




 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  5/2566 
การซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนนุการให้บริการสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี  

จ านวน 1 ระบบ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ลงวันที่  5  มกราคม  2566 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 

ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี  
จ านวน 1 ระบบ 

  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ    
ที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
      1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
            (๑) หลักประกันสัญญา 
      1.5 บทนิยาม 
            (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
      1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
           (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
           (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
  2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
      2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
      2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
      2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
      2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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    2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
      2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ 
      2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
                                  ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน   

    2.1๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
      3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง    
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง         
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ 
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
       (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
       (4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                               (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ       
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Forment) 

/ทั้งนี้... 
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       ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน   
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
      3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
           (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ    
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
           (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ ตามข้อ 4.4 
           (๓) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (ถ้ามี) 
                              (๔)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                    (๔.๑)  หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

                    (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ท้ังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ    
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
       ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ      
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Cocument Format) 
  4. การเสนอราคา 
     4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ             
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
     4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา     
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
         ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้ส่งมอบพัสดุ 
    4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

ระบบสนับสนุนการให้บริการสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 1 ระบบ  ไปพร้อม
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ 
มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 
          /4.5 ก่อนเสนอราคา... 



 
-4- 

 
     4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอราคาตามเงื่อนไข  
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
     4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มกราคม 2566  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
     4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF Fle ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ   
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
         หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม               
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็น     
ผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย 
    4.9  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
           (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
           (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
           (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา      
ที่ก าหนด 
           (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
           (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต็ www.gprocurement.go.th 
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  5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
      5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้ มหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
      5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
           กรณีท่ีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
จากราคารวม 
      5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
      5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน       
ในกรณดีังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
   (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
       5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือ 
ไม่ถูกต้อง 
       5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา     
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนี่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ      
ประโยขน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ         
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
        ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
          /สามารถด าเนิน... 
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สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
      5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี         
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนร่วมได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา       

                            ๕.๘  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง 
ล่าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน      
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท่าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

                            ๕.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือ
จัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

  ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
      ๖.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
      ๖.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.1 ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา    
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
   (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 
          /(4) หนังสือค้ าประกัน... 
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   (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)  
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้รับมอบไว้แล้ว 
  ๗. คา่จ้างและการจ่ายเงิน 
       มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
  ๘. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  1๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
         1๐.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2566 
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2566 แล้วเท่านั้น 
        1๐.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณชิยนาวี ดังนี้ 
      (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
       (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 
/(3) ในกรณีที่... 
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   รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ครุภัณฑระบบสนับสนุนการใหบริการสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปตตานี  

   

1. ความเปนมา   

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร              

วิทยาเขตปตตานี ออกแบบใหมีอุปกรณสลับสัญญาณสารสนเทศแกนหลักจํานวน 2 ชุด แตปจจุบันอุปกรณ

ดังกลาวเกิดความชํารุดจํานวน 1 ชุด เนื่องจากใชงานมาเปนระยะเวลานาน ทําใหองคกรเกิดความเสี่ยงในการ

ใหบริการหากอุปกรณที่เหลือชํารุดนักศึกษาและบุคลากรจะไมสามารถใชงานระบบอินเตอรเน็ตภายใน              

วิทยาเขตปตตานีได  

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจัดหาครุภัณฑระบบสนับสนุนการใหบริการสารสนเทศ สําหรับนักศึกษา

และบุคลากร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 1 ระบบ เพื่อการจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายใน            

วิทยาเขตปตตานี ใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือรองรับการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 

2.2. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอรวิทยาเขตปตตานี 

2.3. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงในการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

3. ขอบเขตระบบเครือขายหลักที่ตองการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีความประสงคที่จะประกวดราคาเพื่อจัดหา ติดตั้ง

อุปกรณระบบเครือขายหลัก ที่สามารถเชื่อมตอและใชงานรวมกับระบบเครือขายเดิมของมหาวิทยาลัยได

อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติไมดอยกวาคุณสมบัติที่กําหนด 
 

4. คุณลักษณะทางเทคนิคของครุภัณฑ 

     ครุภัณฑระบบสนับสนุนการใหบริการสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร วิทยาเขตปตตานี 

วงเงิน 4,900,000.00 บาท (ส่ีลานเกาแสนบาทถวน) จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้ 

4.1. อุปกรณสลับสัญญาณสารสนเทศแกนหลัก (Core Ethernet Switch) ชนิดที่ 1 จํานวน 1 ชุด  

โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังนี้ 

4.1.1 ตองเปนอุปกรณที่ออกแบบเพื่อใชงานสําหรับ Campus Core Switch หรือ                  

Data Center Switch 

4.1.2 มีลักษณะการทํางานอยางนอย Layer 3 ของ OSI Model 
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4.1.3 มีขนาดของ Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไมนอยกวา 19 Tbps 

4.1.4 มีขนาดของ Throughput หรือ Forwarding Rate ไมนอยกวา 7 Billion Packets per 

Second (BPPS) 

4.1.5 มีสถาปตยกรรมแบบโมดูลาร (Modular) โดยมี Slot สําหรบัการใชงาน Interface Card หรือ 

Line Card ไมนอยกวา 8 Slot  

4.1.6 อุปกรณตองมาพรอมกับ Controller หรือ Supervisor หรอื Management Module  

จํานวนไมนอยกวา 2 Line Card 

4.1.7 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 40G QSFP+ หรือ                  

1/10/25G SFP+/SFP28 จํานวนไมนอยกวา 64 ชอง พรอมเสนอ                               

Transceiver 40G QSFP+ Single-mode หรือ Transceiver 10G SFP+ Single-mode 

จํานวนไมนอยกวา 38 หนวย  

4.1.8 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 100G QSFP28 หรือ                  

40/100G QSFP+/QSFP28 จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง พรอมเสนอ                              

Transceiver 100G QSFP+ Single-mode จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย และ Transceiver 

40G QSFP+ Single-mode จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

4.1.9 อุปกรณตองสามารถใชงานไดครบถวนทุกพอรตโดยไมตองเพ่ิมเติมไลเซนส (Licensed) 

4.1.10 สามารถทํา Multi-Chassis Link Aggregation เชน MC-LAG หรือ MLAG หรือ MEC ได 

4.1.11 สามารถคนหาเสนทางเครือขายโดยใชโปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, EVPN, OSPF, 

VRF และ IPv6 ได 

4.1.12 มีชองสําหรับเชื่อมตอ Console จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

4.1.13 มีหนวยประมวลผลที่ทํางานแบบ Redundant and Load-sharing Fabrics และ 

Management ได 

4.1.14 มีแหลงจายไฟ (Power Supply) แบบ Hot-swappable จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย และ

สามารถทํางาน Full Load แบบ Redundant ได 

4.1.15 มี Mac Table Size อยางนอย 512,000 Addresses พรอมสนับสนุน Jumbo Frame               

ขนาดอยางนอย 9K Bytes หรือดีกวา   

4.1.16 สามารถทํางานรวมกับ REST API หรือ XML Management Protocol หรือ                 

OP Scripts หรือ NETCONF และ Python Script  ได 

4.1.17 สามารถทํา VXLAN with BGP-EVPN หรือ VXLAN with EVPN-VXLAN ได   
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4.1.18 สามารถทํา Quality of Service (QoS) ไดแก Data Center Bridging (DCB) หรือ                

DCBX และ Explicit Congestion Notification (ECN) หรือ Class-based weighted fair 

queueing (CBWFQ) ได 

4.1.19 สามารถทํา High Availability ไดแก Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) และ 

Separate Data and Control Paths หรือ Bidirectional Forward Detection (BFD) ได 

4.1.20 สามารถทํา Multicast ไดแก IGMP Snooping, PIM-SM หรือ PIM-SSM และ PIM-DM หรือ 

PIM-ASM ได 

4.1.21 สามารถทํางานรวมกับ RADIUS และ TACACS+ ได 

4.1.22 สามารถทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน 802.1s และ RPVST หรือ RPVST+ หรือ 

PVRST+ หรือ PVST+ หรือ VSTP ได 

4.1.23 สามารถทํางานแบบ Virtual Switching Extension (VSX) หรือ                                        

Virtual Port Channel (vPC) หรือ IP Fabric หรือ StackWise Virtual ได  

4.1.24 สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ไดพรอมกัน อยางนอย 4,000 VLAN หรือ

ดีกวา 

4.1.25 สามารถสงขอมูลการใชงานเครือขายดวย sFlow หรือ jFlow หรือ NetFlow ได ในกรณี

อุปกรณ 2 ชุด เชื่อมตอกันตองสามารถทํางานแบบ Active-Active ไดทั้ง Layer 2, 3              

โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม และสามารถอัปเกรดเฟรมแวร และรีบูตอุปกรณตัวหนึ่ง                      

โดยที่อุปกรณอีกตัวยังสามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ   

4.1.26 สามารถติดตั้งบน Rack ขนาดหนากวางมาตรฐาน 19 นิ้วได 

4.1.27 เปนผลิตภัณฑของบริษัทที่อยูใน Leaders Quadrant ของ Gartner Magic Quadrant for 

the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ป 2021 เปนอยางนอย 

4.1.28 ตองมีการรับประกันสินคาจากเจาของผลิตภัณฑท้ังในสวนของ Hardware, Software และ 

License ของอุปกรณสลับสัญญาณสารสนเทศท่ีเสนอเปนเวลาอยางนอย 5 ป โดยเมื่อ              

หมดการรับประกันแลว ระบบทั้งหมดตองยังคงใชงานตอไปไดตามปกติ (แมไมไดรบั                  

การปรับปรุงซอฟทแวร) จนกวาอุปกรณจะชํารุดไมสามารถใชงานได โดยไมตองซื้อลิขสิทธิ์ 

หรือตอสัญญาประกันใด ๆ เพ่ิมเติม 

4.1.29 อุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และอยูในสายการผลิต ไมเปนอุปกรณที่

นํามาปรับปรุงสภาพใหม หรือแปรสภาพ (Reconditioned หรือ Refurbished) 
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4.2 อุปกรณสลับสัญญาณสารสนเทศแกนหลัก (Core Ethernet Switch) ชนิดที่ 2 จํานวน 2 ชุด  

โดยอุปกรณแตละชุดมีคุณสมบัติข้ันต่ําดังนี้  

4.2.1 ตองเปนอุปกรณที่ออกแบบเพื่อใชงานสําหรับ Campus Core Switch หรือ                   

Data Center Switch 

4.2.2 มี Switching Capacity อยางนอย 2.4 Tbps และมี Forwarding Rate                                

อยางนอย 1,000 Mpps  

4.2.3 สามารถทํา Virtual Switching Extension (VSX) หรือ Virtual Chassis หรือ                       

StackWise Virtual ได 

4.2.4 สามารถทํางาน Automation ผาน REST API หรือ XML Management Protocol หรอื     

OP Scripts หรือ RESTCONF และ Python Script ได 

4.2.5 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/25 Gigabit Ethernet              

แบบ SFP+/SFP28 จํานวนไมนอยกวา 32 ชอง พรอมเสนอ Transceiver 10G SFP+                  

Single-mode จํานวนไมนอยกวา 32 หนวย 

4.2.6 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 40/100 Gigabit Ethernet 

QSFP+/QSFP28 จํานวนอยางนอย 4 ชอง พรอมเสนอ Transceiver 40G QSFP+              

Single-mode จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

4.2.7 มีหนวยความจําหลัก (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 GB, Flash ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

หรือเสนอเปน SSD ขนาดอยางนอย 64 GB และมี Packet Buffer ขนาดอยางนอย 32 MB  

4.2.8 รองรับ MAC Address ไดสูงสุดอยางนอย 82,000 Addresses พรอมสนับสนุน                  

Jumbo Frame ขนาดอยางนอย 9K Bytes  

4.2.9 มี IPv4 Unicast Route ขนาดอยางนอย 208,000 Entries และ มี IPv6 Unicast Route 

ขนาดอยางนอย 104,000 Entries 

4.2.10 สามารถทํา Routing แบบ Static Route, OSPF, OSPFv3 และ BGP ไดเปนอยางนอย 

4.2.11 สามารถทํา Layer 2 Segmentation แบบ VLAN และแบบ Overlay ผาน Layer 3 

Network โดยใชเทคโนโลยี Virtual Extensible LAN (VXLAN) Routing แบบ EVPN 

4.2.12 สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน 802.1Q ไดพรอมกันอยางนอย 4,000 VLAN หรือดีกวา 

4.2.13 สามารถทํางาน IEEE 802.3ad LACP และ IEEE 802.1ab LLDP ได 

4.2.14 สามารถทํา Spanning Tree ตามมาตรฐาน 802.1D, 802.1w, 802.1s และ RPVST+ หรือ 

PVRST+ หรือ PVST+ หรือ VSTP ได 

4.2.15 สามารถทํา Multicast ตามมาตรฐาน IGMP Snooping, IGMPv3, PIM-SM หรือ PIM-DM ได 
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4.2.16 สามารถทํา QoS ไดตามมาตรฐาน Strict Priority (SP) Queuing และ Deficit Weighted 

Round Robin (DWRR) หรือ Weighted Round Robin (WRR) หรือ Weighted Random 

Early Detection (WRED) หรือ Class-based weighted fair queueing (CBWFQ) ได 

4.2.17 สามารถทํางาน Security แบบ IPv4/IPv6 ACL หรือ Firewall Filters, RADIUS,              

TACACS+ เปนอยางนอย 

4.2.18 สามารถทํา Mirroring ไดไมนอยกวา 4 Groups หรือ Sessions ได 

4.2.19 สามารถตรวจสอบขอมูลทางสถิติการใชงานเครือขายแบบ sFlow หรือ jFlow หรือ                 

netFlow ได 

4.2.20 สามารถบริหารจัดการโดย CLI, SSHv2, SNMPv3, RMON และ NTP หรือ SNTP ได 

4.2.21 ไดรับมาตรฐาน FCC หรือ EN, IEC และ UL เปนอยางนอย 

4.2.22 มี Power Supply แบบ Redundant จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

4.2.23 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ 0 - 40 องศาเซลเซียส หรือดีกวา 

4.2.24 อุปกรณมีขนาดมาตรฐาน สามารถติดตั้งในตู Rack ขนาดหนากวาง 19 นิ้ว ได 

4.2.25 ตองเปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคา หรือจากเจาของเครื่องหมายการคาเดียวกันกับ

อุปกรณสลับสัญญาณสารสนเทศแกนหลัก (Core Ethernet Switch) ตามขอที่ 4.1 

4.2.26 ตองมีการรับประกันสินคาจากเจาของผลิตภัณฑท้ังในสวนของ Hardware, Software และ 

License ของอุปกรณที่เสนอเปนเวลาอยางนอย 5 ป โดยเมื่อหมดการรับประกันแลว               

ระบบทั้งหมดตองยังคงใชงานตอไปไดตามปกติ (แมไมไดรับการปรับปรุงซอฟทแวร)           

จนกวาอุปกรณจะชํารุดไมสามารถใชงานได โดยไมตองซื้อลิขสิทธิ์ หรือตอสัญญาประกันใด ๆ 

เพ่ิมเติม 

4.2.27 อุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และอยูในสายการผลิต ไมเปนอุปกรณที่

นํามาปรับปรุงสภาพใหม หรือแปรสภาพ (Reconditioned หรือ Refurbished) 
 

4.3 อุปกรณสําหรับใชยืนยันตัวตนบุคคล (Authentication Device) จํานวน 1 ชุด                              

มีคุณสมบัติขั้นต่ําดังนี้ 

4.3.1 ระบบที่เสนอตองเปน Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่ออกแบบมา            

เพ่ือทาํหนาที่เปนระบบบริหารจัดการการเขาใชงานในองคกร (Policy Manager) โดยเฉพาะ 

4.3.2 รองรับการทํา AAA Service ไดอยางนอย 5,000 Concurrent Session หรือทํางานรวมกับ

อุปกรณยืนยันตัวตนบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีอยูไดอยางสมบูรณ 

4.3.3 สามารถพรอมสําหรับการทํางานกับ RADIUS และ TACACS+ ได 
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4.3.4 มีความสามารถในการทาํ Device Profiling เพื่อระบุ Device Type เชน Android และ             

iOS ได 

4.3.5 มีความสามารถในการเชื่อมตอกับอุปกรณ เชน Firewall และ EMM/MDM ได 

4.3.6 มีความสามารถในการทาํ Role-based Network Access ในลักษณะ Multivendor ได               

ทั้ง Wi-Fi และ Wired 

4.3.7 มีความสามารถในการทาํ Multiple Authentication/Authorization Source เชน AD, 

LDAP และ SQL DB เปนตน 

4.3.8 มีความสามารถในการทาํ Report แบบ Historical Report และ Analysis หรือ               

Real-time Report ได 

4.3.9 รองรับ Protocol EAP, PEAP, TTLS, EAP-TLS, PAP และ CHAP ได 

4.3.10 มีความสามารถในการทาํ Social Media Authentication ได 

4.3.11 มีความสามารถในการทาํ Redundancy แบบ Active-Active หรือ Active-Standby                  

ไดในกรณีมีอุปกรณ 2 ตัว หรือดีกวา 

4.3.12 มีความสามารถในการบริหารจัดการผาน Web-Based Management แบบ HTTPS ได 

4.3.13 รองรับการใชงานรวมกับ Browser เชน Mozilla Firefox และ Google Chrome ได 

4.3.14 รองรับ Network IPv4 และ IPv6 ได 

4.3.15 มีความสามารถใชงานรวมกับระบบ Network Time Protocol (NTP) ได 

4.3.16 มีความสามารถในการใชงานรวมกับ Syslog Server ได 

4.3.17 ในกรณีที่เสนออุปกรณสําหรับใชยืนยันตัวตนบุคคล (Authentication Device) แตกตางจาก

ระบบเดิมท่ีมหาวิทยาลัยใชงานอยู จะตองเสนออุปกรณจํานวน 2 ชุด เพ่ือใหอุปกรณสามารถ

ทํางานทดแทนกันไดในกรณีตัวใดตัวหนึ่งไมสามารถใชงานได พรอมท้ังเสนอ License สําหรับ

การทํา AAA Service หรือ Authentication จํานวนอยางนอย 5,000 Concurrent Session 

มาพรอมอุปกรณดวย 

4.3.18 เปนผลิตภัณฑที่อยูใน Gartner Magic Quadrant ป 2021 หรือใหมกวา ในเรื่อง Wired and 

Wireless LAN Access Infrastructure ที่อยูใน Quadrant Leaders 

4.3.19 ตองมีการรับประกันสินคาจากเจาของผลิตภัณฑเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยเมื่อหมด

การรับประกันแลว ระบบทั้งหมดตองยังคงใชงานตอไปไดตามปกติ (แมไมไดรับการอัพเดท) 

จนกวาอุปกรณจะชํารุดไมสามารถใชงานได โดยไมตองซื้อลิขสิทธิ์ หรือตอสัญญาประกันใด ๆ 

เพ่ิมเติม 
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4.3.20 อุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน และอยูในสายการผลิต ไมเปนอุปกรณที่

นํามาปรับปรุงสภาพใหม หรือแปรสภาพ (Reconditioned หรือ Refurbished) 
  

4.4 อุปกรณ Transceiver 40G QSFP+ จํานวน 3 หนวย โดยแตละหนวยมีคุณสมบัติข้ันต่ําดังนี้ 

4.4.1 เปนอุปกรณ Transceiver 40G QSFP+ Single-mode ที่เปน LC Connector 

4.4.2 สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ HPE 7510 w 2x2.4Tbps MPU/Fabric Bundle (JH333A) 

ตัวเดิมท่ีมหาวิทยาลัยใชงานอยูได 

4.4.3 ตองไดรับการรับประกันการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ

หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 
 

4.5 สายเชื่อมตอใยแกวนําแสง (Fiber Optic Patch Cord) จํานวน 100 เสน                                  

โดยแตละเสนมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังนี้ 

4.5.1 เปนสาย Fiber Optic Patch Cord ชนิด Single-mode 

4.5.2 มีหัวตอ (Connector) ที่ปลายทั้งสองดานเปนแบบ LC 

4.5.3 มีคา Return Loss ไมนอยกวา 50 dB เทียบเทาหรือดีกวา 

4.5.4 มีความยาวสายอยางนอย 3 เมตร 

4.5.5 มีขนาดสาย (Diameter) 2 mm. เทียบเทาหรือดีกวา 

4.5.6 มีคุณสมบัติ Low Smoke Zero Halogen (LSZH) เทียบเทาหรือดีกวา 

4.5.7 ตองผานมาตรฐานดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม RoHS Compliant เทยีบเทาหรือดีกวา 

4.5.8 ระบบเครือขายสายสัญญาณที่นําเสนอ ตองไดรับการรับประกันการใชงาน WARRANTY เปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 
 

5. การรับประกันการติดตั้งและการใชงาน 

5.1. ผูเสนอราคาตองติดตั้งและทดสอบระบบตามขอกําหนดดานเทคนิค โดยผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหระบบสามารถใชงานรวมกับระบบเดิมที่มีอยูไดอยางสมบูรณ 100% ตามรูปแบบที่กําหนด          

ในแผนผังการเชื่อมตอระบบเครือขาย ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนผังการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

 

5.2. ผูเสนอราคาตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสินคาทั้งหมดที่เกิดจากผูผลิต หรือ ผูติดตั้ง ในการ

ติดตั้งและใชงานปกติภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปนับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบสินคาโดย

ครบถวนสมบูรณ (ยกเวนจะถูกกําหนดเปนอยางอ่ืนตามรายละเอียดของแตละอุปกรณ) และการ

รับประกันใหรวมถึง คาอะไหล คาแรง ในลักษณะ Onsite Support ผูเสนอราคาตองติดตอ                     

เขามาแกไขปญหาหลังจากการแจงภายใน 4 ชั่วโมง (4 Hours Response) โดยสามารถติดตอได

ตลอดเวลาไมมีวันหยุด (24 x 7) ตลอดระยะเวลาการรับประกันอุปกรณตามที่กําหนดไว 

 

6. การฝกอบรม  

ผูเสนอราคาจะตองจัดฝกอบรมการติดตั้งและการใชงานใหกับผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัย อยางนอย 3 คน 

พรอมเอกสารคูมือการติดตั้งและใชงานอุปกรณ จํานวนไมนอยกวา 3 ชุด 
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7. กําหนดสงของและติดตั้ง  

ผูเสนอราคาจะตองติดตั้งอุปกรณเครือขายหลักและอุปกรณระบบอื่น ๆ ทั้งหมดใหแก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี พรอมสงมอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ณ สถานท่ีที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําหนด ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนาม                 

ในสัญญาซื้อ 

 

8. ขอกําหนดทั่วไป 

8.1 อุปกรณที่เสนอตองมีคุณสมบัติตรงตาม Catalog หรือ Brochure ของบริษัทผูผลิต ที่เสนอขายตาม

ทองตลาด โดยมีระบบหลัก และ/หรือองคประกอบหลัก ที่มิไดประกอบและ/หรือดัดแปลง เพ่ือใช

เฉพาะการประกวดราคาครั้งนี้ โดยผูเสนอราคาจะตองระบุรุนของผลิตภัณฑที่เสนอ พรอมทั้งตองมี 

Catalog หรือ Brochure ที่ขีดเสนใตอุปกรณท่ีเสนอไวอยางชัดเจน มาพรอมเอกสารประกวดราคา 

8.2 ผูเสนอราคาจะตองทําเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเก่ียวกับขอกําหนดและรายละเอียด

(Specification) ของอุปกรณที่เสนอกับขอกําหนดและรายละเอียดของมหาวิทยาลัย เปนรายขอทุกขอ 

(Statement of Compliance) โดยใชตัวอยางแบบฟอรมการเปรียบเทียบตาม ตารางขอเปรียบเทียบ

ทางดานเทคนิค ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมกีรณีที่ตองมีการอางอิงขอความหรือเอกสาร

ในสวนอ่ืนที่นําเสนอมา ผูเสนอราคาจะตองระบุใหเปนไปอยางชัดเจนสามารถตรวจสอบไดงายใน

เอกสารเปรียบเทยีบดวยวา สิ่งที่ตองอางอิงถึงนั้นอยูในสวนใดตําแหนงใดของเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดทํา

เสนอมาสําหรับเอกสารที่อางอิงถึงใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบุสีพรอมเขียนหัวขอกํากับไวเพื่อให

สามารถไปตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย หากผูเสนอราคาไมดําเนินการตาม

ขอนี้คณะกรรมการประกวดราคาของสงวนสิทธิในการไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา 

ตารางขอเปรียบเทียบทางดานเทคนิค 

อางถึงขอ 
ขอกําหนด/อุปกรณที่

ตองการ 
ขอกําหนด/อุปกรณที่นําเสนอ เปรียบเทียบ เอกสารอางอิง 

ระบุหัวขอใหตรงกับหัวขอที่ระบุ

ในรายละเอียด 
รายละเอียดคณุลกัษณะทีท่าง

มหาวิทยาลัยกําหนด 
รายละเอียดคณุลกัษณะที่ผู

ประกวดราคาเสนอ 
ตรงตามขอกําหนด/ดีกวา

หรือต่ํากวาขอกาํหนด 
ระบุหมายเลขหนาของ

เอกสารอางอิง 

 

9. ระยะเวลาสงมอบงาน  จํานวน 1 งวด 

งวดที่ 1 จัดสงอุปกรณแลวเสร็จ เปนจํานวนเงิน 4,900,000.00 บาท (สี่ลานเกาแสนบาทถวน)               

คิดเปนรอยละ 100 

 


