ทั้งสิน้ จาก
สถาบันฯ 

2. ผูรับจางมีบริการใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขผานทางโทรศัพท  โทรสาร  
หรือ จดหมายอีเล็กทรอนิกส 

3. หากเกิดขอบกพรอง  มีปญหา  หรือเหตุขัดของใดๆกับระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใดๆ  ผูรับจาง
จะตองสงผูเช่ียวชาญมาดําเนินการตรวจสอบและแกไขภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากที่ไดรับแจงจาก
สถาบันไมวาจะดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรก็ตาม    จากนั้นผูรับจางจะตองซอมแซมแกไขให
สามารถใชงานไดเปนปกติภายใน  48  ช่ัวโมงหลังจากที่ไดรับแจง   หากผูรับจางไมสามารถทําตาม
เงื่อนไขนี้ได   ผูรับจางมีสิทธิแจงขอขยายกําหนดเวลาการทํางานพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหทาง
สถาบัน  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถาบนัที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

4. ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนช้ินสวนของระบบคอมพิวเตอรหรืออุปกรณใดๆที่บกพรองหรือชํารุด
เสียหายเนื่องจากการทํางาน  ผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนใหโดยไมคิดมูลคาใดๆเพิ่มเติม 

5. ผูรับจางจะตองทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ที่ติดตั้ง 
ณ สถาบันฯ อยางนอย 2 เดือนตอ 1 ครั้ง เพื่อใหระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา โดยแจงใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา 

6. ผูรับจางจะตองเสนอราคาคาบํารุงรักษาในแตละป  เปนแบบรอยละของมูลคาตามรายการที่จัดซื้อ  
เปนระยะเวลา  5  ปขางหนา นับจากวันที่หมดระยะเวลาประกัน 
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สวนท่ี 4 
ขอกําหนดในการตรวจรับระบบคอมพิวเตอร และการเบิกจายเงิน 

 

4.1 การตรวจรับระบบคอมพิวเตอร 
 ผูชนะการประกวดราคาตองทําหนังสือขอสงมอบงานมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ใน
แตละงวดงานลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน หลักเกณฑการตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

1. ตรวจรับตามจํานวนที่ผูชนะการประกวดราคาเสนอ  ณ สถานที่ติดตั้งของที่ สถาบันฯ กําหนด 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอเสนอ 

 

4.2  การเบิกจายเงิน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จะทําการเบิกจายเงินใหผูชนะการประกวดราคา โดยจะแบง
การจายเงิน  ดังนี้  
 รายการที่ 1-4 สถาบันฯ จะทําการเบิกจายเงินใหผูชนะการประกวดราคาเต็มจํานวนหลัง
คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตองแลว 
 รายการที่ 5 สถาบันฯ จะทําการเบิกจายเงินใหผูชนะการประกวด ตามรายการดังนี้ 

งวดที่ 1  สถาบันฯ จายเงินรอยละ 15  ของมูลคารวมทั้งสิ้น เมื่อผูชนะการประกวดราคา ได
ดําเนินการงานในงวดงานที่ 1  แลวเสร็จ  และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตอง
แลว 
งวดที่ 2  สถาบันฯ จายเงินรอยละ 35  ของมูลคารวมทั้งสิ้น เมื่อผูชนะการประกวดราคา ได
ดําเนินการงานในงวดงานที่ 2  แลวเสร็จ  และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตอง
แลว 
งวดที่ 3  สถาบันฯ จายเงินรอยละ 30  ของมูลคารวมทั้งสิ้น เมื่อผูชนะการประกวดราคา ได
ดําเนินการงานในงวดงานที่ 3  แลวเสรจ็  และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตอง
แลว 
งวดที่ 4 สถาบนัฯ จะจายเงินที่เหลือทั้งหมด เมื่อผูชนะการประกวดราคา ไดดําเนินงานในงวด
งานที่ 4 แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตองแลว 

 

4.3   วงเงินในการจัดหา  6,286,000.- บาท  (หกลานสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 
 

4.4.  สถานที่ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
 

 ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร
โดยเปดเผยตัว ทางไปรษณีย  ไดที ่กลุมงานพัสดุ กองคลงัและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
เลขที่ 118    ถนนเสรีไทย    แขวงคลองจัน่   เขตบางกะป     กรุงเทพฯ 10240   หรอื ทาง  e-mail  ที่
sunee.c @ nida.ac.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   02-3758692    โทรสาร 02-3749825  
ในวันและเวลาราชการ 
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ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางขอกําหนดและขอเสนอ 

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางขอกําหนดและขอเสนอ 

ขอกําหนด ขอกําหนดของสถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ขอเสนอของบริษัท เอกสารอางอิงถึง 

  ตรงตามขอกําหนด ดีกวาขอกําหนด (Reference) 

     

     

     

     

     

หมายเหตุ : 

 สําหรับเอกสารอางอิง ถาเปนแคตตาล็อก ตองมีการขีดเสนใตหรือลงสีสะทอนแสง แสดงคุณลักษณะเฉพาะตามขอกําหนดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนขอ 

ๆ โดยระบุเลขขอใหชัดเจนดวย 



23 
 

ภาคผนวก ข. 

ภาคผนวก ข บทนิยาม 
 ตอนที่ (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 
ผูเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิตบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการประกวด

ราคาซื้อของกรมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคา
ขายในการประกวดราคาซื้อของกรมในคราวเดียวกัน 
 การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบุคคลดังกลาวขางตน ไดแกการที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจใน 
การดําเนินในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกกรมในการ
ประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 

(2) มีความสมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน 
ไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อครั้งน้ี 

คําวา ”ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น  
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2)  โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หน่ึงหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซือ้ครั้งน้ีหรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม 
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน 
หุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีเกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกกรมในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกันใหถือวาผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณ ี
 “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยาง
ใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรอืเปนอุปสรรค หรือไมเกิดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอกรม ไม
วาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพ่ือประโยชนแกผูเสนอราคาราย
หน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบกรม 
โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 


