
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์            ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง  
2. จ านวนที่ต้องการ 1  ระบบ ประกอบด้วย 

2.1 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายแบบ Next-Generation Firewall จ านวน  1 ชุด 
3. รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไป 

3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
3.3 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 
3.4 เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่ายแบบ Next-Generation Firewall มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่า
หรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 

4.1.1 เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มี Hardware Acceleration แบบ ASIC หรือ มีโครงสร้างที่มีการ
ท างานของ Control Plane และ Data Plane ที่แยกออกจากกัน 

4.1.2 คุณสมบัติด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย 
4.1.2.1 มีพอร์ต 1/10 Gigabit Ethernet แบบ SFP/SFP+ ไม่น้อยกว่า 20 พอร์ต หรือมากกว่า 
4.1.2.2 มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต หรือมากกว่า  
4.1.2.3 มีพอร์ต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต หรือมากกว่า 
4.1.2.4 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ RJ45 ส าหรับ Management หรือ HA ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 

4.1.3 มี Storage หรือ Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 400 GB หรือมากกว่า 
4.1.4 มีระบบจ่ายไฟ (Power supply) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยระบบจ่ายไฟ (Power supply) รองรับการท า 

Hot swappable 
4.1.5 มี Firewall throughput ไม่น้อยกว่า 100 Gbps และมี Firewall latency 5 µs หรือดีกว่า 
4.1.6 มี Throughput ของการใช้งานระดับ Application Firewall หรือ Application Control หรือ 

System Performance (Optimal Traffic Mix) ไม่น้อยกว่า 35 Gbps และ IPS Throughput ไม่
น้อยกว่า 25 Gbps  

4.1.7 สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมๆกัน (concurrent Sessions) ได้ไม่น้อยกว่า 40,000,000 การ
เชื่อมต่อ และรองรับการเชื่อมต่อใหม่ (New Sessions / Second) ได้ไม่ต่ ากว่า 350,000 การ
เชื่อมต่อ (sessions) ต่อวินาที 

4.1.8 สามารถตรวจจับและป้องกัน DoS, Vulnerability, Port scans, Host sweeps หรือ Address 
sweep, Land Attack, Syn Flood, UDP Flood และ ICMP Flood ได้เป็นอย่างน้อย 

4.1.9 สามารถตรวจจับและป้องกัน Virus บนโปรโตคอล FTP, HTTP, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, 
SMTP และ SMTPS ได ้

4.1.10 สามารถระบุชนิดและควบคุมการใช้งาน Application ต่างๆ ได้ และสามารถป้องกันการเข้าถึง Web 
site โดยก าหนดแยกตามประเภทของ Web site (Web Categories) ได้  



4.1.11 สามารถท างาน IPSec VPN ได้โดยมี Throughput ไม่น้อยกว่า 50 Gbps และรองรับ VPN Tunnel 
ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 Tunnels  

4.1.12 สามารถท างานแบบ SSL VPN โดยรองรับ Concurrent Users ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 คน  
4.1.13 สามารถท า Routing Protocol แบบ RIP, OSPF, BGP4 และสามารถท า IPv6, NAT46, NAT64 ได้

เป็นอย่างน้อย 
4.1.14 รองรับการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับ Local database, RADIUS, LDAP และ

สามารถท า Single Sign On กับ Windows Active Directory และ RADIUS ได้เป็นอย่างน้อย 
4.1.15 สามารถท างานในลักษณะของไฟล์วอลล์เสมือน (Virtual Domain Firewall หรือ Virtual System) 

ได้อย่างน้อย 10 Virtual และสามารถรองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า 225 Virtual 
4.1.16 รองรับการท า High Availability (HA) แบบ Active-Active และ Active-Passive ได ้
4.1.17 อุปกรณ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
4.1.18 อุปกรณ์สามารถ Update Signature และมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบฐานข้อมูลประเภทของ Web 

site ผ่านเครือข่าย Internet ได้ตลอดระยะเวลาของการรับประกัน 
4.1.19 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องจัดอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Magic Quadrant For Enterprise Network 

Firewalls ปี 2017 และปีล่าสุด 
4.1.20 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิต โดยแสดงเอกสารรับรองการสนับสนุน

ที่ระบุชื่อโครงการนี้ ว่าอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ยังมิได้ท าการติดตั้งใช้งาน ณ ที่ใดมาก่อน 
และไม่เป็นเครื่องที่ถูกน ามาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) และยังอยู่ใน
สายการผลิต 

4.2 เงื่อนไขการติดตั้งเข้าระบบ  
4.2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องน าเสนอแผนการติดตั้งต่อคณะกรรมการตรวจรับก่อนการติดตั้ง เพ่ือขออนุมัติ

ด าเนินการซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดสถานที่ติดตั้ง  
4.2.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องติดตั้งอุปกรณ์ประกอบพ่วงต่าง ๆ ให้ระบบทั้งหมดสามารถท างานได้อย่าง

สมบูรณ์ตามข้อก าหนด 
4.2.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน และรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หากมีการ

เพ่ิมเติมอุปกรณ์ หรือ ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้หากมี
ความจ าเป็นที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ระบบที่
เสนอตามสัญญา ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ และ/
หรือ ระบบทั้งหมดท่ี มหาวิทยาลัยฯ จัดซื้อในครั้งนี้ จะต้องเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยฯ ได้ ดังนั้นในการด าเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ระบบที่เสนอ ผู้
ชนะการประกวดราคาอาจมีการปรับปรุง อุปกรณ์เดิมทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ และ/
หรือ Configuration ของระบบ โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว 
ต้องเสนอแบบการติดตั้ง โดยระบุต าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ที่เสนอทุกรายการในสถานที่ที่ก าหนด 
และแนวการติดตั้งสายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงส่งแบบรายละเอียดหรือตัวอย่างของอุปกรณ์ประกอบ
อ่ืน ๆ ที่ต้องติดตั้งในโครงการ เช่น สายสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ติดตั้ง ให้มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการติดตั้ง  



4.2.4 การติดตั้งเพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์และสายสัญญาณต่าง ๆ ส าหรับระบบทุกรายการที่จ าเป็น รวมถึงการ
ติดตั้งเพ่ือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ  

4.2.5 การปรับแต่ง Configuration ของอุปกรณ์เดิมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับระบบ
ที่เสนอใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เช่น Firewall, DNS, Router, LAN Switch หรือ
ระบบอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้งานร่วมกันกับระบบใหม่ 

4.2.6 การออกแบบและแก้ไข IP Address ของระบบเครือข่ายหรือระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย 

4.2.7 การโยกย้ายต าแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์ต่าง ๆ (รวมทั้งของที่มีอยู่เดิมและที่ก าลังจะจัดซื้อใน
โครงการนี้) เพ่ือความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องเป็ นไปตาม
ความต้องการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกแบบหรือก าหนดไว้ 

4.2.8 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือความเหมาะสม เป็นระเบียบ และปลอดภัย 
4.2.9 การติดตั้งสายสัญญาณทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ปลายทางอ่ืนๆ ที่จ าเป็นใน

จ านวนที่เหมาะสม เช่น Rack Cabinet, Patch Panel, Patch Cord Cable เป็นต้น เพ่ือให้ระบบ
สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสายสัญญาณท่ีใช้ในการติดตั้งต้องมีความยาวต่อเนื่อง ไม่
มีการเชื่อมต่อระหว่างทาง 

4.2.10 อุปกรณ์ระบบนี้ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก 
อุปกรณ์ท่ีเสนอประกอบการพิจารณาด้วย 

4.2.11 การติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณในท่อร้อยสาย ให้ท าการติดตั้งแยกสายทั้งสองชนิดออกจากกัน 
4.2.12 การเดินสายสัญญาณทุกชนิดภายในอาคารต้องด าเนินการโดยเดินสายร้อยในรางพลาสติก (PVC Wire 

way) ชนิดรางสีขาวหรือรางเหล็ก (Steel Wire way) หรือ ท่อเหล็ก (EMT Conduit) หรือ ท่ออ่อน 
(Flexible Conduit) ตามความเหมาะสมและความสวยงาม ของสถานที่ แต่ห้ามใช้รางโทรศัพท์ชนิด
รางสีเทาติดกาว 

4.2.13 ต้องจัดหาระบบไฟฟ้า พร้อมด าเนินการติดตั้งเดินสายไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้า (Universal Double 
Duplex Receptacle) โดยมีจ านวนเพียงพอกับอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดตามสัญญา 

4.2.14 ต้องจัดท าป้าย (Labeling) ติดที่ปลายสายส่วนเปลือกนอกตามมาตรฐานเดิมที่มหาวิทยาลัยฯ ติดตั้งใช้
งานอยู่ทั้งสองปลายของทุกสายไฟ สายสัญญาณ และปลายเส้นใยแก้วน าแสง เพ่ือบอกรายละเอียด
เส้นทางการเชื่อมต่อ และจัดท าแบบแสดงการก าหนดป้ายที่มีใช้งานอยู่เสนอมาให้มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาก่อนการตรวจรับ 

4.2.15 ทั้งนี้ก่อนการติดตั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบการติดตั้งทุกครั้ง ให้ผู้ชนะการประกวดราคาจัดท า
แบบการติดตั้งเบื้องต้นเสนอให้กับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนการติดตั้งจริง ภายหลังการ
ติดตั้งแล้วเสร็จให้ผู้ชนะการประกวดราคาท าการรวบรวมแบบการติดตั้งทั้งหมดมาจัดท า As-built 
Drawing ส่งก่อนการตรวจรับ 
 
 
 
 
 
 



4.3 ข้อก าหนดในการบ ารุงรักษา 
4.3.1 ผู้ชนะการประกวดราคามีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอทุกๆ 4 

เดือนต่อครั้ง พร้อมจัดท ารายการบ ารุงรักษาฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4.3.2 Configuration and Asset Management 

4.3.2.1 ส ารวจรายการอุปกรณ์ 
4.3.2.2 ระบุคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์นั้นๆ ได้แก่ Serial Number, Software Release, Hardware, 

Location และหมายเลขครุภัณฑ์ เป็นต้น 
4.3.2.3 ส ารวจ และรวบรวม Configuration Parameter ต่างๆ ที่ถูกก าหนดไว้ 

4.3.3 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีท าการติดตั้งอุปกรณ์ 
4.3.3.1 วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น และแรงดัน Power Input 

4.3.4 การดูแลรักษาสภาพของตัวอุปกรณ์ 
4.3.4.1 ตรวจสอบและปรับปรุงการต่อสายต่างๆ ของอุปกรณ์นั้นๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ได้แก่ สายไฟ 

สายสัญญาณ เป็นต้น 
4.3.4.2 ดูดฝุ่นและท าความสะอาดอุปกรณ์ 

4.3.5 การตรวจสภาวะการท างานของอุปกรณ์ 
4.3.5.1 ตรวจดูสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ 
4.3.5.2 ใช้ค าสั่งของอุปกรณ์นั้นๆ (ถ้าอุปกรณ์รองรับ) ตรวจดูสภาพการท างานของอุปกรณ์ เช่น 

Configuration ของอุปกรณ์ เป็นต้น 
4.3.5.3 อัพเกรดซอฟต์แวร์กรณีในงวดที่เข้าด าเนินการมีการออกซอฟต์แวร์ใหม่ 

4.3.6 ผู้ชนะการประกวดราคาจะส่งมอบเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่าง ๆ ข้างต้นให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมส่งมอบเอกสาร Check-List การท า Preventive Maintenance ให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อรับประกันและสร้างความม่ันใจในมาตรฐานการท างาน 

4.3.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องท าการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญ มาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน เพ่ือสรุปการท างานของอุปกรณ์ พร้อมข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ค าแนะน าต่าง ๆ ตลอดจนครบการรับประกัน 

4.4 การฝึกอบรม 
4.4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอหลักสูตรต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และระบบที่

ติดตั้งทั้งหมดในโครงการนี้ และจะต้องอธิบายรายละเอียดของหลักสูตร และ ระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
แต่ละหลักสูตรด้วย โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องใช้ภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน การบ ารุงรักษา การแก้ไข
เหตุขัดข้อง ของอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้งในโครงการ 

4.4.2 ต้องส่งหลักสูตรที่เสนอรวมทั้งหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ผู้ชนะการประกวดราคาเห็นว่าเกี่ยวข้องเพ่ือให้
มหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันท าการ ก่อนวันเริ่มหลักสูตรจริง 
มหาวิทยาลัย ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ได้ รวมถึงขอเพ่ิมเติม
หลักสูตรอบรมท่ีมหาวิทยาลัย ฯ เห็นว่าเกี่ยวข้องกับระบบที่ติดตั้งตามสัญญานี้ 

4.4.3 ต้องอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 คน ในแต่ละหลักสูตร และต้องจัดเตรียม
เอกสารการอบรมตามจ านวนของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนั้น ๆ  
 



 
4.4.4 ผู้ท าการสอนแต่ละหลักสูตรจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอนเป็นอย่างดี หรือเป็น

หลักสูตรที่ได้เป็นมาตรฐานจากผู้ผลิต หรือได้รับการรับรองจากผู้ผลิต โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้อง
แจ้งคุณสมบัติของผู้ท าการสอนให้มหาวิทยาลัยฯ ก่อนด าเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะขอเปลี่ยนผู้สอนที่ขาดคุณสมบัติหรือท่ีมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการอบรม 

4.4.5 ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการฝึกอบรมให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  

4.4.6 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมห้องฝึกอบรมที่จัดให้มีอุปกรณ์ระบบ 
Security เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในโครงการ โดยต้องสามารถให้ผู้เข้ ารับการ
ฝึกอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติการ Operation ,Maintenance, Management and Control the 
Operation of the Network ได้ตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม 

4.4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมห้องฝึกอบรมที่จัดให้มีอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในโครงการ โดยต้องสามารถให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองฝึก
ปฏิบัติการ Operation, Maintenance, Management and Control the Operation of the 
Network ได้ตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอบรม 

5. เงื่อนไข 
5.1 ต้องท าการสรุปข้อมูลการติดตั้ง Policy Rule ในอุปกรณ์ Firewall เดิมที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ พร้อมทั้งน าเสนอ

ข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการติดตั้ง 
5.2 ท าการปรับปรุง Policy ต่าง ๆ ส าหรับอุปกรณ์ที่น าเสนอให้เหมาะสมพร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลให้กับ

มหาวิทยาลัยก่อนการติดตั้ง 
5.3 ต้องท าการส่งมอบรายงานการติดตั้ง ภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง แผนผังการเชื่อมต่อ

ระบบเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่าย และข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งตามความเป็นจริง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงรายละเอียดแผนผังเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดที่มีอยู่เดิมและที่ติดตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรับ ควบคุมดูแล พร้อมเอกสาร ทั้งข้อมูลแบบกระดาษและไฟล์ข้อมูลในสื่อบันทึก
ข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ (Flash drive) เป็นต้น โดยที่ไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวจะต้องสามารถปรับแต่งแก้ไข
ได ้

5.4 ต้องท าการสรุปข้อมูลการติดตั้ง Policy Rule ในอุปกรณ์ Firewall เดิมที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ พร้อมทั้ง
น าเสนอข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการติดตั้ง 

5.5 ท าการปรับปรุง Policy ต่าง ๆ ส าหรับอุปกรณ์ที่น าเสนอให้เหมาะสมพร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลให้กับ
มหาวิทยาลัยก่อนการติดตั้ง 

5.6 ต้องท าการส่งมอบรายงานการติดตั้ง ภาพถ่ายที่แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง แผนผังการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่าย และข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์ท้ังหมดที่ติดตั้งตามความเป็นจริง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงรายละเอียดแผนผังเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดที่มีอยู่เดิมและที่ติดตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัย
ตามที่คณะกรรมการตรวจรับ ควบคุมดูแล พร้อมเอกสาร ทั้งข้อมูลแบบกระดาษและไฟล์ข้อมูลในสื่อบันทึก
ข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ (Flash drive) เป็นต้น โดยที่ไฟล์ข้อมูลเอกสารดังกล่าวจะต้องสามารถปรับแต่งแก้ไข
ได ้
 



5.7 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์ รายละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต เอกสาร
รับรองต่างๆ ที่อาจจะมีผลในประเด็นทางกฎหมายให้ทางมหาวิทยาลัยพิจาณาตรวจสอบ มาพร้อมในการ
เสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีหนังสือ
รับรองของทางบริษัท มาพร้อมในการเสนอราคา 

5.8 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นอย่างน้อยดังนี้  
5.8.1 ผู้ประสานงานทั่วไป 
5.8.2 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค 
5.8.3 ผู้จัดการโครงการ 
5.8.4 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ ประสบ 

          ปัญหา 
5.9 การด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ  และหลักวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละสาขา

วิชาชีพ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.10 ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่างรายการที่ทางบริษัทเป็นผู้เสนอกับรายการ

ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมระบุหมายเลขให้ชัดเจนเพื่ออ้างอิง 
แคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ฉบับจริงซึ่งบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นออกให้
หรือใช้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเอกสารก าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้
เสนอราคาจัดพิมพ์ขึ้นเองเพ่ือให้ข้อเสนอของตนตรงกับข้อก าหนดของทางมหาวิทยาลัย) 

5.11 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรง
กับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัย 

5.12 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะอุปกรณ์น าเสนอแต่ละชิ้น 
5.13 เอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเอกสารเป็นฉบับ 

ภาษาอ่ืนๆ ผู้เสนอต้องด าเนินการแปลเอกสารนั้นโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการประกวดราคาได ้ 

5.14 ในการจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์     60 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน    3 ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                       
                                        ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  

       (นายวรพันธ์  สาระสุรีย์ภรณ์)       

 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  

       (นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ)       

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  

       (นายอาภรณ์ เวียงสงค์)                      

 

          

 
 
                                                ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าหน่วยงาน  
                                       (นายนิติ  วิทยาวิโรจน์) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


