เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑/งป.๒๕๖๐
ประกวดราคาเชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตามประกาศ การทาอากาศยานอูตะเภา
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
---------------------------------การทาอากาศยานอูตะเภา ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “การทาอากาศยาน” มีความประสงคจะประกวดราคาเชา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยาน
จํานวน ๑ ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะเชานี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาเชาคอมพิวเตอร
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ การพิจารณาคุณสมบัติผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา
๑.๘ การรับฟงคําวิจารณ
วิธีปฏิบัติในการเสนอคําวิจารณรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปน ผูที่ถูกระบุชื่ อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้ง งานของทางราชการและ
ไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูที่ไ ดรับผลของการสั่ง ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

-๒๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จะเข าเป นคู สั ญญากั บหน วยงานภาครั ฐซึ่ งได ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญ ญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(๔.๓) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนัง สือมอบอํานาจซึ่ง ปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) การออกแบบเชิงหลักการและการเชื่อมตอระบบ (Conceptual Design)

-๓ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๕.๑
(๔.๒) ผลงานผลิต ภัณ ฑที่ ติด ตั้ง ใช ง าน ณ ทา อากาศยานระดับ นานาชาติ ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๑
(๔.๓) ผลงานการติดตั้งระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซอฟตแวร
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๒
(๔.๔) เอกสารหลั ก ฐานแสดงการแต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๓
(๔.๕) เอกสารหลักฐานรับรองการสนับสนุนทางดานเทคนิค การติดตั้งและอะไหล
สนับสนุนการซอมบํารุงจากเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๔
(๔.๖) รายชื่อบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญในการดําเนินงานติดตั้ง ระบบ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๕
(๔.๗) เอกสารยอมรั บ ข อ กํ า หนด (Statement of Compliance) ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑๔.๖
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตน
ของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ การทาอากาศยานอูตะเภา ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
ราคาที่ เ สนอจะต องเสนอกํา หนดยื นราคาไมน อ ยกว า ๙๐ วั น นั บแต วัน เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเชา
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยานไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้การทาอากาศยานจะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

-๔๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และการทาอากาศยานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนหา
หมื่นบาทถวน)
๕.๑ หนัง สือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนัง สือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกการทาอากาศยาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่
เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนัง สือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น

-๕(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคาซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลักประกันการยื่นขอเสนอตามขอนี้ การทาอากาศยานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓
ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การทาอากาศยาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิก สจ ะไมรั บพิ จารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เว นแตเ ปน ขอ ผิด พลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอการทาอากาศยานเทานั้น
๖.๓ การทาอากาศยานสงวนสิทธิไ มพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของการทาอากาศยาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส หรือ ในการทําสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการทาอากาศยานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได การทาอากาศยานมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ การทาอากาศยานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเป นสํ าคั ญ และให ถื อว าการตั ดสิ นของการท าอากาศยานเป นเด็ ดขาด ผู เสนอราคาจะเรี ยกร อง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งการทาอากาศยานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคา
กระทํ าการโดยไม สุจริ ต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็ จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติ บุคคลอื่น มายื่ น
ขอเสนอแทน เปนตน

-๖๖.๖ ในกรณี ที่ ปรากฏข อเท็จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข อเสนอว า ผู เสนอราคาที่ มี สิ ทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ การทาอากาศยานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และการทาอากาศยานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากปลั ดกระทรวงพิ จารณาเห็ นว าการยกเลิ กการพิ จารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาเชา
๗.๑ ในกรณี ที่ผูชนะการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส สามารถส ง มอบสิ่ง ของไดค รบถว น
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงเชา การทาอากาศยานจะพิจารณาจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
๕ วันทําการของทางราชการ หรือการทาอากาศยานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับการทาอากาศยานภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหการทาอากาศยานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกการทาอากาศยาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพยที่ไ ดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาเชาขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ซึ่ ง ได ทํ า ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ หรื อ ทํ า สั ญ ญาเช า
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่เชาที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูเชารับมอบ โดยผูใ หเชาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการเชาครั้งนี้ ไดมาจากกองทุนหมุนเวียนการทาอากาศยานอูตะเภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

-๗การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อการทาอากาศยานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
กองทุนหมุนเวียนการทาอากาศยานอูตะเภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อการทาอากาศยานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชา
สิ่ง ของตามที่ ไ ด ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิก ส แล ว ถ า ผู ให เ ชา จะต อ งสั่ ง หรื อ นํา สิ่ ง ของดัง กลา วเข า มาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจง การสั่งหรือนําสิ่ง ของที่ซื้อขายดัง กลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่เชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายั ง ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญ าตจากสํานักงานคณะกรรมการสง เสริมการ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู ข ายจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง การทาอากาศยานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การทาอากาศยานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ การทาอากาศยานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญ ญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
การทาอากาศยานอูตะเภา
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการเชาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการทาอากาศยาน
๑. ความเปนมา
ตามนโยบายรัฐบาลในการพั ฒนาทาอากาศยานอู ตะเภาเป นท าอากาศยานเชิ งพาณิชยแห งที่ ๓ ของ
ประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมรวมกับกองทัพเรือไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในทาอากาศยานอูตะเภาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผูโดยสารเปน ๓
ลานคนตอป ซึ่งการทาอากาศยานอูตะเภาในฐานะหนวยงานบริหารจัดการทาอากาศยานอูตะเภาภายใตการ
กํากับดูแลของกองทัพเรือ จึงจําเปนตองจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทาอากาศยานและระบบ
เครือขายใหบริการใหครอบคลุมพื้นที่และเพียงพอตอความตองการใชงานของผูประกอบการและผูมาใชบริการ
สนามบินไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชย แหงที่ ๓ ดังกลาว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยานสนับสนุนการดําเนินงานของทา
อากาศยานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล ตลอดจนตรงตามความตองการของสายการบิน
๒.๒ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารการใช ง านสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในด า นการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพสูง สุด และสนองตอบตอแผนปฏิบัติก ารพัฒ นาทาอากาศยาน
อูตะเภาเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชย แหงที่ ๓
๓. คําจํากัดความ
“ทาอากาศยาน” หมายถึง ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ระยอง-พัทยา
“การทาอากาศยาน” หมายถึง การทาอากาศยานอูตะเภา กองทัพเรือ
“ระบบ” หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยานที่จัดหาตามโครงการนี้ ซึ่งใช
บริหารจัด การข อมูล สนับ สนุนการปฏิบัติง านและการบริ หารจัดการของทา อากาศยาน ประกอบดว ย
ระบบงานและระบบเครือขาย
“ระบบงาน” หมายถึง ระบบงาน CUPPS ระบบงาน BRS ระบบงาน PTS ระบบงาน AODB/FIMS
ระบบงาน RMS และระบบงาน Invoice Management
“ระบบงาน CUPPS” หมายถึง ระบบบริห ารจัด การลงทะเบีย นบั ตรผูโ ดยสาร (Common Use
Passenger Processing System :CUPPS) ซึ่งนํามาใชเปนระบบงานใหบริการแกสายการบินหรือตัวแทน
สายการบิน โดยการเชื่อมตอกับระบบลงทะเบียนบัตรผูโดยสาร (Departure Control System : DCS)
ของสายการบิน ตามคุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๑
“ระบบงาน BRS” หมายถึ ง ระบบตรวจสอบกระเป าสั มภาระผู โดยสารก อนขึ้ นเครื่ อง (Baggage
Reconciliation System : BRS) ซึ่งนํามาเปนระบบงานตรวจสอบความถูกตองของกระเปาสัมภาระผูโดยสารกอนที่
จะขนสงไปกับอากาศยาน ตามคุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๒
“ระบบงาน PTS” หมายถึง ระบบติดตามผูโดยสาร (Passenger Tracking System : PTS) ซึ่ง
นํามาใชตรวจสอบขอมูลการเดินทางของผูโดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยตาม
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๓
“ระบบงาน AODB/FIMS” หมายถึง ระบบบริหารจัดการเที่ยวบินและฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยาน
(Airport Operational Database: AODB/Flight Information Management System : FIMS)
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒ซึ่งนํามาใชบริหารจัดการขอมูลของทาอากาศยาน ตามคุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่
กําหนดไวตามภาคผนวก ๔
“ระบบงาน RMS” หมายถึง ระบบจัดการทรัพยากรภายในทาอากาศยาน (Resource Management
System) ซึ่ ง ใช จัด การและจั ด สรรทรั พ ยากรต า งๆ ภายในท า อากาศยานตามคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะและ
ขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๕
“ระบบงาน Invoice Management” หมายถึ ง ระบบบริ ห ารการจั ด การใบแจ ง หนี้ (Invoice
Management) ซึ่ง นํ ามาใช บริ หารจัดการการเรียกจัดเก็ บรายไดและจั ดทํ ารายการใบแจง หนี้ตามคุ ณ
ลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๖
“ระบบเครือขาย” หมายถึง ระบบเครือขายภายในทาอากาศยานอูตะเภาที่จัดหาและติดตั้งใชงานใน
โครงการตามคุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคที่ไดที่กําหนดไวตามที่กําหนดไวตามภาคผนวก ๗
๕. ขอบเขตการดําเนินการ
๕.๑ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการสํารวจสถานที่ รวบรวม ศึกษา ประเมินและวิเคราะหขอมูล
ทั่วไปของท าอากาศยานและสายการบิ นที่ปฏิ บัติง านในท าอากาศยาน และนํา เสนอการออกแบบเชิ ง
หลักการและการเชื่อมตอระบบ (Conceptual Design) พรอมกับการเสนอราคา ทั้งนี้ การทาอากาศยาน
ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาหากผลการออกแบบดังกลาวไมถูกตองหรือไมมีความเหมาะสม
๕.๒ บูรณาการ (Integration) สวนการทํางานของระบบงานยอยและระบบเครือขายที่จัดหาตาม
โครงการนี้ใหสามารถทํางานรวมกันเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพสมบูรณ
๕.๓ ผูใหเชารับผิดชอบในจัดหาฮารดแวร ซอฟตแวรและวัสดุอุปกรณทั้งปวงที่เกี่ยวของ และติดตั้ง
ระบบใหพรอมใชงาน ณ ทาอากาศยาน และสงมอบใหแกการทาอากาศยานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยผูใหเชาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
๕.๔ การฝกอบรมผูใชงานใหแกผูใชงานทั่วไปและผูบริหารจัดการระบบ
๕.๕ ในระยะเวลาการเชาบริการ ผูใหเชามีหนาที่บํารุงรักษาระบบใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ
ดวยคาใชจายของผูใหเชา โดยจัดใหชางที่มีความรู ความชํานาญและฝมือดีคอยใหคําปรึกษาและซอมแซม
แกไขระบบที่บกพรองใชง านไมไดทั้ง หมดหรือแตบางสวน ตลอดเวลา (๒๔ ชั่วโมง) ตามขอตกลงระดับ
คุณภาพการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)
๖. ขอตกลงระดับคุณภาพการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)
Response Resolution
Time* Time*
ระดับ ๑
ระบบทํางานลมเหลวทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติงาน ๒ ชม. ๑๒ ชม.
ปญหาระดับเล็กนอย (Low)
นอยมากซึ่งมีผลกระทบเฉพาะบุคคลหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ระดับ ๒
ระบบทํ างานขั ดของทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิ บัติงาน ๑ ชม.
๔ ชม.
ปญหาระดับปานกลาง(Medium) นอย ซึ่งมีผลกระทบไมมากกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับ ๓
ระบบทํ างานขั ดของทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิ บัติงาน ๓๐ นาที ๒ ชม.
ปญหาระดับรุนแรง (High)
อยางมาก ซึ่งมีผลกับหนวยงานที่เกี่ยวของในวงกวาง
ระดับ ๔
ระบบทํ างานขั ดของทําใหเกิดความเสียหายตอการปฏิ บัติงาน ๑๕ นาที ๑ ซม. ๓๐
ปญหาระดับวิกฤต (Critical)
อยางรุนแรง ซึ่งมีผลกระทบทําใหไมสามารถใหบริการระบบได
นาที
อยางครบถวน
ระดับความบกพรอง

รายละเอียด

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๓หมายเหตุ :
- การใหบริการโดยรวมตองสามารถทํางานได (Infrastructure availability) มากกวารอยละ ๙๙.๕ ของ
ระยะเวลาทั้งหมดใน ๑ เดือน
- Response Time กําหนดเวลาในการตอบรับ เก็บขอมูลของปญหา และระบุแนวทางแกไขปญหาโดยเริ่ม
นับจากเวลาที่ไดรับแจงจากผูใชงานแจงไปยังบริการรับแจงขอขัดของของผูใหเชา
- Resolution Time กําหนดเวลาในการดําเนินการแกไขปญหาจนเสร็จสิน้ และรายงานผลการแกไขปญหา
กลับไปยังผูแจงโดยเริ่มนับเวลาหลังจากที่ผูใหเชาระบุแนวทางในการแกไขปญหาเรียบรอยแลว
๗. การสงมอบและติดตั้ง
๗.๑ ผูใหเชาจะตองติดตั้งระบบใหพรอมใชงานและสงมอบใหแกการทาอากาศยานภายใน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผูใหเชาจะตองแจงกําหนดเวลาติดตั้งแลวเสร็จพรอมที่จะใชงานไดเปน
หนังสือตอการทาอากาศยาน ในเวลาราชการกอนกําหนดวันสงมอบไมนอยกวา ๓ วันทําการ
๗.๒ เมื่อการทาอากาศยานไดตรวจรับระบบพรอมใชงานตามสัญญาแลว การทาอากาศยานจะออก
หลักฐานการรับมอบไวเปนหนังสือ เพื่อใหผูใหเชานํามาใชเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาเชาตอไป
๘. ระยะเวลาการเชา
นับถัดจากวันลงนามในสัญ ญาเชา ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แตระยะเวลาการคํานวณคาเชา
ระบบตามสัญญาใหมีกําหนดนับถัดจากวันติดตัง้ ระบบแลวเสร็จ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. คาปรับ
๙.๑ ในกรณีผูใหเชาไมสามารถติดตั้งระบบใหแลวพรอมใชงานตามระยะเวลาที่กําหนดเวลาในขอ
๗.๑ ผูใหเชาจะตองชําระคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของมูลคาคาเชาตามสัญญา นับถัดจาก
วันที่ครบกําหนดจนถึงวันที่ผูใหเชาดําเนินการแลวเสร็จจริง
๙.๒ ในกรณีที่ผูใหเชาไมไดดําเนินการแกไข หรือไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จจนสามารถใชงานได
ตามปกติภายในเวลาที่กําหนดตาม SLA ผูใหเชาจะตองยินยอมใหการทาอากาศยานปรับในอัตราชั่วโมงละ
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) นับถัดจากเวลาที่ครบกําหนดตาม SLA จนถึงเวลาที่ผูใหเชาจะดําเนินการ
แกไขเหตุขัดของแลวเสร็จ โดยเศษของชั่วโมงคิดเปน ๑ ชั่วโมง
๑๐. เงื่อนไขการจายเงิน
ทาอากาศยานจะชําระคาเชาเปนรายเดือนตามเดือนแหงปฏิทิน โดยจะชําระคาเชาภายในเดือนถัดไป
เมื่อผูเชาไดรับหนังสือขอรับเงินคาเชาจากผูใหเชาแลว กรณีการเชาในเดือนแรกและเดือนสุดทายไมครบ
เดือนแหงปฏิทิน ใหคํานวณคาเชาลดลงตามสัดสวนโดยใหถือวาหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน
๑๑. การนําระบบกลับคืนไป
เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลงไมวาจะโดยการบอกเลิกสัญญา หรือครบอายุสัญญา ผูใหเชาตองขออนุญาต
การทาอากาศยานในการนําระบบกลับคืนไป ทั้งนี้ จะสามารถนําเอาระบบกลับคืนไดตอเมื่อการทาอากาศยาน
อนุญาตแลวเทานั้น
๑๒. การเชาใชบริการตอเนื่อง
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามสัญญา ผูใหเชาจะตองคงสภาพการการใชงานระบบในสภาพปกติ
หากทาอากาศยานมีความประสงคที่จะเชาระบบตอไปในระหวางชวงเวลาที่ทาอากาศยานดําเนินการจัดหาผู
เสนอราคารายใหม หรือในระหวางเวลาการติดตั้งระบบเครือขายของผูเสนอราคารายใหม และในระหวาง
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๔ชวงเวลาที่ยังไมสามารถดําเนินการจัดหาผูเสนอราคารายใหมได ผูใหเชาตองยินยอมใหทาอากาศยานไดเชา
และใชบริการระบบตอไป ภายใตเงื่อนไขของสัญญาที่เชานี้ตามที่ไดตกลงกัน ซึ่งทาอากาศยานสามารถบอก
เลิ กสั ญ ญาได ตลอดเวลา โดยท าอากาศยานจะต อ งแจ ง เป นหนั ง สื อบอกกล าวล วงหน าอย างน อย ๓๐
(สามสิบ) วัน ทั้งนี้ ทาอากาศยานขอสงวนสิทธิที่จะตอสัญญาเชาระบบทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได
๑๓. วงเงินในการเชา
วงเงิน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเกาลานบาท) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยการคํานวณอัตราคาเชา
ตอเดือน จากระยะเวลาการเชา ๑ ป (หารดวย ๑๒)
๑๔. ขอกําหนดในการเสนอราคา
๑๔.๑ ระบบและระบบงานที่นํามาเสนอใหเชาในโครงการนี้จะตองมีการติดตั้งใชงาน ณ ทาอากาศยาน
ระดับนานาชาติในประเทศไทยมาแลวไมนอยกวา ๑ แหง โดยเสนอเอกสารหลักฐานรับรองจากเจาของ
ผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
๑๔.๒ ผู เสนอราคาจะต องมี ผลงานการติ ดตั้ ง ระบบเครื อข ายเทคโนโลยี สารสนเทศไม น อยกว า ๑
โครงการ และระบบซอฟตแวรใดๆ ไมนอยกวา ๑ โครงการ โดยมีมูลคางานไมนอยกวา ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตอโครงการ ภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป นับจากวันสงมอบพัสดุ/งานจางงวดสุดทายจนถึงวันยื่นขอเสนอ
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนทีก่ ารทาอากาศยานอูตะเภาเชื่อถือ
๑๔.๓ ผูเสนอราคาตองเปน ผูผลิ ตหรือผู แทนจําหนายอุปกรณร ะบบสารสนเทศบริห ารจั ดการท า
อากาศยานที่เสนอในโครงการนี้ โดยยื่นเอกสารหลักฐานรับรองจากเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของ
ผลิตภัณฑในประเทศไทยในวันยื่นขอเสนอ ในกรณีเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑใน
ประเทศไทยไดมอบสิทธิในการออกหนังสือแตงตั้ง ใหตัวแทนรายใด การมอบสิทธินั้นจะตองระบุรายชื่อ
โครงการนี้โดยตรง
๑๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานรับรองการสนับสนุนทางดานเทคนิค การติดตั้งและ
อะไหลสนับสนุนการซอมบํารุงจากเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย เพื่อให
ทางราชการสามารถใชงานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑๔.๕ ผูเสนอราคาตองเสนอชื่อบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญในการดําเนินงานติดตั้งระบบ
พรอมแสดงเอกสารรับรองยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา
๑๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองจัดทําเอกสารยอมรับขอกําหนด (Statement of Compliance) โดยทําการ
เปรี ยบเที ยบคุ ณสมบั ติ ด านเทคนิ คของอุ ปกรณ ที่ เสนอในโครงการนี้ เป นรายข อทุ กข อรวมถึ งข อย อยกั บ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ตามแบบที่การทาอากาศยานกําหนด

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๕แบบเอกสารยอมรับขอกําหนด (Statement of Compliance)
โครงการเชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทาอากาศยาน
บริษัท/หาง................................................................................................................
หัวขอ

รายละเอียดของ
ทางราชการ

คุณลักษณะทางเทคนิคของ
อุปกรณที่เสนอ

การยอมรับขอกําหนด
Compliance

Non-Compliance

เอกสาร
อางอิง

คําอธิบาย
เพิ่มเติม

ในชอง “หัวขอ” ใหระบุหัวขอใหตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ในชอง “รายละเอียดของทางราชการ” ใหคัดลอกขอความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ใหตรงตามหัวขอ
ในชอง “คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณที่เสนอ” ใหระบุคุณลักษณะและหรือรายละเอียด
ทางเทคนิคของอุปกรณที่เสนอราคาในโครงการ
ในชอง “การยอมรับขอกําหนด” ใหใสเครื่องหมาย ลงในชอง “Compliance” หากตรงตาม
ขอกําหนดหรือทําได หรือดีกวา แตหากไมตรงตามขอกําหนด หรือไมสามารถทําได หรือทําไดไมสมบูรณ ใหใส
เครื่อง  ลงในชอง “Non-compliance”
ในชอง “เอกสารอางอิง ” ใหระบุหมายเลขหนาของแคตตาล็อกหรือเอกสารหลักฐานจาก
บริ ษัท ผูผ ลิต หรือ เจ าของผลิต ภัณ ฑ หากไมไ ดดํ าเนิ นการดัง กล าว จะถื อว า มีร ายละเอี ยดไม ตรงตาม
ขอกําหนด (Non-compliance)
ในชอง “คําอธิบายเพิ่มเติม” ใหชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีมีรายละเอียดขอกําหนดที่แตกตาง
หรือดีกวา รายละเอียดของทางราชการ หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือทําไดไมสมบูรณ ทั้งนี้ หากมีคําอธิบายไม
ละเอียดเพียงพอหรือขัดแยงกับขอกําหนด ทางราชการจะพิจารณาวาไมสามารทําได (Non-compliance)
๑๔.๗ ในการเปรียบเทียบขอกําหนดตามขอ ๑๔.๖ หากมีการอางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่
ผูเสนอราคาจัดทําเสนอมา ผูเสนอราคาตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวใน
เอกสารเปรียบเทียบดวยวา สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูในสวนใด ตําแหนงใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทํา
เสนอมา สําหรับเอกสารที่อางอิง ถึง ใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบายสีพรอมเขียนหัวขอกํากับไว
เพื่อใหสามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบไดงายและตรงกัน หากผูเสนอราคาไมดําเนินการตามขอนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา
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ภาคผนวก ๑
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน CUPPS
-----------------------------๑. มาตรฐานที่กําหนด
เปนระบบงานที่ใชในการบริหารจัดการลงทะเบียนบัตรผูโดยสาร (Common Use Passenger Processing
System : CUPPS) ตามมาตรฐานที่กําหนดไวตาม IATA recommendation #1797
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ เปนซอฟตแวรทสี่ ามารถใชงานอยางเต็มรูปแบบและมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๒.๒ ผูรับจางตองดําเนินการศึกษารายละเอียดทางเทคนิค และนําเสนอโครงสรางสถาปตยกรรมและ
คุณลักษณะทางเทคนิคของซอฟตแวร ที่สามารถเชื่อมการทํางานกับขอมูลของสายการบิน Handling Agent
และตัวแทนผูประกอบการของทาอากาศยานได
๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) บริเวณ Check-In และ Boarding Gate จะตองไมมี
ซอฟตแวรเ ฉพาะสํ าหรั บสายการบินใดๆ และไมมีก ารติดตั้ ง (Install) ลงบนเครื่ องคอมพิวเตอรลูก ขา ย
แอพพลิเคชั่นที่ใชงานจะตองเรียกใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก (Server) เทานั้น
๒.๔ รองรับการทํางานบน Windows 32 bit บิต หรือ Windows 64 bit และรองรับการเรียกใชงาน
ระบบ FIDS ผาน CUPPS Platform ณ บริเวณจุด Check-In และ Boarding Gate ไดในกรณีที่เปนซอฟตแวร
CUPPS Platform และ FIDS เปนผลิตภัณฑเดียวกัน
๒.๕ ซอฟตแวร CUPPS ติดตั้งการใชงานบน Windows โดยใชงานผานหนาจอ (Windows Desktop) เพื่อ
กําหนดมาตรฐานกลาง หรือตั้งคาเริ่มตนในการเขาถึงระบบ Departure Control System (DCS) ของสายการบิน
๒.๖ ตองมีการเก็บขอมูลการใชงานจากผูใชงานที่แตกตางกัน เพื่อใชเปนขอมูลสถิติ และทาอากาศยาน
สามารถนํามาใชประโยชนไดตอไป
๒.๗ ตองรองรับการติดตอสื่อสารกับระบบ DCS ของแตละสายการบิน หรือ Handling Agent ของ
ทาอากาศยานไดโดยผาน Direct IP ดังนี้
ลําดับที่ รหัส IATA
ชื่อสายการบิน
DCS ของสายการบิน
๑.
FD
Thai Air Asia
Navitaire TE V.4.1.6.0
๒.
PG
Bangkok Airways
SABRE
๓.
TG
Thai Airways
๔.
K8
Kan Air
๕.
CZ
CHINA SOUTHERN
๖.
SL
Thai lion air
๗.
MH
Malaysia Air Asia
๘.
Pattaya Airway
๙
สายการบินอื่นๆ
๒.๘ สวนการทํางานตางๆ ของซอฟตแวร เชน Gateway, Video Emulator, Printer Driver, Boarding
Module, Server, Workstation ตองรองรับการใชงานบน Windows 2008
๒.๙ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) จะตองรองรับการทํางานบน Windows 7
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒๒.๑๐ การติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และ
ระบบอื่นๆ ของทาอากาศยาน จะตองรองรับโปรโตคอล TCP/IP และเครือขาย Ethernet ของทาอากาศยาน
๒.๑๑ การตั้งคาของระบบทั้งหมด จะตองมีการเก็บไวในฐานขอมูล รวมถึงคาพารามิเตอรตางๆ ที่มีการใช
งานในแตละสายการบิน
๒.๑๒ มีฟงกชั่นในการชวยบันทึกขอมูลทั้งหมดที่ใชงาน และสามารถสงขอมูลดังกลาวไปยังระบบใบแจงหนี้
(Invoice) ของทาอากาศยาน
๒.๑๓ ระบบงานจะตองสามารถเก็บบันทึกและสงขอมูลไดอยางนอยดังนี้
(๑) จํานวนการเขาใชงานระบบงานของสายการบิน
(๒) จํานวนการออก Boarding Pass และ Baggage Tag
(๓) จํานวน Boarding Pass ที่มีการอาน ณ ที่ Boarding Gate
๓. อุปกรณคอมพิวเตอรของระบบงาน (Hardware)
๓.๑ จํานวนและตําแหนงที่ใชงาน
Domestic Boarding Gate

Domestic Airline Office

Security Check Point

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

12

12

4

8

3

2

41

-

-

-

4

8

-

-

12

-

12

12

-

-

-

-

24

-

12

-

-

-

-

-

24

-

12

-

-

-

-

-

24

-

-

4

8

3

2

-

17

รวม

Domestic Boarding Gate

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลหลัก (Primary Server)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลรอง (Secondary Server)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเฝาระวัง (Witness)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Domain Controller)
อุปกรณเทปสํารองขอมูลพรอมซอฟตแวรสํารองขอมูล (Tape)
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Rack)
เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) ขนาด 3kVA
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
เครือ่ งอานบัตรโดยสาร (BGR)
เครื่องอานหนังสือเดินทาง (SPR)
เครื่องพิมพบัตรโดยสาร (BPP)
เครื่องพิมพปายติดกระเปาสัมภาระผูโดยสาร (BTP)
เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix (DCP)

International Check-in

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐
๑๑.
๑๒.
๑๓.

รายการอุปกรณ

Domestic Check-in

ลําดับที่

หอง Core Room

ตําแหนงใชงาน

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

ภาคผนวก ๒
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน BRS
-------------------------๑. มาตรฐานที่กําหนด
๑.๑ เปนระบบงานสําหรับใชตรวจสอบกระเปาสัมภาระผูโดยสารกอนขึ้นเครื่อง (Baggage Reconciliation
System : BRS) ตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) Annex 17 Security และ IATA
recommendation 1745 and 1800
๑.๒ สามารถทํา Reconciliation ระหว างผู โดยสารและกระเปาสั มภาระ รวมถึ งการติดตามกระเป า
สัมภาระ (Tracking) ตั้งแตจุด Check-In จนถึงจุดขนยายกระเปาสัมภาระขึ้นเครื่อง
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะกระเปาสัมภาระตลอดเวลาของการลําเลียงกระเปาสัมภาระ
ตั้งแตจุด Check-In จนถึงจุดขนยายกระเปาสัมภาระขึ้นเครื่อง
๒.๒ สามารถรับขอมูลของกระเปาสัมภาระและผูโดยสารไดจากระบบ DCS ของสายการบิน และขอมูล
เที่ยวบินจากระบบ AODB/FIMS
๒.๓ สามารถทํางานรวมกับ IATA Bag Message และขอมูลเที่ยวบินจากระบบงาน AODB/FIMS ได
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามกระเปาสัมภาระไดตั้งแตจุด Check-In จนถึงการโหลดกระเปาเขาตู
บรรจุกระเปา (Unit Load Device : ULD) หรือจุดโหลดกระเปาอื่นๆ
๒.๔ สามารถสงขอมูลกระเปาสัมภาระกลับไปยังระบบ DCS ของสายการบินได เชน ขอมูลการติดตาม
กระเปาสัมภาระ (Tracking) ขอมูลสรุปของกระเปา (Bag Manifest) และตองรองรับการติดตามกระเปาขาเขา
(Arrival) หรือกระเปาตอเที่ยวบิน (Transfer)
๒.๕ การตรวจสอบกระเปาสัมภาระผานเครื่อง Handheld Scanner โดยรับสงขอมูลแบบทันที (Real time)
ตั้งแต ขั้นตอนการสร าง ULD การโหลดกระเปา การออฟโหลดกระเปา จนถึ งการสรุปเที่ ยวบินและออกรายงาน
(Report)
๒.๖ สามารถสรางกระเปาประเภท Rush Bags โดยไมจําเปนตองไดรับขอมูลกระเปา (Bag Message)
จากสายการบิน และสามารถสั่งพิมพ Baggage Tag รวมทั้งสงรายการสรุปของกระเปาสัมภาระผานอุปกรณ
Handheld Scanner ได
๒.๗ สามารถทํางานในลักษณะ Offline Mode ในกรณีที่ไมมีสัญญาณเครือขายไรสาย (WIFI)
๒.๘ สามารถตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ที่ใชงานเครื่อง Handheld Scanner สถานะของกระเปา
สัมภาระ เชน จํานวนกระเปาสแกนแลว จํานวนกระเปาที่ยังไมไดสแกน จํานวนกระเปาที่ยังไมมี Tag Number
เปนตน จากเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
๒.๙ มีเครื่องมือบริหารจัดการ (Administration Tool) โดยการรีโมทไปยังเครื่อง Handheld Scanner
เพื่อตรวจสอบการทํางานของแตละ Agent Handler
๒.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) สามารถพิมพรายงาน Bag Manifest ไดตลอดเวลา
๒.๑๑ สามารถเลือกรับขอมูล Baggage Source Message (BSM) ดวยการเชื่อมตอจากทาอากาศยานและ
สายการบินได เชน Telex, Bag Message, Bag Link, Direct connection to DCS เปนตน
๒.๑๒ รองรับการเชื่อมโยง (Interface) กับ Local AODB เพื่อรับขอมูลเที่ยวบินได
๒.๑๓ สามารถแสดงรายงานแบบทันที (Real time) เชน Dashboard Type เปนตน
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒๓. อุปกรณคอมพิวเตอรของระบบงาน (Hardware)
๓.๑ จํานวนและตําแหนงที่ใชงาน
Domestic Boarding Gate

International Boarding Gat

Domestic Airline Office

International Airline Office

Security Check Point

Sorting Area & Appron

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

12

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

12

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

รวม

International Check-in

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
เครื่องพิมพขาวดําชนิดเลเซอร
เครื่อง Handheld Scanner
เครื่อง Quad Charge Battery Handheld Scanner
Battery Handheld Scanner

Domestic Check-in

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายการอุปกรณ

Air Port Office

ลําดับที่

หอง Core Room

ตําแหนงใชงาน

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

ภาคผนวก ๓
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน PTS
--------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
เปนระบบงานสําหรับชวยในการตรวจสอบขอมูลการเดินทางของผูโดยสาร เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรักษาความปลอดภัย เชน ตรวจสอบขอมูลการเดินทางและเที่ยวบินที่ถูกตอง ณ วันที่เดินทาง เปนตน การ
ควบคุมการเขาถึงพื้นที่ของผูโดยสารในทาอากาศยาน เชน การเขาพื้นที่โถงพักคอยผูโดยสารภายในประเทศ
หรือระหวางประเทศ การเขารับบริการหองรับรองของสายการบิน เปนตน ตลอดจนใหขอมูลแกสายการบินใน
การติดตามผูโดยสาร
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ สามารถเชื่อมตอรับขอมูลจากระบบงาน FIMS/AODB, Airlines, Check-In, Boarding Station ได
๒.๒ สามารถเชื่อมตอรับขอมูลกับระบบงาน CUPPS ไดเพื่อรับขอมูลของผูโดยสารประเภท Checked
หรือ Boarded ได
๒.๓ สามารถสแกน 1D หรือ 2D barcode ไดทั้งในลักษณะของ Boarding Pass, Mobile Phone และ
Self-Printed Boarding Pass
๒.๔ สามารถติดตามผูโดยสารไดครอบคลุมทั่วทั้ง สนามบิน และมีการเก็บขอมูลการติดตามผูโดยสาร
(Tracking data) ไวในฐานขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการใชงานในอนาคต
๒.๕ เปนระบบงานที่ผูใชใชงานไดงาย (User friendly) โดยการตรวจสอบขอมูลของผูโดยสารผาน เครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) และสามารถเก็บขอมูลในเชิงสถิติได เชน Passenger Breakdown ตอหนึ่ง
สายการบิน พฤติกรรมเสนทางของผูโดยสารภายในสนามบินและเวลาของผูโดยสารในแตละพื้นที่ เปนตน
๒.๖ มีระบบการตรวจสอบความถูกตองของบัตรโดยสาร (Boarding Pass) และยินยอมใหเขาพื้นที่ถัดไป
เมื่อขอมูลของบัตรโดยสารมีความสอดคลองกับจุดตรวจสอบ (Check Point)
๒.๗ เครื่อง Handheld Scanner และ Fixed Scanner จะตองสามารถอาน 2D barcode ได หาก
ขอมูลที่อานไมสัมพันธกันกับขอมูลที่อยูในระบบ จะตองมีระบบแจงเตือนใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทราบ
เชน ผูโดยสารเขาผิด Gate เปนตน
๒.๘ สามารถเชื่อมตอรับสงขอมูลทํางานรวมกับประตูอัตโนมัติ (Automatic Gate) ไดในกรณีที่ทาอากาศ
ยาน มีการพัฒนาและติดตั้งระบบดังกลาวขึ้นมาในภายหลัง
๒.๙ สามารถกําหนดเสนทางพิเศษใหกับผูโดยสารไดรับสิทธิพิเศษ เพื่อไปยัง จุดตางๆ หรือ หองรับรอง
ของสายการบิน (Lounges) ได
๒.๑๐ สามารถแบง แยกเสนทางไปยัง Check Point แตละพื้นที่ใหแกผูโดยสารตางประเภทกัน เชน
ผูโดยสารชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้น First Class เปนตน
๒.๑๑ ตองมีฟงกชั่นการทํางานสําหรับการชวยเหลือผูโดยสารบนเครื่อง Fixed Scanner (Self-Service Kiosks)
เชน การชวยเหลือผูโดยสารในการหาเสนทางไปยังประตู (Gate) สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสนามบิน เปนตน
๒.๑๒ สามารถแบง แยกจํา นวนของผู โดยสารในแตล ะพื้น ที่ ระยะเวลาในแต ละพื้น ที่ เพื่อให เจา หนา ที่
สามารถคนหาขอมูลของผูโดยสารผานเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) จากการสแกน Boarding
Pass ในแตละจุด (Check point) ของสนามบิน
๒.๑๓ สามารถออกรายงานแบบทันที (Real time) เชน รายงานในลักษณะของ Dash Board
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒๓. อุปกรณคอมพิวเตอรของระบบงาน (Hardware)
๓.๑ รายการ จํานวนและตําแหนงที่ใชงาน
Domestic Boarding Gate

International Boarding Gat

Domestic Airline Office

International Airline Office

Security Check Point

Sorting Area & Appron

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

รวม

International Check-in

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
เครื่อง Fix Scanner
เครื่อง Handheld Scanner
เครื่อง Individual Charge
Battery Handheld Scanner

Domestic Check-in

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายการอุปกรณ

Air Port Office

ลําดับที่

หอง Core Room

ตําแหนงใชงาน

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

ภาคผนวก ๔
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน AODB/FIMS
------------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
๑.๑ เปนระบบงานที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลทาอากาศยาน ประกอบดวย ขอมูลรายการเที่ยวบิน
ความเคลื่อนไหวของเที่ยวบิน การบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูลที่ไมซ้ํากัน และจัดการความสัมพันธสอดคลอง
กัน สํ าหรับ ขอ มูล ทั้ง หมด เช น การกํ าหนดคา การทํ างานเพื่อ ชว ยใหร ะบบทั้ ง หมดได รับ ขอ มูล โดยทั น ที จาก
ศูนยกลางหรือแหลงขอมูลกลางเดียวกัน
๑.๒ ระบบงานตองรองรับการใชงานในการรายงานและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการสํารองขอมูล
ระหวางกัน มีการปองกันและตรวจสอบความซ้ําซอนของขอมูล โดยทํางานขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑.๒.๑ สามารถปอนขอมูลเที่ยวบินตามฤดูกาล (Seasonal Flight Schedule) ของแตละสายการบิน
จะไดไมนอยกวาหนึ่งฤดูกาล
๑.๒.๒ สามารถจําแนกรายการขอมูลเที่ยวบินตามฤดูกาล ออกมาเปนรายการขอมูลเที่ยวบินรายวัน
เพื่อใหผูใชงานสามารถนําไปใชปฏิบัติงานได
๑.๒.๓ สามารถบริหารจัดการรายการขอมูลเที่ยวบิน ณ วันที่ทําการบินไดแบบทันที (Real time)
๑.๒.๔ สามารถติดตามสถานการณใชงานทรัพยากรตางๆ ของทาอากาศยาน ที่มีการจัดสรรในแตละ
เที่ยวบินไดแบบทันที (Real time) เชน เคานเตอรลงทะเบียนบัตรโดยสาร (Check-in Counter) ประตูทางออก
ขึ้นเครื่อง (Gate) สายพานรับกระเปา (Belt) หลุมจอดอากาศยาน (Stands) เปนตน
๑.๒.๕ สามารถแสดงขอ มู ลเวลาและสถานะของเที่ ยวบิน ที่ แตกตา งกั น ได เช น เที่ย วบิ น ลา ช า
(Delay) เครื่องออก (Takeoff) เครื่องลงจอด (Landing) เปนตน
๑.๒.๖ สามารถกระจายรายการขอมูลใหแกผูโดยสารและทีมงานปฏิบัติการภายในทาอากาศยานที่
มีความแตกตางกันได
๑.๒.๗ เจาหนาที่ปฏิบัติงานของทาอากาศยานสามารถเขาถึงรายละเอียดขอมูลรายงานไดแบบทันที
(Real time)
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ สามารถบันทึกและจัดเก็บขอมูลทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงคในการวิเคราะหและการรายงานตามความ
ตองการของทาอากาศยาน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานจากตางประเทศ และองคกรอื่น ๆ ได
๒.๒ มีการตอบสนองการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีความนาเชื่อถือสูง
๒.๓ สามารถเขาถึงและใชงานขอมูลไดตลอดทุกชวงเวลา
๒.๔ ผู ดู แ ลระบบสามารถเป ด ใช ง านเพื่ อ ปรั บ คุ ณ ลั ก ษณะเพิ่ ม เติ ม ภายในระบบงาน หรื อ ทํ า การ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงสรางขอมูลใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานได
๒.๕ ระบบฐานขอมูลตองเปนรูปแบบขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานสากลสําหรับฐานขอมูลสนามบิน
๒.๖ รายการขอมูลในระบบตองรองรับและเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน IATA, ICAO เปนตน
๒.๗ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับ AFTN message หรือ IATA type B message ได
๒.๘ สามารถสรางรายการขอมูลเที่ยวบินไดอัตโนมัติจากขอมูลฤดูกาล (Seasonal) โดยสามารถกําหนด
สิทธิอนุญ าตใหทําการปรับปรุง รายการขอมูลไดทั้งแบบการปรับปรุง ดวยตนเอง และการปรับปรุงขอมูลแบบ
อัตโนมัติ ผานเครื่องมือแบบ Graphical User Interface (GUI) สามารถโตตอบการทํางานรวมกับผูใชงานได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.
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ตลอดจนผูใชงานสามารถกําหนดรูปแบบ GUI ไดตามความตองการ เชน การแสดงผลรายการขอมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลง รายการขอมูลจากการประมวลผล/คํานวณ เปนตน
๒.๙ สามารถเปลี่ ย นแปลงและปรับ ปรุ ง รายการข อ มูล เที่ ย วบิน ได ทั้ ง แบบอั ต โนมัติ โ ดยผู ใช ง านผ า น
เครื่องมืออํานวยความสะดวกแบบ GUI เชน การเพิ่มรายการขอมูล การเปลี่ยนแปลง หรือการลบขอมูล เปนตน
๒.๑๐ ผูใชงานภายในระบบงานสามารถทําการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงขอมูลไดตามสิทธิ์การใชงานที่ถูก
กําหนดไว เชน การเปลี่ยนแปลงเวลาเครื่องออก/เครื่องมาถึง สถานะของเที่ยวบิน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง เพิ่ม
รายการเที่ยวบินใหม ลบรายการขอมูลเดิม เปนตน
๒.๑๑ สามารถจั ด เก็ บ ข อ มูล เที่ ยวบิ น ที่ไ ด ป ฏิ บัติ ก ารแล ว เสร็ จ ตามตารางเที่ย วบิ น เพื่ อ นํ ามาวิ เคราะห
ประมวลผล และออกรายงานไดภายหลังตามความตองการของผูใชงานตามสิทธิและการอนุญาตของของผูใชงาน
๒.๑๒ สามารถกระจายรายการขอมูลเที่ยวบินใหกับสวนตางๆ ของระบบงานได
๒.๑๓ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงานภายนอกไดดวยการกําหนดคาการทํางานเชื่อมตอระบบ
๒.๑๔ สามารถสรุปรายการสถิติขอมูลเที่ยวบินสําหรับการออกรายงาน และการจัดเก็บรายไดตามรูปแบบ
มาตรฐานของระบบงาน
๒.๑๕ สามารถปรับปรุงรายการขอมูลเที่ยวบิน และกระจายขอมูลไดดวยการกําหนดเงื่อนไข เชน ประเภท
ของเที่ยวบิน ประเภทของอากาศยาน สายการบิน หมายเลขอากาศยาน เปนตน
๒.๑๖ สามารถจั ด เก็ บ และบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารทํ า รายการได ทั้ ง หมด โดยผู ดู แ ลระบบสามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบ และแกไขรายการขอมูลทั้งหมดในระบบ (เชน ผูใชอุปกรณ วันเวลาบันทึก ฯลฯ ) และสามารถทําการ
คัดกรองรายการประวัติไ ดหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันได เชน การเปลี่ยนแปลงทั้ง หมดของรายการ
เที่ยวบิน ประวัติการทํารายการของผูใชงาน เปนตน
๒.๑๗ สามารถสนับสนุนจํานวนสายการบินและของลูกคาของทาอากาศยาน โดยไมถูกจํากัดบนฐานขอมูล
ระบบงาน AODB
๒.๑๘ สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบหลากหลายและเพียงพอ ผานมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบ
(Standard communication protocols)
๒.๑๙ สามารถสนับสนุนการใชโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยสําหรับการเชื่อมตอ และการบันทึกประวัติ
การทํารายการเขาสูระบบในฐานขอมูล เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาความสมบูรณของฐานขอมูล
๒.๒๐ สามารถประมวลผลและทํางานเพื่อจําแนกรายการขอมูลที่เกี่ยวของรวมกับรูปแบบขอมูลมาตรฐาน
ไดอยางนอย ดังนี้
(๑) MVT messages ตามรูปแบบของ IATA AHM 780 recommendation
(๒) LDM messages ตามรูปแบบของ IATA AHM 516 recommendation
(๓) SLS messages ตามรูปแบบของ IATA AHM 588 recommendation
๒.๒๑ การเขาถึง รายการขอมูลบนฐานขอมูลขอระบบงาน ตองถูกกําหนดสิทธิเฉพาะผูดูแลระบบ และผู
ไดรับอนุญาตเทานั้น โดยสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา
๓. การบูรณาการระบบ
๓.๑ มีการแลกเปลี่ยนรายการขอมูลเที่ยวบิน (Messages) ภายในระบบงาน AODB เพื่อนําไปใชงานและ
ประมวลผลรวมกับระบบอื่นๆ เชน ระบบจอแสดงผลตารางเที่ยวบิน (Flight Information Display System : FIDS)
๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนขอมูล IATA TYPE B messages ณ ทาอากาศยาน เพื่อจัดเก็บขอมูลและบันทึกลง
ในฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยาน เพื่อนําไปใชงานและการกระจายรายการขอมูลใหกับระบบงานที่เกี่ยวของ
เชน ระบบจอแสดงผลตารางเที่ยวบิน (Flight Information Display System: FIDS) เปนตน
น.อ.

ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.
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๓.๓ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลรายการเที่ยวบินขาออกจาก AODB ไปยังระบบงาน BRS รวมถึงรายละเอียด
ของหลุมจอดอากาศยานของแตละเที่ยวบิน
๓.๔ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงาน AODB ไปยังระบบจัดเก็บรายได (Invoicing System)
รวมถึง รายการขอมูลเที่ยวบินและขอมูลประกอบที่สําคัญ โดยจัดสงรายการขอมูลดังกลาวไปยังระบบจัดเก็บ
รายไดอัตโนมัติตามตารางปกติ
๓.๕ สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา (Advance
Passenger Processing System : APPS) ของทาอากาศยาน
๔. การบริหารจัดการขอมูลพื้นฐาน (Management of The Reference Data)
ผูดูแลระบบหรือผูที่ไ ดรับอนุญาตใหเขาถึงสามารถจัดการขอมูลพื้นฐานของทาอากาศยาน ประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังนี้
๔.๑ Aeronautical qualifiers, such as IATA service types, delays codes
๔.๒ Airports names, IATA and ICAO codes
๔.๓ Airlines names, IATA and ICAO codes
๔.๔ Aircraft types IATA and ICAO codes, with aircraft characteristics
๔.๕ Aircraft Registrations, with aircraft characteristics
๔.๖ Type of flights (freighter, passenger, mixed…)
๔.๗ Country code
๔.๘ Handling agent codes
๔.๙ Terminals
๔.๑๐ Counters with characteristics
๔.๑๑ Flight/Passenger classes
๔.๑๒ Gates with characteristics (bus gate or contact gate)
๔.๑๓ Parking stands with characteristics (size, remote character) and access means (bus,
gangway, pedestrians, other)
๔.๑๔ Taxi way access (autonomous, pushback, others)
๔.๑๕ Arrival baggage belts
๔.๑๖ Zones (national, international, high security, belt,...)
๔.๑๗ Acoustic groups of aircraft
๔.๑๘ Stopover Information
๔.๑๙ Passenger Information
๕. คุณลักษณะเฉพาะ
๕.๑ การจัดการรายการขอมูลตารางเที่ยวบิน (Flights scheduled management)
๕.๑.๑ ระบบงานสามารถจัดเก็บบันทึกและปรับปรุงขอมูลรายการเที่ยวบินตามฤดูกาล หรือตาม
รอบระยะเวลาที่มีการบิน หรือชวงเวลาอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยน ดังนี้
๕.๑.๒.๑ นําเขารายการขอมูลเที่ยวบินไดทั้ง แบบฤดูกาล และแบบชวงเวลาที่กําหนด ซึ่ง
ประกอบดวยรายการขอมูลที่สําคัญ ดังนี้
(๑) ชนิดของเที่ยวบิน (scheduled, charter, general aviation และอื่นๆ)
น.อ.
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(๒) Flight class เที่ยวบินภายในประเทศ (ขาเขา) เที่ยวบินภายในประเทศ (ขาออก)
เที่ยวบินระหวางประเทศ (ขาเขา) เที่ยวบินระหวางประเทศ (ขาออก) และอื่นๆ
(๓) รหัสสายการบิน (airline code – ICAO or IATA)
(๔) หมายเลขเที่ยวบิน
(๕) ตนทาง/ปลายทาง
(๖) ประเภทของอากาศยาน
(๗) ตารางเวลาที่ทําการบิน
(๘) ตารางการบินในรอบสัปดาห (days of the week when flight is scheduled)
(๙) ชวงเวลาที่กําหนด (จากวันที่กําหนดถึงวันที่สิ้นสุด หรือกําหนดชวงเวลาได)
(๑๐) เที่ยวบินขาออกที่บินกลับมายังจุดเริ่มตน (Turn around aircraft)
(๑๑) อาคารผูโดยสารที่ใชงาน
๕.๑.๒.๒ เมื่อมีรายการขอมูลเที่ยวบินตามฤดูกาลหรือชวงเวลาการบินแลว สามารถนําเขา
รายการขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของได ดังนี้
(๑) สถานะของเที่ยวบิน เชน arrived, boarding, take-off, cancelled, diverted เปนตน
(๒) ขอมูลเวลา เชน estimated time, touchdown/block-off, block-on/take-off)
(๓) วันที่ เชน scheduled and estimated flight dates
(๔) จํานวนผูโดยสาร
(๕) ขอมูลอางอิง/เปลี่ยนแปลง เชน new time, new information และอื่นๆ)
(๖) ลานจอดรถ, หองพักคอย
(๗) หมายเลขประจําอากาศยาน หรือชื่อเรียก (call Sign)
(๘) ขอมูลการใชงานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน Air bridge, Pre-Condition
Air (PCA), Ground Power Unit (GPU)
(๙) ขอมูลบันทึกความลาชาของเที่ยวบิน และเวลาที่ลาชา
(๑๐)ขอมูลบันทึกสาเหตุของการยกเลิกเที่ยวบิน
(๑๑) ขอมูลบันทึกรายละเอียดอางอิง เชน เหตุผลของ flight diverting หรือ
ยกเลิก, ขอความสําหรับประกาศหรือแจงใหทราบเปนการเฉพาะ
๕.๑.๒.๓ มีความยืดหยุนและอนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดรายการขอมูลอื่นๆ ไดตาม
ความตองการผานการเชื่อมตอระบบ โดยไมจําเปนตองมีการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม
๕.๑.๒.๔ มีฟง กชั่น สําหรับใหผู ใชง านสามารถสรา ง/ปรับปรุง ข อมูล ตารางเที่ย วบิน ตาม
ฤดูกาล หรือตามชวงเวลาที่กําหนด และตารางเที่ยวบินสําหรับปฏิบัติการไดทั้งแบบโดยอัตโนมัติและนําเขาดวย
ตนเอง (Manual) โดยผูใชงานสามารถปอนรายการขอมูลตางๆ ของตารางเที่ยวบินตามที่ไดรับจากสายการบิน
และการนําเขาขอมูลอัตโนมัติจากการเชื่อมโยงระบบรวมกับ Telex systems for AFTN หรือ Type B รวมถึง
ขอมูลประกอบอื่นๆ เชน FPL, ARR, DEP messages of AFTN or MVT, LDM โดยสงออกไปยังระบบอื่นๆ โดย
อัตโนมัติเพื่ อปรับปรุง ขอมูลใหเ ปน ปจจุบันบนจอภาพแสดงตารางเที่ยวบิน รวมทั้ง ผูใ ชง านสามารถกําหนด
คุณลักษณะการทํางานโหมดอัตโนมัติได
๕.๑.๒.๕ สามารถตรวจสอบความถูกตองแบบบูรณาการและแจงเตือนได เพื่อปองกันขอมูล
ผิดพลาดจากการปอนหรือนําเขาขอมูลที่ซ้ําซอนกัน
๕.๑.๒.๖ มีสวนแสดงการแจงเตือนขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นได
น.อ.
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ชวงเวลาที่กําหนด

๕.๑.๒.๗ สามารถกําหนดคาการทํางานของระบบไดตามความตองการของผูใชงาน
๕.๑.๒.๘ การเตรียมพรอมเพื่อนําขอมูลเขาตารางเที่ยวบินตามฤดูกาลไมยุงยากซับซอน
๕.๑.๒.๙ ระบบงานสามารถแสดงรายงานไดอยางนอยดังนี้
(๑) แสดงรายงานการปฏิ บั ติ ก ารตามตารางเที่ ย วบิ น ตามฤดู ก าล และตาม

(๒) แสดงรายงานตามเที่ยวบินที่กําหนดในแตละชวงเวลาที่ทําการบิน
(๓) แสดงรายงานเที่ยวบินที่ทําการบินตามฤดูกาล และตามชวงเวลาที่กําหนด
(๔) แสดงรายงานเที่ยวบินที่ทําการบินดวยการกําหนดเงื่อนไขที่แตกตางกัน เชน
delay codes display of cancelled flights แสดงรายงานเที่ยวบินตามตารางการบินของแตละสายการบิน
ชนิดของเที่ยวบิน ชวงเวลาที่ทําการบิน และอื่น ๆ
๕.๑.๒.๑๐ ขอมูลตารางเที่ยวบินที่มีการปฏิบัติการบิน เรียบรอยแลวสามารถจัดเก็บเปน
ขอมูลประวัติไดในระบบ โดยสามารถเรียกดู นํามาวิเคราะห และออกรายงานไดภายหลัง ทั้งนี้ ขอมูลทั้งหมดตอง
สอดคลองตามมาตรฐานของ ICAO และ IATA
๕.๑.๒.๑๑ สามารถกําหนดการแสดงผลขอมูลตารางเที่ยวบินตามฤดูกาลสําหรับนํามาใช
งานในการปฏิบัติการแตละวันไดอยางนอย ๔ วัน (ผูใชงานสามารถกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนวันที่ตองการ
ใหตารางเที่ยวบินแสดงผลในชวงปฏิบัติการไดดวยตนเองภายหลัง)
๕.๑.๒.๑๒ สามารถปอนขอมูลเที่ยวบินเปนรายเที่ยวบินระหวางการปฏิบัติการได หรือการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลวันที่บินจากขอมูลตารางเที่ยวบินตามฤดูกาลได
๕.๑.๒.๑๓ สามารถทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําหรับการปฏิบัติการไดอยางรวดเร็ว โดยไม
จําเปนตองตรวจสอบรายละเอียดขอมูลทั้งหมดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติการของผูใชงาน
๕.๑.๒.๑๔ ผูใชงานสามารถกําหนดการแสดงผลรายงานกิจกรรมการดําเนินงานได
๕.๑.๒.๑๕ สามารถแสดงขอมูลรายการตารางเที่ยวบินไดทั้งในรูปแบบตารางและ Gant Diagram
๕.๑.๒.๑๖ สามารถทํ าการค น หาและเรี ยงลํ าดั บ ขอ มูล ตารางเที่ย วบิน ได ต ามเงื่ อ นไขที่
ผูใชงานกําหนด และผูใชงานสามารถบันทึกคาการทํางานดังกลาวและนํากลับมาใชงานใหมไดภายหลัง
(๑.๒๑) สามารถใหผูใชงานเขาถึงรายการขอมูลที่ถูกจัดเก็บไวเปนประวัติขอมูลไดโดยตรงผานรูปแบบหนาจอที่
ปฏิบัติงานปกติ
๕.๑.๒.๑๗ สามารถใหผูใชง านเขาถึง ประวัติการทํารายการที่ถูกจัดเก็บไวไดโดยตรงผาน
รูปแบบหนาจอที่ปฏิบัติงานปกติ
๕.๑.๒.๑๘ สามารถแสดงผลประเภทของเที่ยวบินและสถานะที่แตกตางกันได
๕.๑.๒.๑๙ สามารถชวยใหผูใชงานตรวจสอบหาขอผิดพลาดของระบบได
๕.๑.๒.๒๐ มีการกําหนดคาการทํางานเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลไดแบบอัตโนมัติ
๕.๑.๒.๒๑ สามารถแสดงเที่ยวบินไป-กลับ ดวยหมายเลขเที่ยวบินและหมายเลขอากาศยาน
ที่สัมพันธกันได
๕.๑.๒.๒๒ ขอมูลตารางเที่ยวบินสามารถเพิ่ม/ปรับปรุง ไดตามแผนการปฏิบัติรายวัน (ทั้ง
เที่ยวบินขาเขา และเที่ยวบินขาออก)
๕.๑.๒.๒๓ สามารถรวมเที่ยวบิน (Joining) หรือแยกออกจากกัน (Splitting) ไดทั้งแบบ
อัตโนมัติหรือแบบกําหนดโดยผูใชงาน ดังนี้
(๑) สามารถรวบเที่ยวบินแบบไป-กลับที่อยูตางวันเดินทางได
น.อ.
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แตกตางกันได

(๒) สามารถแยกเที่ยวบินที่มีการรวมเที่ยวบินแบบไป-กลับได
๕.๑.๒.๒๔ สามารถกํ า หนดเปลี่ ย นแปลงการแสดงผลข อ มู ล ด ว ยการกํ า หนดเงื่ อ นไขที่

๕.๑.๒.๒๔ การปรับปรุงขอมูล Estimated Time Arrive : ETA/Estimated Time Departure
: ETD ในการปฏิบัติงานประจําวัน
(๑) ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูล/ลบขอมูลของ ETA/ETD
(๒) สามารถกําหนดชวงเวลาสําหรับการแสดงและแจงเตือนไดจากหลายแหลงขอมูล
(๓) สามารถกําหนดระยะเวลาของ ETA ดวยการเชื่อมโยงความสัมพัน ธของ
เที่ยวบินขาออกและระยะเวลาในการจอดอากาศยาน
๕.๒ ตารางเวลาเที่ยวบิน (Scheduled time) สามารถบริหารจัดการเที่ยวบินตลอดวันหรือชวงเวลาที่
สนใจ (Real Time Module) ได ดังนี้
๕.๒.๑ ตารางเวลาเที่ยวบิน
๕.๒.๒ รหัสสายการบิน
๕.๒.๓ หมายเลขเที่ยวบิน
๕.๒.๔ ขอมูลการเดินทางของเที่ยวบิน (ขาเขา/ขาออก)
๕.๒.๕ ประเภทของอากาศยาน
๕.๒.๖ ชื่อเมืองปลายทาง
๕.๒.๗ ชื่อเมืองตนทางหรือปลายทางของเที่ยวบินครั้งแรก
๕.๒.๘ ชื่อเมืองปลายทางที่ ๒, ๓, ๔…
๕.๒.๙ ชื่อตัวแทนสายการบิน (Handler)
๕.๒.๑๐ รหัสฤดูกาลของเที่ยวบิน
๕.๒.๑๑ Rotation
๕.๒.๑๒ Associated flight
๕.๒.๑๓ วันที่เริ่มตนของขอมูล
๕.๒.๑๔ วันที่สิ้นสุดของขอมูล
๕.๒.๑๕ วันที่ทําการบินในสัปดาห (Days of flights passage)
๕.๒.๑๖ เงื่อนไขสําหรับใชประกอบการแสดงผลบนจอภาพ (Y/N)
๕.๒.๑๗ ทรัพยากรที่จัดสรรใหกับเที่ยวบิน
๕.๓ การเตรียมขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยาน (Preparing a day) สามารถจัดการและจัดเตรียมขอมูล
ไดอยางนอยดังนี้
๕.๓.๑ ตารางเวลาเที่ยวบิน
๕.๓.๒ รหัสสายการบิน
๕.๓.๓ หมายเลขเที่ยวบิน
๕.๓.๔ หมายเลขประจําอากาศยาน
๕.๓.๕ ประเภทอากาศยาน
๕.๓.๖ ชื่อเมืองปลายทาง
๕.๓.๗ ตัวแทนสายการบิน (Handler)
๕.๓.๘ Rotation
น.อ.
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๕.๓.๙ Associated flight
๕.๓.๑๐ หมายเลขหลุมจอดอากาศยาน
๕.๓.๑๑ Access mean
๕.๓.๑๒ อาคารผูโดยสารที่ใช
๕.๓.๑๓ พื้นที่ลงทะเบียนบัตรโดยสาร
๕.๓.๑๔ พื้นที่สําหรับตรวจบัตรโดยสาร/ขึ้นเครื่อง
๕.๓.๑๕ ทางออก
๕.๓.๑๖ หมายเลขเคานเตอรลงทะเบียนบัตรโดยสาร
๕.๓.๑๗ หมายเลขหรือรหัสพื้นที่ลําเลียงกระเปาสัมภาระผูโดยสาร
๕.๓.๑๘ ประมาณการเวลาเครื่องมาถึง และเครื่องออก (ETA / ETD)
๕.๓.๑๙ เวลาที่ลงจอด (Runway Touch Time)
๕.๓.๒๐ เวลาที่เทียบจอด ณ หลุดจอดอากาศยาน
๕.๓.๒๑ บันทึกเหตุขัดของทางเทคนิค (Technical remark)
๕.๓.๒๒ สถานะของเที่ยวบิน
๕.๓.๒๓ สาธารณะ (Public)
๕.๓.๒๔ วันที่เดินทางของเที่ยวบิน
๕.๓.๒๕ วันที่สิ้นสุดการเดินทางของเที่ยวบิน
๕.๓.๒๖ เวลาที่เครื่องออกจากทาอากาศยาน
๕.๓.๒๗ การแสดงผล (Display)
๕.๓.๒๘ ขอมูลเที่ยวบินลาชา
๕.๓.๒๙ สถานะการบันทึกขอมูลเที่ยวบิน
๕.๓.๓๐ จํานวนของเที่ยวบิน
๕.๓.๓๑ จํานวนผูโดยสาร (Paying/Nonpaying)
๕.๓.๓๒ จํานวนผูโดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน (Paying/Nonpaying)
๕.๓.๓๓ จํานวนของรถลําเลียงผูโดยสาร
๕.๓.๓๔ ประเภทของรถลําเลียงผูโดยสาร
๕.๓.๓๕ จํานวนของ gangway
๕.๓.๓๖ ระยะเวลาที่ใชงาน gangway
๕.๓.๓๗ ประเภทของ gangway
๕.๓.๓๘ Freight
๕.๓.๓๙ Mail
๕.๓.๔๐ กระเปาสัมภาระ
๕.๓.๔๑ ทางวิ่งที่ใชงาน
๕.๓.๔๒ Intensities of runway lights
๕.๓.๔๓ Visibility code
๕.๓.๔๔ Flight plan
๕.๓.๔๕ รายงานสรุปการปฏิบัติการประจําวันได (Daily Operating Sheet)
น.อ.
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๕.๔ การจัดการเตรียมรายการทรัพยากร (Scheduled allocation of the resources) สามารถ
เตรียมพรอมและจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดใหรองรับรายการเที่ยวบินตางๆ ที่อยูในฤดูกาลได ดังนี้
๕.๔.๑ รายละเอียดขอมูลทั่วไปของเที่ยวบิน (Standard Time, Airline, Flight Number,
Stopover, Date of validity, Days of passage, Type of flight)
๕.๔.๒ รายการของทรั พ ยากรแต ละชนิ ด ที่ ใ ช ง านในเที่ ย วบิ น (Belt, Check-in counters,
Boarding gates, Stand, Sorter, Chutes, Boarding room…)
๕.๔.๓ ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสําหรับเที่ยวบิน
๕.๔.๔ ชวงเวลา/วัน ที่ใชทรัพยากร โดยในแตละรายการของทรัพยากรตองแสดงในรูปแบบตาราง
ซึ่งประกอบดวย วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด รายสัปดาห รายเที่ยวบิน รหัสของฤดูกาลบิน และอื่นๆ
๕.๔.๕ การจัดการขอมูลฤดูกาลตารางเที่ยวบิน (Managing several seasons) ระบบตองสามารถ
บริหารจั ดการข อมูลฤดู กาลของเที่ยวบิ นที่ตอเนื่องกัน ได ถึง แมจะเป น ฤดูกาลที่ตางกั น โดยสามารถจัดการ
ความสัมพันธของตารางเที่ยวบินรวมกันได
๕.๔.๑ การนําเขาขอมูลตามฤดูกาลตารางเที่ยวบิน (Importing seasonal file) ระบบตองสามารถ
นําเขาขอมูลตามฤดูกาลของเที่ยวบินไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายรูปแบบ เชน Excel ไฟล หรือ Text ไฟล และ
ระบบตองอนุญาตใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลและการกําหนดคาการทํางานสําหรับการนําเขาขอมูลจากไฟลตางๆ
ไดตามที่ผูใชงานตองการและบันทึกเก็บไวเปนรูปแบบการนําเขาขอมูล (Profile) สําหรับนํามาใชงานไดตอไป
๕.๕ การจัดการขอมูลเที่ยวบินแบบทันใด (Real Time Management of Flights) สําหรับการปฏิบัติการ
ประจําวัน ผูใชงานตองสามารถจัดการรายการขอมูลตางๆ ที่จําเปนได เชน การติดตามและสถานะของการจัดสรร
ทรัพยากรสําหรั บเที่ ยวบิน การจัดสรรหลุมจอดอากาศยาน การติ ดตามขอมู ลตารางเวลาของเที่ยวบินในแตละ
เที่ยวบิน การจัดการขอมูลสถานะของเที่ยวบินแตละเที่ยวบิน เปนตน
๕.๖ การดําเนินงานตามขอ ๕.๕ ผูใชงานสามารถกําหนดและจัดการไดแบบทันใด (Real Time) เพื่อให
มั่น ใจไดวาขอมูลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติการนั้น ไดถูกกระจายสูผูปฏิบัติง านในแตละสวน เชน เจาหนาที่
เทคนิค สายการบิน/ตัวแทนสายการบิน และฝายจัดเก็บรายไดของทาอากาศยาน โดยมีคุณสมบัติดานการจัดการ
ขอมูลเที่ยวบินแบบทันใด (Real time) ดังนี้
๕.๖.๑ สามารถจัดการและนําขอมูลตารางเที่ยวบินจากฤดูกาลมาบริหารจัดการแบบทันใด (Real
Time) ไดโดยอัตโนมัติ กําหนดจํานวนวันที่ตองการเริ่มตนจัดการไดจากวันที่ปจจุบันที่ปฏิบัติการ จัดการขอมูล
เที่ยวบินไดตลอดชวงเวลาในหนึ่งวัน (๒๔ ชั่วโมง) ภายหลังที่เที่ยวบินไดดําเนินการปฏิบัติการแลว และกําหนด
สถานะของเที่ยวบินใหเปนเที่ยวบินที่ดําเนินการแลว พรอมกับสงขอมูลดังกลาวไปยังระบบจัดเก็บรายได เพื่อ
ดําเนินการประมวลผลไดตอไป
๕.๖.๒ สามารถจัดการขอมูลทรัพยากรสําหรับเที่ยวบินได ดังนี้
(๑) สายพานรับกระเปา (Belt) สายพานรับกระเปาสามารถกําหนดใหมีการใชงานไดตาม
ชวงเวลาของเที่ยวบิน และสามารถแสดงผลขอมูลที่สําคัญไดตามพื้นที่ที่กําหนด
(๒) เคานเตอรลงทะเบียนบัตรโดยสาร (Check-in counter) เคานเตอรลงทะเบียนบัตร
โดยสารสามารถกําหนดใหมีการใชงานไดตามเที่ยวบิน และสามารถแสดงผลขอมูลที่สําคัญไดตามพื้นที่ที่กําหนด
(๓) ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ประตูทางออกขึ้นเครื่องสามารถกําหนดใหมี
การใชงานไดตามเที่ยวบิน และสามารถแสดงผลขอมูลที่สําคัญไดตามพื้นที่ที่กําหนด
(๔) หลุมจอดอากาศยาน (Stand) หลุมจอดอากาศยานสามารถกําหนดใหมีการใชงานได
ตามทรัพยากรที่ทาอากาศยานมีอยูสําหรับใหบริการในแตละเที่ยวบิน
น.อ.
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-๙-

เที่ยวบินที่กําหนด

(๕) ทางออก (Exit) ทางออกสามารถจัดสรรใหกับเที่ยวบินขาเขาได ตามชวงเวลาของตาราง

(๖) Access Means ชองทางรับบริการสามารถจัดสรรใหกับเที่ยวบินได ตามชวงเวลาของ
ตารางเที่ยวบินที่กําหนด
(๗) ทรัพยากรที่สามารถใชง านได (Free Resource) ทรัพยากรที่สามารถจัดสรรใหกับ
เที่ยวบินได ตามชวงเวลาของตารางเที่ยวบินที่กําหนด โดยสามารถกําหนดไดจากทรัพยากรในแตละประเภทของ
ทาอากาศยานทั้งหมด
(๘) ขอมูลสถานะของเที่ยวบิน (Particular flight events) ระบบสามารถจัดการขอมูล
สถานะของเที่ยวบินได ในกรณีที่มีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น เชน บินกลับไปตนทาง (Quick Return Flight: QRF)
หรือ Quick Return Parking (QRP)
(๙) ความตองการดาน A-CDM (Airport collaborative decision making) ระบบสามารถ
รองรับการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจแบบบูรณาการ A-CDM โดยรองรับการบูรณาการขอมูลแบบ Departure
Planning Information (DPI) and Flight Update Messages (FUM) messages ไดเปนอยางนอย
๕.๖.๓ ระบบงานสามารถบริหารการจัดการรายงานขอมูลเชิงสถิติ (Statistics Management)
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานของทาอากาศยาน หากเปนระบบงานที่ใชเครื่องมือภายนอกระบบ
เครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วต อ งสามารถเชื่ อ มต อ และทํ า งานร ว มกั บ ฐานข อ มู ล ปฏิ บั ติ ก ารท า อากาศยานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพผานชุดคําสั่ง Structured Query Language (SQL) การจัดการรายงานและแสดงผลขอมูลเชิง
สถิติตองเปนแบบทันใด (Real Time) รายงานแนวโนมเชิงสถิติขอมูลได รวมถึงสถิติจากรายการประวัติขอมูลได
โดยสามารถแสดงรายงานขอมูลเชิงสถิตปิ ระกอบดวย
(๑) ขอมูลสถิติทั่วไป
(๑.๑) ขอมูลสถิติความเคลื่อนไหวของเที่ยวบิน (Movements statistics) ตามประเภทของ
เที่ยวบิน ตามชวงเวลาที่กําหนด เชน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
(๑.๒) ขอมูลสถิติผูโดยสาร ทั้ง เที่ยวบินขาเขา และเที่ยวบินขาออก แยกตามขอมูลปลาย
ทางการบิน ตามสายการบิน และสรุปจํานวนรวมตามชวงเวลาที่กําหนด เชน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
(๑.๓) ข อ มูล สถิติ ข องผู โดยสารต า งชาติแ ยกตามสายการบิ น และสรุป จํ านวนรวมตาม
ชวงเวลาที่กําหนด เชน รายเดือน รายไตรมาส และรายป
(๑.๔) ขอมูลสถิติการใชงานหลุมจอดอากาศยาน ซึ่งสรุปเปนจํานวนชั่วโมงการใชงานแยก
ตามสายการบิน และสรุปจํานวนรวมตามชวงเวลาที่กําหนด
(๑.๕) ขอมูลสถิติประเภทของอากาศยานแยกตามสายการบิน
(๒) ขอมูลสถิติการปฏิบัติการ
(๒.๑) ขอมูลสถิติการใชงาน Runway
(๒.๒) ขอมูลสถิติการใชงาน Runway ในชวงเวลาเรงดวน
(๒.๓) สถิติการใชงานหลุมจอดอากาศยาน
(๒.๔) สถิติการใชงานสะพานเทียบอากาศยาน

น.อ.
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- ๑๐ -

๓. อุปกรณคอมพิวเตอรของระบบงาน (Hardware)
๓.๑ รายการ จํานวนและตําแหนงที่ใชงาน
Domestic Boarding Gate

International Boarding Gat

Domestic Airline Office

International Airline Office

Security Check Point

Sorting Area & Appron

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

รวม

International Check-in

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก (Primary Server)
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก (Secondary Server)
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)

Domestic Check-in

๑.
๒.
๓.

รายการอุปกรณ

Air Port Office

ลําดับที่

หอง Core Room

ตําแหนงใชงาน

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

น.อ.
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ภาคผนวก ๕
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน RMS
-----------------------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
๑.๑ เปนระบบงานที่ใชในการจัดการและจัดสรรทรัพยากรตางๆ รองรับเที่ยวบินภายในทาอากาศยาน
แบบทันที (Real Time) ตามตารางเที่ยวบินในระบบที่ไดรับจากการนําเขาจากฤดูการทั้งหมด และเครื่องมือการ
ทํางานแบบ GUI
๑.๒ ออกแบบมาในลักษณะของการทํางานแบบ Client Server Application บน Platform เดียวกันกับ
ระบบงาน AODB เพื่อบริหารจัดการขอมูลตารางเที่ยวบินทั้งหมด โดยรองรับการเรียกใชงานอยางตอเนื่องจาก
ผูใชงานระบบที่มีความหลากหลาย เพื่อปรับแตงเงื่อนไขการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองตามการปฏิบัติการ
ของท า อากาศยาน และสามารถรองรั บ การใช ง านได ต ลอดวั น (๒๔ ชั่ ว โมง) และทํ า งานได ที่ 99.99%
Availabilities
๑.๓ ตองบูรณาการใหสามารถทํางานรวมกับระบบงาน AODB/FIMS ไดอยางสมบูรณ เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรตางๆ ของทาอากาศยานในแตละเที่ยวบิน เชน Parking Stand, Passenger Boarding Bridge เปน
ตน ตลอดจนผูใชงานสามารถติดตามสถานะการทํางานและการใชทรัพยากรที่จัดสรรได โดยระบบงานจะตอง
แสดงการจําแนกสถานะใหผูใชงานเขาใจไดโดยงาย เชน Colors Indication, Warnings, Pop-up เปนตน
รวมทั้งสามารถแสดงขอมูลรายงานสถิติการใชง านทรัพยากร เชน รายการใชงานทรัพยากรของทาอากาศยาน
ตามชวงเวลาที่กําหนด เปนตน
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ สามารถวางแผนการจัดสรรการใชงานทรัพยากรของทาอากาศยานได
๒.๒ สามารถจัดสรรรายการทรัพยากรตางๆ ได ดังนี้
๒.๒.๑ เคานเตอรลงทะเบียนบัตรโดยสาร
๒.๒.๒ สายพานรับกระเปา
๒.๒.๓ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
๒.๒.๔ หลุมจอดอากาศยาน
๒.๓ สามารถบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยานได
๒.๔ สามารถแจงเตือนแบบทันที (Real Time) และมีการปรับแกไขแบบอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความลาชา
ขึ้นจากการปฏิบัติงานได
๒.๕ สามารถวิเคราะหทรัพยากรสําหรับใชงานใหแตละเที่ยวบินได หรือตามที่ทาอากาศยานกําหนดได
๒.๖ สามารถแสดงผลการใชงานทรัพยากรในรูปแบบของ Gantt Diagram ได
๒.๗ การจัดสรรทรัพยากรแบบทันที (Real Time) สามารถกําหนดแยกตามเงื่อนไขที่แตกตางกันได หรือ
ตามความตองการ หรือตามรอบระยะเวลาที่กําหนดแบบระยะยาวหรือระยะสั้น
๒.๘ ผูใชง านสามารถกําหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ ไดสะดวก โดยไมจําเปนตองมีการพัฒ นา
ซอฟตแวรเพิ่มเติมในสวนดังกลาว
๒.๙ การเปลี่ยนแปลงแกไขการจัดสรรทรัพยากรหรือเงื่อนไขการกําหนดการใชงานไมสงผลกระทบตอ
รายการขอมูลเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินไปเรียบรอยแลว
น.อ.
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-๒๒.๑๐ ระบบสามารถดําเนินการจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามรายการขอมูลเที่ยวบิน โดยไมจําเปนตอง
กําหนดเงื่อนไขใหกับระบบกอน
๒.๑๑ ระบบสามารถใหผูใชงานกําหนดและจัดสรรทรัพยากรไดตามแตละเที่ยวบินในลักษณะการทํางาน
แบบ drag and drop
๒.๑๒ สามารถตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรที่ซ้ําซอนกันไดอัตโนมัติแบบทันที (Real Time)
๒.๑๓ สามารถกําหนดทรัพยากรไดลวงหนาโดยอาศัยขอมูลการจัดสรรทรัพยากรที่ใชงานในปจจุบัน
๒.๑๔ ผูใชง านสามารถปรับเพิ่ม/ลดระยะเวลาของการใชง านทรัพยากรใหตามช วงระยะเวลาของการ
ปฏิบัติการในแตละเที่ยวบิน
๒.๑๕ สนับสนุนมาตรฐาน IATA และ ICAO
๒.๑๖ การแจงเตือนเหตุผิดปกติของระบบตองสามารถตรวจสอบสาเหตุของเหตุผิดปกตินั้นได
๒.๑๗ สามารถสรุปรายงานการใชงานทรัพยากรตางๆ ของทาอากาศยานได และสามารถกําหนดเงื่อนไข
การแสดงรายงานที่แตกตางกันได
๒.๑๘ ระบบตองสามารถจัดการและแสดงชวงเวลาที่ทรัพยากรมีการใชงานอยูไดของทรัพยากรตางๆ เชน
Gates, Parking Stands, Counters, baggage belts ซึ่งชวงเวลาที่มีการใชทรัพยากรนี้จะแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรในภาพรวม โดยการแสดงผลสามารถแสดงในรูปแบบของ Gantt chart ได
๒.๑๙ การแสดงผลขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสามารถแสดงผลรวมกับระบบบริหารจัดการเที่ยวบินและ
ฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยานไดในทุกสวนของทรัพยากรที่มีการจัดสรร เชน resources Gate, Parking
Stands, Belt and Counters โดยการเปลี่ยนแปลงขอมูลเวลาของเที่ยวบินจะมีการแสดงผลทรัพยากรที่สัมพันธ
กันบน Gantt chart ไดแบบ Real time ซึ่งสามารถตอบสนองการใชงานได ดังนี้
(๑) การกําหนดเงื่อนไข และการนําเงื่อนไขไปใชงานสําหรับจัดสรรทรัพยากร
(๒) สามารถตรวจสอบการกําหนดเงื่อนไขที่ซ้ําซอนกันของการจัดสรรทรัพยากรได
(๓) สามารถแกไขจัดสรรทรัพยากรระบบไดจนถึงกอนเวลาเครื่องออก
(๔) สามารถแจงเตือนผูใชงานในกรณีที่พบเหตุผิดปกติ
(๔) สามารถบูรณาการรว มกับฐานขอมู ลกลางของระบบบริ หารจัด การเที่ยวบิน และฐานขอมู ล
ปฏิบัติการทาอากาศยานได
๒.๒๐ สามารถกําหนดเงื่อนไขและสิทธิ์การบริหารจัดการระบบไดตามความตองการ
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ภาคผนวก ๖
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของระบบงาน Invoice Management
------------------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
๑.๑ สามารถสรางและปรับปรุงเงื่อนไขการออกใบแจงหนี้ที่สอดคลองกับการปฏิบัติการของทาอากาศ
ยาน โดยการเชื่อมโยงและรับขอมูลจากระบบงาน AODB ไดโดยตรงและถูกตอง
๑.๒ สามารถกําหนดเงื่อนไขการเรียกจัดเก็บคาธรรมเนียมไดหลากหลาย และปองกันการประมวลผลการ
สรางใบแจงหนี้ซ้ําซอน โดยการกําหนดชวงเวลาของการจัดทําใบแจงหนี้เพือ่ เรียกจัดเก็บรายได
๑.๓ ตองรองรับการเชื่อมตอเพื่อสงขอมูลสรุปรายการทางการเงินใหกับระบบบัญชีกลางของทาอากาศ
ยานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการไดหลายทาอากาศยานจากสวนกลาง (Multi-Airport)
๑.๔ สามารถออกใบแจงหนี้ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) และสงใบแจงหนี้ใหแก
ลูกคาไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
๒. ขอกําหนดการทํางาน (Functional Specification)
๒.๑ การจัดการขอมูลพื้นฐาน (Management of Reference Data) ระบบสามารถบริหารจัดการขอมูล
พื้นฐานสําคัญของระบบทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเที่ยวบินและอากาศยาน ซึ่งประกอบดวย
๒.๑.๑ ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของทาอากาศยาน ไดแก
(๑) อาคารผูโดยสาร รหัส ชื่อเรียก
(๒) หลุมจอดอากาศยาน ชนิด ไฟฟา 400 Hz สะพานเทียบอากาศยาน
(๓) ทางวิ่ง รหัส ชื่อเรียก
๒.๑.๒ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้งและการอางอิงเวลา
(๑) ประเทศ รหัส ชื่อเรียก
(๒) สัญชาติ รหัส ชื่อเรียก
(๓) ปลายทาง รหัส ICAO / IATA รหัสประเทศ รหัสสัญชาติ ชื่อเรียก
(๔) เขตการคา รหัส ชื่อเรียก
(๕) ชวงเวลาปกติของพระอาทิตยขึ้น และตกในรอบป
(๖) ชวงเวลาที่แตกตางกันของฤดูหนาวและฤดูรอน
๒.๑.๓ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายการบินและผูประกอบการ
(๑) สายการบิน/ผูประกอบการ ประเภท ชื่อลูกคา ที่อยู VAT เงื่อนไขการชําระเงิน รอบ
การออกใบแจงหนี้
(๒) รหัสสายการบิน/ผูประกอบการตาม ICAO/IATA
๒.๑.๔ ขอมูลทั่วไปของเที่ยวบิน
(๑) ชนิดของเที่ยวบิน รหัส ชื่อเรียก
(๒) ประเภทของเที่ยวบิน รหัส ชื่อเรียก
(๓) ลักษณะของเที่ยวบิน รหัส ชื่อเรียก
๒.๑.๕ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน
(๑) ชนิ ด ของอากาศยาน รหั ส หมายเลขเครื่อ ง รุ น และยี่ หอ จํ า นวนเครื่ อ งยนต ที่ ใ ช
จํานวนผูโดยสารสูงสุด น้ําหนักบรรทุกสูงสุด ขนาดความกวางของปก
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-๒(๒) ชนิดของเครื่องยนต
(๓) ประเภทของเสียงอากาศยาน (Acoustic Types)
(๔) หมายเลขทะเบียนอากาศยาน รหัส สายการบิน
๒.๑.๖ ขอมูลรายการบริการ
(๑) รายการบริการ คาธรรมเนียม
(๒) รายการสมาชิก
๒.๑.๗ ขอมูลทั่วไปของใบแจงหนี้
(๑) รอบการออกใบแจงหนี้
(๒) จํานวนสําเนาเอกสาร
(๓) การนับเวลามาตรฐานของการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
(๔) ระยะเวลาในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
(๕) ชวงเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดของกลางคืน
(๖) ชวงเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดของกลางวัน
(๗) วันที่เริ่มตนของการออกใบแจงหนี้ และวันชําระเงิน
(๘) วันที่เริ่มตนของการออกใบแจงหนี้ดวยเงินสด และวันชําระเงิน
(๙) ชื่อทาอากาศยาน
๒.๑.๘ ขอมูลทั่วไปของรายการทางบัญชี
(๑) อัตราภาษี รหัส วันที่ใชอัตราภาษี
(๒) รายการเรียกเก็บ คาธรรมเนียม รหัส รหัสทะเบียนลูกหนี้
(๓) ชนิดของการชําระเงิน รหัส ชื่อเรียก
(๔) การจัดการสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
๒.๑.๙ ขอมูลทั่วไปของตัวแทนสายการบิน
(๑) รหัส
(๒) ชื่อ-นามสกุล
๒.๑.๑๐ ขอมูลทั่วไปของเอกสารใบแจงหนี้
(๑) รหัสเอกสาร
(๒) คาสูงสุด ต่ําสุด
(๓) รหัสบันทึก
๒.๒ การจัดการขอมูลเที่ยวบินสําหรับออกใบแจงหนี้ (Management of Flight Movement) การ
จัดการขอมูลเที่ยวบินสําหรับออกใบแจงหนี้โดยปกติสามารถดําเนินการได ๒ วิธีไดแก
๒.๒.๑ การจัดการถายโอนขอมูลอัตโนมัติจากฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยาน
๒.๒.๒ การจัดการขอมูลโดยการปอนขอมูลเที่ยวบินเขาสูระบบออกใบแจงหนี้เมื่อขอมูลเที่ยวบินถูก
บันทึกลงในฐานขอมูลปฏิบัติการทาอากาศยานและไดปฏิบัติการสําหรับเที่ยวบินนั้นเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว
ขอมูลเที่ยวบินดังกลาวจะถูกจัดการถายโอนมายังระบบออกใบแจงหนี้ เพื่อจัดการขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) วันที่
(๒) เวลา
(๓) Direction of the movement
(๔) ลักษณะเที่ยวบิน
น.อ.
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-๓(๕) ประเภทของเที่ยวบิน
(๖) รหัส ICAO ของสายการบินสําหรับเที่ยวบินพาณิชย
(๗) หมายเลขเที่ยวบิน
(๘) รหัส ICAO และ serial number ของชนิดอากาศยาน
(๙) รหัสหลุมจอดอากาศยาน
(๑๐) หมายเลขอากาศยาน
(๑๑) รหัส ICAO ของจุดหมาย/ปลายทาง
(๑๒) สัญชาติของจุดหมาย/ปลายทาง
(๑๓) Assistant
(๑๔) ขอมูลเที่ยวบินรวม
(๑๕) วัน-เวลามาตรฐาน
(๑๖) สัญชาติของเที่ยวบิน
(๑๗) รหัสสี (Lights code)
(๑๘) ขนาดบรรทุกของอากาศยาน
(๑๙) ชนิดของเครื่องยนต/การขับเคลื่อน
(๒๐) ประเภทของเสียง
(๒๑) Maximum weight at takeoff
(๒๒) ขอมูลการใชไฟฟา 400 Hz
(๒๓) ลูกคาที่ตองออกใบแจงหนี้
(๒๔) รหัสของอากาศยาน (Code for based aircraft)
(๒๕) การแกไขขอมูล ชื่อเมืองปลายทาง ผูโดยสาร ผูโดยสายตอเครื่อง ผูโดยสารเปลี่ยน
เที่ยวบิน สินคา กระเปาสัมภาระ
(๒๖) การแกไขขอมูล Occasional services
(๒๗) การแกไข Possible exemptions
๒.๓ การจัดการขอมูลคาธรรมเนียมและบริการ (Management of the Pricing Database)
๒.๓.๑ ผูใชงานสามารถบริหารจัดการขอมูลคาธรรมเนียมและบริการตางๆ ได ซึ่งประกอบดวย
(๑) Landing Fee
(๒) Lights Fee
(๓) Apron Fee
(๔) Passenger Fee
(๕) Gangway/Passenger Loading Bridge Fee
(๖) Contact stand position
(๗) Check-in and boarding equipment
(๘) Use of 400 Hz/GPU and PCA
๒.๓.๒ ผูใชงานสามารถทําการจัดการขอมูลดานราคาของรายการบริการ และคาธรรมเนียมตางๆ
ได ซึ่งประกอบดวย
(๑) Identifier
(๒) Description
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-๔(๓) ขอมูลการกําหนดอัตราภาษี (Applicable VAT rate)
(๔) เงื่อนไขและกฎการใชงาน (Conditions of application)
(๕) เงื่อนไขและกฎการยกเวน (Conditions of exemption)
(๖) เงื่อนไขและกฎเกณฑการเพิ่ม/ปรับลด (Conditions of increase or reduction)
(๗) สามารถจัดการเพื่อตรวจสอบการกําหนดคาธรรมเนียมของแตละรายการแตละประเภท
ได และเก็บประวัติได ซึ่งสามารถนํามาใชงานและปรับแกไขเพื่อใชงานไดอีกครั้งภายหลัง
(๘) สามารถสรางรายการคาธรรมเนียม และเงื่อนไข/กฎเกณฑการใชง านได โดยสามารถ
กําหนดวันเริ่มการใชงานที่แตกตางกันได
(๙) สามารถดึงรายการคาธรรมเนียมมารวมกัน ดวยการกําหนดคาอัตราเรียกเก็บตามหนวย
ที่ตองการเรียกเก็บได
(๑๐) สามารถกําหนดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดหลากหลายเงื่อนไข เชน กําหนดตาม
ลักษณะของลูกคา กําหนดตามลักษณะของอากาศยาน กําหนดตามขอมูลเฉพาะของเที่ยวบิน และอื่น ๆ
(๑๑) การกําหนดเงื่อนไขการยกเวนระบบสามารถกําหนดไดตามองคประกอบของเที่ยวบิน
ลักษณะของลูกคา อากาศยาน และอื่น ๆ
(๑๒) ผูใชง านสามารถจัดการ Package ของคาธรรมเนียมได โดย Package จะเปนที่
รวบรวมราคาของรายการคาธรรมเนียมทั้งหมด รวมถึงสามารถกําหนดเงื่อนไขการนํา Package ไปใชงานได
หลากหลายเชน การยกเวน การเพิ่ม การปรับลด
(๑๓)สามารถจั ดการเพื่อ กําหนด Subscriptions สํ าหรับ การเรียกเก็บ คาธรรมเนียมที่
สามารถเรียกเก็บ ซึ่งสามารถกําหนดชวงเวลาของการเรียกเก็บ
(๑๔)ผูใชงานสามารถแกไขและพิมพรายการของการกําหนดราคาโดยละเอียด และสามารถ
สงออกรายการขอมูลคาธรรมเนียมในรูปแบบเอกสารไฟล Excel และไฟล Word ได
(๑๕) ในกรณี ที่ ท า อากาศยานมี ห น ว ยรองที่ ทํ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารในส ว นที่ แ ตกต า งกั น
ระบบงานจะตองกําหนดการออกใบแจงหนี้ตามบริการที่แตกตางกันของแตละหนวยรองได
๒.๔ การจัดการเงื่อนไขการสําหรับออกใบแจงหนี้ (Management of Invoicing Rules) ตองมีความ
ยืดหยุน ในการจัดการ และเปลี่ยนแปลงรายการคาธรรมเนียมตางๆ ตามเงื่อนไขการบริการและขอตกลงรวม
ระหวางทาอากาศยานและผูประกอบการ รวมถึงอนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดเงื่อนไขของการออกใบแจง
หนี้ ผานเครื่องมือของระบบไดอยางสะดวก ซึ่งประกอบดวย
๒.๔.๑ มีเครื่องมือสําหรับการกําหนดคาการทํางานเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูล/แกไข/ลบ ขอมูล
รายการคาธรรมเนียม บริการ Packages and Subscriptions
๒.๔.๒ มีเครื่องมือสําหรับการกําหนดคาการทํางานเพื่อบันทึกรายละเอียดขอมูล/แกไข/ลบ ของ
การกําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บ การยกเวน การเพิ่มและปรับลด สําหรับคาธรรมเนียม บริการ Packages and
Subscriptions
๒.๔.๓ ผูใชงานสามารถกําหนดการออกใบแจงหนี้ไดเปนรายกรณีตามลูกคาที่กําหนด สายการบิน
เที่ยวบิน อากาศยาน และอื่น ๆ
๒.๔.๔ ผูใชงานสามารถกําหนดการออกใบแจงหนี้ไดตามฐานขอมูลลูกคา สายการบิน ชนิดอากาศ
ยาน อากาศยานและเที่ยวบิน ซึ่ง ชวยใหลดจํานวนของคาการทํางานที่ตองกําหนดโดยผูใชง าน และชวยให
ผูใชงานสามารถเขาใจการทํางานของระบบไดงายมากขึ้น
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๕๒.๔.๕ สามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อตั้งคาการทํางานของการออกใบแจงหนี้ซึ่งสามารถปรับเพิ่ม/ลด ได
ตามชวงเวลาที่ตองการ เชน ไดแก การจัดการชวงเวลากลางคืน ชวงเวลาเรงดวนของวัน และชวงปลายสัปดาห
๒.๕ การจัดการเพื่อออกใบแจงหนี้ (Billing Management)
๒.๕.๑ ระบบที่นําเสนอตองสามารถทํางานเพื่อจัดการและออกใบแจงหนี้ไดอยางนอย ดังนี้
(๑) สามารถออกใบแจงหนี้แบบ Manual ได (สําหรับในกรณีที่มีการใหบริการที่แตกตาง
จากปกติ และไมไดสัมพันธกับเที่ยวบินปกติ)
(๒) การออกใบแจงหนี้สําหรับเงินสด (Immediate)
(๓) การออกใบแจงหนี้ตามรอบเวลา
(๔) การออกใบลดหนี้ (Credit Note)
(๕) การจัดการขอมูลประวัติการออกใบแจงหนี้
(๖) การแสดงผลรายการใบแจงหนี้ที่ดําเนินการเสร็จสิน้ แลว
๒.๕.๒ สามารถทําการเลือกขอมูลจากชื่อลูกคา (สายการบิน) หนวยงานราชการ เครื่องบินสวนตัว
ผูประกอบการ และอื่น ๆ แลวทําการออกใบแจงหนี้ฉบับรางเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนออกใบแจงหนี้
ตนฉบับใหกบั ลูกคาได
๒.๕.๓ รองรับการทํางานตามมาตรฐานและหลักเกณฑทางบัญชี โดยขอมูลใบแจงหนี้ที่ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลวจะไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได ยกเวนการออกเครดิตโนต หรือ การออกใบแจงหนี้ใบใหม
๒.๕.๔ การออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสด ระบบอนุญาตใหสามารถกําหนดใหมีการออกไดใน
ชว งเวลาเดี ย วกั น และสามารถมี ร ายการค า ธรรมเนีย มและบริ ก ารแบบเดี ย วกั น ได รวมถึ ง สามารถแสดง
รายละเอียดขอมูลใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินสด เพื่อตรวจสอบกอนการพิมพออกมาได
๒.๕.๕ การออกใบแจง หนี้ปกติ ระบบที่นําเสนอตองอนุญ าตใหผูใชง านสามารถกําหนดรายการ
คาธรรมเนียมและบริการปกติไดทั้งหมด สําหรับการออกใบแจงหนี้ ๑ ใบ ในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งระบบอนุญาต
ให ผู ใ ช ง านสามารถควบคุ ม การออกใบแจ ง หนี้ ไ ด ต ามรอบที่ มี ก ารเรี ย กจั ด เก็ บ และสามารถสร า งเอกสาร
รายละเอียดขอมูลสนับสนุนของรายการคาธรรมเนียม และบริการที่เรียกเก็บได
๒.๕.๖ ระบบที่นําเสนอสามารถชวยใหผูใชงานสรางใบลดหนี้ (Credit Note) ซึ่งอาจจะไมอางอิงกับ
ใบแจงหนี้ได โดยในกรณีที่มีการอางอิง ใบลดหนี้ (Credit Note) กับใบแจงหนี้ ระบบจะสามารถทําการเรียก
รายการสําคัญของใบแจงหนี้ เพื่อนํามาใชในการออก Credit Note ไดหรือสามารถเลือกบางรายการเพื่อออก
Credit notes ก็ได
๒.๕.๗ ระบบที่นําเสนอสามารถบูรณาการและจัดการรายละเอียดขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของของทา
อากาศยานได เชน ชื่อ ที่อยู สัญลักษณของทาอากาศยาน รหัสสายการบิน หมายเลขโทรศัพท โทรสาร อีเมล
เลขที่บัญชีลูกหนี้ เลขที่บัญชีธนาคาร ภาษี เปนตน โดยระบบตองมีฟงกชั่นสําหรับจัดการอยางนอย ดังนี้
(๑) สามารถจัดการรายการขอมูลของภาษี และอัตราภาษีได
(๒) สามารถจัดการรายการขอมูลเงื่อนไขการชําระเงินได เชน เช็ค เงินสด เปนตน
(๓) สามารถจัดการรายการขอมูลสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนได
(๔) สามารถออกเลขใบแจงหนี้ และใบลดหนี้ (Credit Note) ไดอัตโนมัติ
(๕) สามารถจัดการรายการขอมูลพื้นฐานและใบแจงหนี้ฉบับรางได
(๖) สามารถจัดการรายการขอมูล Chart of accounts ได
(๗) สามารถกําหนดและปรับแตงรายการขอมูลในเอกสารแนบประกอบใบแจงหนี้ได
(๘) สามารถสงออกใบแจงหนี้และสงอีเมลไปยังลูกคาได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๖๒.๖ สามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูล (Interface) กับระบบสารสนเทศดานการบัญชีและการเงินของทา
อากาศยาน โดยใชขอมูลสําคัญประกอบดวย เลขบัญชี เลขบัญชีคาใชจาย และเลขประจําตัวผูเสียภาษี ในที่ทา
อากาศยานนําระบบมาใชเชื่อมตอกับระบบงาน
๓. อุปกรณคอมพิวเตอรของระบบงาน (Hardware)
๓.๑ รายการ จํานวนและตําแหนงที่ใชงาน
Domestic Boarding Gate

International Boarding Gat

Domestic Airline Office

International Airline Office

Security Check Point

Sorting Area & Appron

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

รวม

International Check-in

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
เครื่องพิมพสีชนิดเลเซอร

Domestic Check-in

๑.
๒.

รายการอุปกรณ

Air Port Office

ลําดับที่

หอง Core Room

ตําแหนงใชงาน

๓.๒ คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดตามภาคผนวก ๘

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

ภาคผนวก ๗
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคระบบเครือขาย
--------------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
๑.๑ อุปกรณระบบเครือขายทั้งหมดตองเปนของใหม ของแท ไมเกาเก็บ และยังไมเคยถูกใชงานมากอน
และเปนผลิตภัณฑที่ยังอยูในสายการผลิตที่มีจําหนายในทองตลาดปจจุบัน
๑.๒ เครื่ องคอมพิ วเตอร แม ข ายและอุ ปกรณ จั ดเก็ บข อมู ลต องได รั บมาตรฐานความปลอดภั ยทางไฟฟ า
Underwriter Laboratory (UL), Canadian Standard Association (CSA) หรือเทียบเทา และมาตรฐานการปองกัน
การรบกวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา EMC จาก Federal Communication Commission (FCC) หรือ เทียบเทา
๑.๓ อุปกรณทั้งหมดของระบบเครือขายตองสามารถใชงานไดกับระบบกระแสไฟฟาในประเทศไทย (220 V AC)
๑.๔ รายการอุปกรณที่จะตองจัดหามาติดตั้งใชงานในระบบเครือขาย (Network System)
ลําดับที่
รายการอุปกรณ
จํานวน หนวยนับ
๑. อุปกรณ Core Switch
๑
ชุด
๒. อุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall)
๑
ชุด
๓. อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Switch)
๑๐
ชุด
๔. อุปกรณควบคุมการทํางานงานเครือขายไรสาย (Wireless Controller)
๒
ชุด
๕. อุปกรณ Access Point ชนิดตั้งตั้งภายใน
๘๑
ตัว
๖. ระบบบริหารจัดการเครือขาย พรอมอุปกรณกระกอบ
๑
ชุด
๗. ระบบตรวจสอบตัวตนการเขาใชงานเครือขาย พรอมอุปกรณ
๑
ชุด
๘. อุปกรณสลับสัญญาณศูนยขอมูล
๑
ชุด
๙. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 15 kVA
๑
เครื่อง
๑๐. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 2 kVA
๕
เครื่อง
๑.๕ อุปกรณเครือขายตามรายการที่ ๑ – ๗ ที่นํามาติดตั้งใชงานตามโครงการนี้จะตองเปนผลิตภัณฑจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศทวีปยุโรปตะวันตก หรือประเทศออสเตรเลีย
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
๒.๑ อุปกรณ Core Switch มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๒.๑.๑ โครงสรางเปนลักษณะ Modular Chassis ไมนอยกวา ๗ สลอต และสามารถรองรับโมดูล
แบบ 1/10/40/100Gigabit Ethernet ได
๒.๑.๒ รองรับ Bandwidth Capacity ตอ slot ไดถึง 880 Gbps
๒.๑.๓ มีหนวยประมวลผล Processor Engine และ Switching Fabric สํารอง ที่สามารถทํางาน
ทดแทนกันไดทันทีในลักษณะ 1+1 Redundancy
๒.๑.๔ มีระบบจาย (Power Supply) ไมนอยกวา ๔ หนวย โดยสามารถทํางานไดแบบ N+1 Hotswappable Redundant Power Supply ที่สามารถถอดเปลี่ยนไดในขณะทํางาน
๒.๑.๕ มีฮารดแวรที่รองรับการทํา Hardware Forwarding สําหรับ IPv4, IPv6, NAT, MPLS L3
VPN, MPLS Layer 2 VPN, H-VPLS และ MPLS RSVP-TE โดยมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(๑) MAC address: 128,000 addresses
(๒) VLAN: 4000 vlans
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๒(๓) Bridge Domain: 16,000 instances
(๔) IPv4 Routing: 256,000 routes และ 720Mpps throughput
(๕) IPv6 Routing: 128,000 routes และ 390Mpps throughput
(๖) IP Multicast route: 128,000 routes
(๗) MPLS L3 VPN: 8000 VRFs
๒.๑.๖ รองรับการทํา Multi-chassis System หรือ Virtual Chassis ไดดังนี้
(๑) Shared control plane
(๒) Single-node management
(๓) Multi-chassis Link Aggregation
๒.๑.๗ สามารถใหบริการตอไดทันทีหนวยประมวลผลหลักเสียหรือหยุดทํางาน ดังนี้
(๑) Line Card หรือ Module ที่ติดตั้งทั้งหมดตองไม Reset
(๒) Port State และ STP State ยังคงสถานะเดิม
(๓) Routing Protocol Session ตองไมถูกตัดขาดจนตองมีการเริ่มตนทํางานใหม (Re-establish)
ตามมาตรฐาน RFC3623 OSPF Graceful Restart
(๔) สามารถอัปเกรดเวอรชั่นของซอฟตแวรในขณะใหบริการ (ISSU - In Service Software
Upgrade) ภายระยะเวลาไมเกิน 200ms
๒.๑.๘ มีพอรต 10Gigabit Ethernet แบบ 10GBASE-X (SFP+) อยางนอย ๓๒ ชอง พรอมเสนอ
Transceiver module แบบ 10GBase-SR อยางนอย ๑๐ โมดูล และ 1000 Base-T อยางนอย ๕ โมดูล
๒.๑.๙ รองรับการเพิ่ม Transceiver โมดูล เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ CWDM (Coarse WavelengthDivision Multiplexing) และ DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) ได
๒.๑.๑๐ สามารถติดตั้ง IP routing protocol ไดแก OSPF, OSPFv3, IS-IS, BGP และ MPBGP ได
๒.๑.๑๑ สามารถติดตั้ง IP Multicast routing protocol ไดแก PIM Dense Mode, PIM Sparse
Mode และ PIM Source Specific Mode ได และ IP Multicast membership ไดแก IGMPv3 Snooping,
MLD และ IGMP filtering ไดเปนอยางนอย
๒.๑.๑๒ รองรับการทํา MPLS ไดแก MPLS L3 VPN, EoMPLS, H-VPLS, VPLS over GRE, LDP
Graceful restart และ MPLS-TE ไดเปนอยางนอย
๒.๑.๑๓ ในระหวางใหบริการหาก CPU Utilization และ Memory Utilization ของอุปกรณเกิน
กวา Threshold ที่กําหนด ตองมีระบบแจงเตือนผูดูแลเครือขายผานทาง SNMP Trap หรือ Syslog โดยทันที
๒.๑.๑๔ มีฟงกชั่นที่สามารถปองกันการโจมตีหนวยประมวลผลกลาง (CPU Dos Attack) ดวยการทํา
Traffic Rate-Limiting ที่ CPU Input Queue ไดโดยอัตโนมัติ
๒.๑.๑๕ สามารถกําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย Access Control List (ACL) Layer 2-4
โดยใช Hardware ได
๒.๑.๑๖ มีฟงกชั่นปองกันการโจมตีหรือบุกรุกดวย Unicast Reverse Path Forwarding(URPF) ได
๒.๑.๑๗ สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการใชง านเครือขาย IPv4, IPv6 และ MPLS ตามมาตรฐาน
Netflow หรือ sFlow หรือ jFlow ได
๒.๑.๑๘ มีพอรต Out-of-band management แบบ Serial อยางนอย ๑ พอรต และ 10/100/1000
BaseTX อยางนอย ๑ พอรต
๒.๑.๑๙ สามารถเขาไปบริหาร และจัดการอุปกรณดวย SSH และ Syslog ได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๓๒.๑.๒๐ ผูดูแลระบบสามารถตั้งโปรแกรมลวงหนาผานทาง CLI Scripting, TCL Scripting หรือ
XML Scripting เพื่อเขาไปจัดการกับปญหา และเหตุการณที่เกิดขึ้น (Events) กับอุปกรณไดโดยอัตโนมัติโดยไม
ตองพึ่ง NMS ภายนอก
๒.๑.๒๑ อุปกรณเครือขายหลัก Core Switch ตองสามารถติดตั้งบนตู Rack ขนาด 19 นิ้ว ได
๒.๑.๒๒ สามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทยแบบ 220-240 VAC 50- 60Hz ได
๒.๒ อุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Firewall) มีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้
๒.๒.๑ เปนอุปกรณเฉพาะ Hardware appliance ที่ทําหนาที่ Next Generation Firewall, Next
Generation Intrusion Prevention.
๒.๒.๒ มีระบบปฏิบัติการเฉพาะ (propriety operating system) ชนิด 64 bits
๒.๒.๓ รองรับการเชื่อ มตอ Maximum current connections สูง สุด ไมนอยกวา 500,000
sessions และรองรับการเชื่อมตอ New connections per second สูงสุดไมนอยกวา 40,000 connections
per second
๒.๒.๔ สามารถกําหนดการใชง าน Application (Application Control) ไดไ มนอยกวา 3,000
application และมี Maximum throughput ไดสูงสุดไมนอยกวา 4 Gbps
๒.๒.๕ รองรั บตรวจจั บการโจมตีแบบ Next Generation Intrusion Detection ได และมี
Maximum Throughput สูงสุดไมนอยกวา 2 Gbps
๒.๒.๖ มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base TX อยางนอย ๑๖ พอรต
๒.๒.๗ มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10 Gigabit อยางนอย ๔ พอรต
๒.๒.๘ มีแหลงจายไฟสํารองภายในตัว (Redundant Power Supply)
๒.๒.๙ รองรับการทํางานแบบ Link Aggregation หรือ เทียบเทาจํานวนไมนอยกวา ๘ พอรตตอการ
ทํา Link Aggregation โดยใช LACP ( Link Aggregation Control Protocol )
๒.๒.๑๐ รองรับการทํางาน High Availability แบบ Active-Standby , Active-Active และ
Clustering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Throughput) ของ Next Generation Firewall
๒.๒.๑๑ รองรับการทํางาน VPN ตามมาตรฐาน IPSec และ IKEv1, IKEv2 ทั้งแบบ DES (56 bits),
3DES (168 bits) และ AES (256 bits) โดยสามารถรองรับ IPSec Tunnel ไดพรอมกันสูงสุดไมนอยกวา 5,000
peers
๒.๒.๑๒ รองรับทํางาน VPN จากอุปกรณระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 7, Windows
8, OSx (MacOS), Android, iOS และ Windows mobile ไดเปนอยางนอย
๒.๒.๑๓ สามารถทํา Network Address Translation (NAT) ทั้งแบบ Static และ Dynamic และ
Port Address Translation (PAT) รวมถึงรองรับ NAT สําหรับ IPv6 คือ NAT 64 และ NAT66 ไดเปนอยางนอย
๒.๒.๑๔ สามารถทํา Routing แบบ Static และ Dynamic แบบ RIP , OSPF, BGP และ OSPFv3,
BGPv6 สําหรับ IPv6 รวมถึง Policy Base Routing ไดเปนอยางนอย
๒.๒.๑๕ สามารถทํางานไดท้ัง Layer2 (Transparent firewall) และ Layer3 (Routed Firewall)
พรอมกันเมื่อใชงานแบบ Virtual System
๒.๒.๑๖ สามารถสงขอมูล Flow creation, flow Teardown และ Flow denied ผาน Netflow
version 9 ได
๒.๒.๑๗ สามารถบริหารจัดการผาน Command Line Interface (CLI) และ Graphic User
Interface (GUI) ในรูปแบบของ Encryption Format ตามมาตรฐาน SSH และ SSL ได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๔๒.๒.๑๘ สามารถแจงเตือนดวย SNMP Trap ในกรณีอุปกรณมีปญหาเกี่ยวกับ Hardware ได เชน
การทํางานเกินสวนกําหนดของ CPU เปนตน
๒.๒.๑๙ สามารถควบคุมการใชงานระบบเครือขายโดยกําหนดนโยบายไดดังนี้
(๑) IP address และ กลุม IP address (Network)
(๒) Application หรือ Service ที่ใชงาน
(๓) Source/Destination Zone ที่ใชงาน
(๔) User หรือผูใชงาน
๒.๒.๒๐ สามารถควบคุมการรับสง File ผานระบบเครือขายได โดยกําหนด ประเภทของ file เชน
PDF, Microsoft Office, Archived , Multimedia ไดเปนอยางนอย
๒.๒.๒๑ สามารถแสดงภาพรวมของการใชงานระบบเครือขาย (context) ของ Traffic หรือ IP
address ที่ใชง าน โดยบอก ชนิดระบบปฏิบัติการ (Operating System) , Client-side application,
vulnerability, mobile device, จํานวน Connections, Communication Between Virtual Machine,
Geolocation หรือ ที่มาของ IP address ของประเทศตนทางได รวมถึง กลุมของ IP address ที่มีความเสี่ยงสูง
ยกตัวอยางเชน IP address ของ Command and Control Server ได เปนอยางนอย
๒.๒.๒๒ สามารถตรวจสอบวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขาย (Intrusion Prevention) ไดอยางนอย
ดังนี้ Signature/Rule matching, Protocol/Packet Anomalies หรือ Application Protocol anomalies,
Overflow, Port Scanning และปองกันการระบาดของ Worm และ Malware ได
๒.๒.๒๓ รองรับ Open API เพื่อใหสามารถบริหารจัดการจาก 3rd Party software หรือ ระบบ
บริหารจัดการภายนอกได
๒.๒.๒๔ สามารถตรวจสอบดูขอมูลชื่อผูใช (Username) โดยดูจาก Traffic ที่ใชงาน เชน LDAP
หรือ POP3 ได
๒.๒.๒๕ สามารถใชงานบนเครือขาย IPv6 ได ทั้งการตรวจสอบและการบริหารจัดการ
๒.๒.๒๖ สามารถอัพเดทฐานขอมูลเพื่อตรวจสอบการบุกรุกจากผูผลิตตลอดระยะเวลาการเชา
๒.๒.๒๗ มีระบบบริหารจัดการสําหรับ Next Generation Firewall/ Next Generation IPS ดังนี้
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย สําหรับบริหารจัดการ อุปกรณที่เสนอในโครงการ
(๒) สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ Next Generation Firewall และ Next
Generation IPS ไดไมนอยกวา ๑๐ อุปกรณ
(๓) สามารถแบงหนาที่ในการบริหารจัดการได (Role-based Management)
(๔) สามารถปรับแตง Dashboard ไดตามความตองการ
(๕) แสดงขอมูลของ Traffic และการโจมตีตางดวย Hyperlinked tables, graphs และ
charts ได
(๖) สามารถเชื่อมกับระบบ 3rd party Log management , Security Information
Management (SIEM), Trouble ticketing และ Patch management ไดเปนอยางนอย
๒.๓ อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Switch) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๒.๓.๑ มีขนาด Switching Fabric หรือ Switching Bandwidth รวมไมนอยกวา 200 Gbps
๒.๓.๒ มีประสิทธิภาพในการสงผานขอมูล(Throughput) หรือ Forwarding Rate อยางนอย 130 Mpps
๒.๓.๓ มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 อยางนอย ๔๘ พอรต โดยสามารถจายไฟฟา
Power Over Ethernet (POE) ตามมาตรฐาน 802.3af ไดพรอมกันทุกพอรต และสนับสนุนมาตรฐาน 802.3at ได)
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๕๒.๓.๔ มีพอรตแบบ 10GBase-X อยางนอย ๒ พอรต พรอมเสนอ Transceiver module แบบ
10GBase-SR หรือ สายแบบ 10GBASE-CU SFP+ จํานวนไมนอยกวา 1 โมดูล
๒.๓.๕ รองรับการทํา Stackable Switch ไดไมนอยกวา ๘ ตัว โดยมีเชื่อมตอ Stack ดวยความเร็ว
ไมนอยกวา 80 Gbps และพรอมเสนออุปกรณ Stack จํานวน ๑ ชุด
๒.๓.๖ สนับสนุนจํานวน MAC Address ไดสูงสุดไมนอยกวา 16,000 MAC Entries
๒.๓.๗ ผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย UL และ EN
๒.๓.๘ สนั บ สนุ น มาตรฐานได แ ก IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p,
IEEE802.1q, IEEE802.3ad และ IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
๒.๓.๙ อุปกรณรองรับการหยุดทํางานในลักษณะ Hibernation Mode และถูกสั่งใหทํางานใหม
(Wake-up) ไดสองชองทางไดแก ผานทางการตั้งเวลา (Schedule) และกดปุมใดปุมหนึ่ง(Button
๒.๓.๑๐ สามารถแลกเปลี่ยน VLAN Database โดยใช VTP หรือ GVRP ระหวางอุปกรณสลับ
สัญญาณที่นําเสนอทั้งหมดได
๒.๓.๑๑ สนับสนุน Uni-Directional Link Detection (UDLD) สําหรับตรวจสอบความผิดพลาดของ
การเชื่อมตอสายสัญญาณได
๒.๓.๑๒ สนับสนุนการทํา Access Control List (ACL) Layer 2-4 ทั้ง IPv4 และ IPv6 โดยสามารถ
บังคับการใชงานไดทั้งในระดับพอรต, VLAN ได
๒.๓.๑๓ สนับสนุนความสามารถดานการตรวจสอบ และยืนยันตัวตนผูใชง าน (Authentication)
แบบ IEEE 802.1x ไดเปนอยางนอย
๒.๓.๑๔ สามารถตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของโครงข าย โดยสามารถตรวจสอบคา ไดแ ก Delay,
Jitter, Packet loss, Packet sequencing, Path, Connectivity, HTTP, FTP, DNS และ DHCP ได
๒.๓.๑๕ สนับสนุนความสามารถดานความปลอดภัยของอุปกรณและระบบเครือขายดังตอไปนี้
(๑) BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Port Security
(๒) Unicast, Multicast และ Broadcast Storm Control
(๓) DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard, Unicast
Reverse Path Forwarding (URPF)
(๔) สามารถบริหารจัดการและกําหนดการทํางานของอุปกรณดวยวิธี Command Line
Interface (CLI), SNMPv3 , Web Browser (HTTP) ,Telnet, SSHv2, NTP และ Syslog
๒.๓.๑๖ เปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกับอุปกรณ Core Switch
๒.๔ อุปกรณควบคุมการทํางานการใชงานเครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN Controller) มีคุณสมบัติ
ทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๒.๔.๑ อุปกรณตองเปน Appliance ที่ออกแบบมาสําหรับใชควบคุมอุปกรณ Wireless Access
Point โดยเฉพาะ
๒.๔.๒ มี Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet จํานวนไมนอยกวา ๒ พอรต
๒.๔.๓ มีพอรท Management แบบ 10/100/1000Base-T อยางนอยจํานวน ๑ พอรต และมี
console port อยางนอย จํานวน 1 พอรท
๒.๔.๔ มีความสามารถในการทํางานโดยมี Throughput หรือ Capacity ไมนอยกวา 20 Gbps.
๒.๔.๕ อุปกรณสามารถรองรับการทํางาน IPV6 Management และสามารถสงผาน IPV6 แบบ
Dual-Stack ไปยังเครื่องลูกขายได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๖๒.๔.๖ สามารถควบคุม Access Point ไดไมนอยกวา ๘๑ เครื่อง และสามารถขยายไดสูงสุด ๑,๕๐๐
เครื่องภายในอุปกรณตัวเดียว และสามารถรองรับเครื่องลูกขายไดไมนอยกวา 20,000 Clients
๒.๔.๗ สามารถทํางานรวมกับ Access Point ไดตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac Wave2 ได
๒.๔.๘ สามารถทํางานตามมาตรฐานสําหรับระบบ Wireless Lan อื่นๆไดอยางนอยดัง นี้ IEEE
802.11d, IEEE802.11h, IEEE802.11k, IEEE802.11r, IEEE802.11u และ IEEE802.11w
๒.๔.๙ รองรับการเชื่อมตอกับ Access Point ไดตาม Control and Provisioning of Wireless
Access Points Protocol (CAPWAP) ตามรูปแบบ DTLS ได
๒.๔.๑๐ มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi
Protected Access (WPA) , Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) และ HMAC: Keyed Hashing for
Message Authentication
๒.๔.๑๑ สามารถเขารหัสขอมูลไดตามมาตรฐาน TKIP และ AES
๒.๔.๑๒ สามารถทําการตรวจสอบผูใชง านตามมาตรฐาน IEEE802.1x ดังตอไปนี้ LAEP, PEAP,
EAP-TLS
๒.๔.๑๓ สามารถเปลี่ยน Channel ของ Access point ไดตามสภาพแวดลอม (Dynamic Channel
Assignment)
๒.๔.๑๔ มี ร ะบบตรวจจั บ การกวนของสั ญ ญาณและสามารถปรั บ ปรุ ง ให ดี ขึ้ น ได (Interference
Detection & Avoidance)
๒.๔.๑๕ สามารถตรวจหาจุดที่ไมมีสัญญาณ และแกไขไดโดยอัตโนมัติ (Coverage hole detection
& correction)
๒.๔.๑๖ สามารถตรวจวัด และควบคุมระดับความแรงในการสงสัญญาณของอุปกรณ Access Point
แตละตัวได
๒.๔.๑๗ สามารถกระจายผูใชงานไปยัง Access Point ที่อยูโดยรอบไดโดยอัตโนมัติ (Client Load
Balancing)
๒.๔.๑๘ สามารถทําการ Roaming ทั้งในลักษณะ Layer 2 และ Layer 3 ได
๒.๔.๑๙ สามารถทําการตรวจจับ และปองกัน Access Point แปลกปลอมได (Rogue Detection
and Containment)
๒.๔.๒๐ สามารถตรวจจับ Application ของผูใช Wireless โดยสามารถกําหนดนโยบายของการใช
งาน Application (Deep packet Inspection)ได
๒.๔.๒๑ มีระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบ และปองกันการโจมตีบนเครือขายไรสาย
๒.๔.๒๒ มีระบบการทํางานแบบ VLAN Select สามารถแบง subnet network เพื่อลด Broadcast
domain ได
๒.๔.๒๓ สามารถบริการจัดการการใชงานในระดับแอพลิเคชั่นไดอยางนอย ดังนี้
(๑) Voice/Video
: Microsoft Lync, Apple QuickTime, Apple FaceTime,
Skype, YouTube, Netflix, RTSP, RTP, SIP, H.323, RTCP
(๒) P2P
: Bittorrent, Edonkey
(๓) IM
: Talk, gtalk, Fring, IRC
(๔) File Sharing
: Fasttrack, Fatserv, Filetopia, FTP
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๗(๕) Gaming
: QQ-Games, Doom, DIRECTPLAY
๒.๔.๒๔ สามารถควบคุม Access Point ใหทํางานแบบรองรับอุปกรณลูกขาย(Client) และ สามารถ
คนหาอุปกรณ Access Point / Rough Wireless (Wireless IDS Sensor) ได
๒.๔.๒๕ สามารถควบคุม Quality of Service (QoS) แบบ Bandwidth contract และ Access
Control List ได
๒.๔.๒๖ สามารถทํางานแบบ High Availability ได
๒.๔.๒๗ สามารถรองรับการใชกับระบบ Radius Server ภายนอกได
๒.๔.๒๘ สามารถทําการ Authenticate ผูใชงานผานทาง Web-based ได
๒.๔.๒๙ มีแหลงจายไฟจํานวน ๒ หนวย เปนอยางนอย (Dual Hot-swappable Power Supplies)
๒.๔.๓๐ สามารถบริหารจัดการอุปกรณผาน HTTP, HTTPS, Telnet, SSH และ Console Port ได
๒.๔.๓๑ สามารถบริหารผานโปรโตคอล SNMP V1, V2c , V3
๒.๔.๓๒ อุปกรณตองผานมาตรฐานความปลอดภัย EN และ UL เปนอยางนอย
๒.๕ อุปกรณ Access Point
๒.๕.๑ อุปกรณ Access Point ชนิดติดตั้งภายใน จํานวน ๗๕ ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
๒.๕.๑.๑ เปนอุปกรณ Access Point ชนิดที่ทํางานรวมกับอุปกรณ WLAN Controller เดิม
ที่สํานักงานมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๕.๑.๒ สามารถรับสงขอมูลที่ยานความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ไดพรอมกัน (Dual Band)
และตองสามารถเลือกใชชองสัญญาณไดทั้งแบบ 20 MHz สําหรับยานความถี่ 2.4 GHz และ 20, 40, 80 และ
160 MHz สําหรับยานความถี่ 5GHz
๒.๕.๑.๓ อุปกรณรองรับการทํางานสูงสุดที่ 4 x 4 MIMO ในมาตรฐาน IEEE802.11n,
IEEE802.11ac wave1, IEEE802.11ac wave 2 และสามารถสงขอมูลได 3 Spatial Stream ไดเปนอยางนอย
๒.๕.๑.๔ สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE
802.11n และ IEEE 802.11ac wave 2 โดยรองรับการถายโอนขอมูลแบบ Phy Data rate สูงสุดที่ 5.2 Gbps
เปนอยางนอย
๒.๕.๑.๕ สนับสนุนการทํา Dynamic Frequency Selection (DFS) ได
๒.๕.๑.๖ สนับสนุนการทํา Cyclic Shift Diversity (CSD) ได
๒.๕.๑.๗ สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรับสง สัญญาณ WiFi (Client Link 4.0) ที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพกั บ เครื่อ งลู ก ข ายแบบ 802.11ac ที่ อ ยู ใ นระยะไกลได ส มบู ร ณ โดยสามารถรองรั บ การส ง
คลื่นสัญญาณแบบ 1,2,3 Spatial Stream ได
๒.๕.๑.๘ สนับสนุนการทํา Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)
๒.๕.๑.๙ สามารถทํางานแบบ multiple SSID ไดไมต่ํากวา 16 SSID
๒.๕.๑.๑๐ รองรั บ การทํ า IEEE802.11a/g, IEEE802.11n และ IEEE802.11ac
beamforming ได
๒.๕.๑.๑๑ มีพอรต Gigabit Ethernet 100/1000 Base-T อยางนอย ๒ พอรต
๒.๕.๑.๑๒ รองรับ Security Features ไดดังนี้เปนอยางนอย WPA, WPA2, AES, TKIP
๒.๕.๑.๑๓ รองรับการสงขอมูลของผูใชงานไดทั้งการสงแบบรวมศูนย โดย Tunnel ขอมูลไป
ที่อุปกรณ Wireless Controller และการสงแบบ Remote-Edge หรือ Remote Site ได
๒.๕.๒ Access Points ชนิดติดตั้งภายนอก จํานวน ๖ ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๘๒.๕.๒.๑ เปนอุปกรณที่ใชคลื่นความถี่วิทยุในการรับสงขอมูลโดยใชงานยานความถี่ 2.4 และ
5 GHz และมีพอรตแบบ 10/100/1000 ทั้งแบบ RJ45 อยางนอย ๒ พอรต
๒.๕.๒.๒ อุปกรณมี DC power input และ Multicolor LED เพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ
๒.๕.๒.๓ สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac รองรับที่ data rate
สูงสุด 1.3 Gbps โดยมีมาตรฐานอยางนอยดังนี้
(๑) 4x4 multiple-input multiple-output (MIMO) with three spatial streams (3SS)
(๒) Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx)
(๓) 802.11 dynamic frequency selection (DFS)
(๔) Cyclic shift diversity (CSD) support
๒.๕.๒.๔ มี Receive Sensitivity ตั้งแต -103 dBm ถึง -90 dBm สําหรับ 802.11b และ ตั้งแต
-93 dBm ถึง –81 dBm สําหรับ IEEE802.11g
๒.๕.๒.๕ สามารถทนทานตอลม (Wind Resistance) ไดถึง 100 MPH (Sustained) และ 165 (Gusts)
๒.๕.๒.๖ มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาสูระบบตามมาตรฐานดังนี้
(๑) มาตรฐาน X.509 digital certificates
(๒) MAC address authentication
(๓) AES, TKIP, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-SIM, VPN pass-through
(๔) IP Security (IPsec)
(๕) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
(๖) MAC address filtering
๒.๕.๒.๗ รองรับมาตรฐานการติดตั้งภายนอกอาคารดังนี้
(๑) IEC 60529 IP67
(๒) Icing protection MIL-STD-810F (13mm)
(๓) Corrosion MIL-STD-810F (192 hours)
(๔) Solar radiation EN 60068-2-5 (1200 W/m2)
๒.๕.๒.๘ สามารถรองรับการใชกับระบบ RADIUS Server ได
๒.๕.๒.๙ เปนผลิตภัณฑจากบริษัทผูผลิตเดียวกับ WLAN Controller
๒.๕.๒.๑๐ สามารถทํางานปกติไดในอุณหภูมิ ตั้งแต -40 ๐C – 55 ๐C
๒.๕.๒.๑๑ อุปกรณตองผานมาตรฐานดังตอไปนี้
(๑) UL 60950, 2nd Edition
(๒) IEC 60950, 2nd Edition
(๓) EN 60950, 2nd Edition
(๔) <= 5 mJ for 6kV/3kA @ 8/20 ms waveform
(๕) ANSI/IEEE C62.41
(๕) EN61000-4-5 Level 4 AC Surge Immunity
(๖) EN61000-4-4 Level 4 Electrical Fast Transient Burst Immunity
(๗) EN61000-4-3 Level 4 EMC Field Immunity
(๘) EN61000-4-2 Level 4 ESD Immunity
(๙) EN60950 Overvoltage Category IV
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

-๙(๑๐) FCC Part 15.247, 15.407
(๑๑) FCC Bulletin OET-65C
(๑๒) RSS-210
(๑๓) RSS-102
(๑๔) AS/NZS 4268.2003
(๑๕) ARIB-STD 66 (Japan)
(๑๖) ARIB-STD T71 (Japan)
(๑๗) EN 300 328
(๑๘) EN 301 893
(๑๙) FCC part 15.107, 15.109
(๒๐) ICES-003
(๒๑) EN 301 489-1, -17
๒.๕.๓ อุปกรณสวิทชสําหรับเชื่อมตอกับ Wireless Access Points ชนิดติดตั้งภายนอก
๒.๕.๓.๑ มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer3 ของ OSI Model
๒.๕.๓.๒ มีขนาด Switching Fabric รวมไมนอยกวา 92 Gbps
๒.๕.๓.๓ มีประสิทธิภาพในการสงผานขอมูล(Throughput) อยางนอย 68 Mpps
๒.๕.๓.๔ มีพอรตดังตอไปนี้
(๑) มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 BASE-T แบบ RJ-45 จํานวน
ไมนอยกวา ๒๔ พอรต โดยสามารถจายไฟฟาแบบ POE+ ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at และ UPOE ที่ 60 Watts
(๒) มีพอรตแบบ 10GE Base-X อยางนอย ๒ พอรต
๒.๕.๓.๕ รองรับการทํา Stackable Switch ไดไมนอยกวา ๘ ตัว โดยมีความเร็วในการ
เชื่อมตอ Stack ไมนอยกวา 480 Gbps. หรือมีโครงสรางแบบ Modular Chassis ที่มี Bandwidth per slot ไม
นอยกวา 480 Gbps.
๒.๕.๓.๖ รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 32,000 Clients
๒.๕.๓.๗ มี Hardware Forwarding สําหรับ IPv6 Routing และ Multicast Routing
๒.๕.๓.๘ มีการทํา Dual Power Supplies ได ภายในตัวอุปกรณโดยแตละตัวมีขนาดไม
นอยกวา 1100W และสามารถทํา StackPower ได
๒.๕.๓.๙ สามารถแลกเปลี่ยน VLAN Database โดยใช VTP หรือ GVRP ระหวางอุปกรณ
สลับสัญญาณที่นําเสนอทั้งหมดได
๒.๕.๓.๑๐ สนับสนุน Uni-Directional Link Detection (UDLD) สําหรับตรวจสอบความ
ผิดพลาดของการเชื่อมตอสายสัญญาณได
๒.๕.๓.๑๑ รองรับการทํางาน IPv4 Routing ไดแก RIP, OSPF, EIGRP, BGPv4, EqualCost routing และ Policy Based Routing, Routing Neighbor Authentication แบบ MD5 ได
๒.๕.๓.๑๒ รองรับการทํางาน IPv6 ไดแก Static Routing, RIPng, OSPFv3 และ MLDv2 ได
๒.๕.๓.๑๓ สามารถทํา IP Multicast Membership ไดแก IGMP v3 snooping และ IGMP
Filtering ได
๒.๕.๓.๑๔ สนับสนุนการทํา Access Control List (ACL) ทั้ง IPv4 และ IPv6 โดยสามารถ
บังคับการใชงานไดทั้งในระดับ พอรต, VLAN และ Route Interface ได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

- ๑๐ ๒.๕.๓.๑๕ สนั บ สนุ น ความสามารถด า นการตรวจสอบและยื น ยั น ตั ว ตนผู ใ ช ง าน
(Authentication) ดังนี้
(๑) IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-Rev และ User/Device MAC-Authentication
(๒) IEEE 802.1x แบบ Guest VLAN, VLAN Assignment, Per-User ACLs, Voice VLAN
(๓) IEEE 802.1x แบบ Multi Authentication หรือ Multiple Supplicants per port
๒.๕.๓.๑๖ สนับสนุนการทํา Quality of Service (QOS) ดังตอไปนี้
(๑) Classification: Layer 2 header, IP header (Layer 3) และ TCP/UDP
header (Layer 4)
(๒) Queuing & Scheduling: Priority Queuing, Weighted Round Robin
(WRR) หรือ Shaped Round Robin (SRR)
(๓) Congestion Avoidance: Weighted Tail Drop (WTD) หรือ Weighted
Random Early Detection (WRED)
๒.๕.๓.๑๗ สนับสนุนความสามารถดานความปลอดภัยของอุปกรณ และระบบเครือขายดังนี้
(๑) BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Port Security, Private VLAN
(๒) Unicast, Multicast และ Broadcast Storm Control
(๓) DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard
(IP & MAC Binding), Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
๒.๕.๓.๑๘ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
๒.๕.๓.๑๙ สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย
๒.๕.๓.๒๐ สามารถสง Flow แบบ Netflow หรือ Flexible Netflow ไดเปนอยางนอย
๒.๕.๓.๒๑ สามารถบริหารจัดการ และกําหนดการทํางานของอุปกรณดวยวิธี
(๑) Command Line Interface (CLI), SNMPv3 และ Web Browser (HTTP)
(๒) Telnet, SSHv2, NTPv3
(๓) TCL หรือ XML Scripting(EEM)
๒.๕.๓.๒๒ ผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, UL และ EN
๒.๖ ระบบบริหารจัดการเครือขาย มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอย ดังนี้
๒.๖.๑ สามารถจัดการอุปกรณเครือขาย และอุปกรณเครือขายไรสายที่นําเสนอเขามาในโครงการได
ไมนอยกวา ๘๗ อุปกรณ
๒.๖.๒ สามารถจัดการบริหารอุปกรณไดอยางนอย ดังนี้ อุปกรณกระจายสัญญาณทางดานครือขาย
(Switch), อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point), อุปกรณควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Wireless LAN Controller), อุปกรณรักษาความปลอดภัย (Firewall), อุปกรณแมขาย (Server) และ อุปกรณ
ที่รองรับมาตรฐาน RFC 1213
๒.๖.๓ สามารถแสดงผลในลักษณะ Dashboard ซึ่ง สามารถแสดงในรูป ตาราง (Tables) และ
แผนภูมิ (Chart) ได
๒.๖.๔ สามารถตรวจสอบ (Monitor) การใชงาน CPU, Memory และ อุณหภูมิของอุปกรณได
๒.๖.๕ สามารถรายงานในลักษณะสรุปยอด (Top N) ของ ผูใชงาน, VLANS, Application, อุปกรณ
กระจายสัญญาณไรสายที่มีผูใชงานมากที่สุด ได
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

- ๑๑ ๒.๖.๖ สามารถรายงานคาการเชื่อมตอของผูใชง านในระบบโครงขายไรสายไดอยางนอย ดังนี้ ชื่อ
ผูใชงาน (Client Username), IP Address, SSID, VLAN ID, ชื่อเครื่อง (Host Name), ปริมาณการใชงาน
(Tx/Rx byte) และ Signal to Noise ratio
๒.๖.๗ มีระบบชวยตรวจสอบปญหาการเชื่อมตอของ Client ที่ทําการเชื่อมตอกับเครือขายทั้ง LAN
และ Wireless
๒.๖.๘ สามารถสรางรายงาน สถิติผูใชงาน, Radio Utilization, 802.11 counters และ Alarm
ตางๆไดเปนอยางนอย
๒.๖.๙ สามารถแสดงแผนผัง พรอมลักษณะของคลื่น RF ในระบบเครือขายไรสายไดในลักษณะของ
กราฟฟกโดยสามารถแสดงแผนที่แบบ Hierarchy ในระดับ Campus, ตึก และ ชั้นได ผาน Web Browser โดย
สามารถรองรับไฟลกราฟฟกเหลานี้ (PNG, JPEG, AutoCAD) ไดเปนอยางนอย
๒.๖.๑๐ รองรับการตั้งคาการใชง าน และ ความปลอดภัยการเชื่อมตอกับอุปกรณกระจายสัญ ญาณ
(Router) ไดหลายรูปแบบ โดยสามารถทําไดเปนอยางนอยดังนี้ dynamic multipoint VPN (DMVPN), access
control lists (ACLs) , Routing Information Protocol (RIP), OSPF, static routes, Ethernet interfaces,
Network Address Translation (NAT) และ Zone-Based Firewall.
๒.๖.๑๑ สามารถทําการเปลี่ยนหรือเพิ่มคอนฟกกูเรชันของอุปกรณ Access Point จากศูนยกลางได
๒.๖.๑๒ สามารถตรวจจับอุปกรณแปลกปลอม และปดการเชื่อมตอของอุปกรณแปลกปลอมในระบบ
เครือขายไรสายได (Rogue Detection)
๒.๖.๑๓ สามารถ Update software ของ Router, Switch, Wireless Controller และ Access
Point (ทั้งแบบ Controller Base และ Standalone Base) โดยทําจากศูนยกลาง
๒.๖.๑๔ สามารถบริหารจัดการคาคอนฟกกูเรชั่นของอุปกรณได (archive และ change management)
๒.๖.๑๕ มีชองสืบคนขอมูลอุปกรณ, สัญญาณเตือน(Alarm), เหตุการณ(Events) และ ผูใชงาน (Client)
ได โดยเมื่อตองการสืบคนผูใชงาน (Client) สามารถสืบคนไดจาก ชื่อ (User name), MAC address, IP Address,
ประเภทอุปกรณ (Asset Category) และ อุปกรณที่ทําการเชื่อมตอ (Switch Name, AP Name) ได
๒.๖.๑๖ สามารถเก็บรวมรวมขอมูลของระบบเครือขายไดหลายชองทาง ดังนี้
(๑) Syslog
(๒) SNMP
(๓) Netflow หรือ JFlow หรือ sFlow
๒.๖.๑๗ สามารถตั้งระดับผูดูแลระบบ (User Privileges) และ แบงขอบเขตของระบบที่ดูแล (Virtual
Domain) ได
๒.๖.๑๘ สามารถแสดงสถานะของอุปกรณออกเปนรายงานไดหลายรูปแบบทั้งแบบ Web Base และ
PDF หรือ CSV ได และ สามารถใหระบบสง email ไปยังผูดูแลระบบได
๒.๖.๑๙ สามารถบริหารจัดการอุปกาณผาน HTTP, HTTPS ได
๒.๖.๒๐ เครื่อ งคอมพิว เตอรแม ขาย (Rack Server) สํ าหรั บ ระบบบริห ารจั ดการการเชื่ อมต อ
เครือขาย มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
(๑) เปนเซิรฟเวอรชนิด Rack-mount ขนาดความสูงไมนอยกวา 1U พรอมรางเคเบิล
(๒) มี Socket สําหรับ CPU ตระกูล Intel Xeon E5-2600 v3 Series แบบ 8-Core ไม
นอยกวา 2 socket พรอมเสนอ CPU ที่ความเร็วไมนอยกวา 2.40 GHz จํานวน ๑ หนวย
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

- ๑๒ (๓) มีหนวยความจําแบบ DDR-4 Registered DIMM ทํางานที่ความเร็ว 2133 MHz ไม
นอยกวา 48GB และสามารถขยายไดถึง 768GB และรองรับการทํางาน Advanced error-correcting code
(ECC), Independent Channel Mode, Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode
(๔) มีชองฮารดดิสกที่สามารถถอดใสจากทางดานหนาแบบ hot-swappable จํานวนไม
นอยกวา ๘ ชองและรองรับฮารดดิสกไดสูงสุดไมนอยกวา 8TB
(๕) รองรับฮารดดิสกไดทั้งแบบ SATA, SAS และ SSD
(๖) มีฮารดดิสกแบบ SAS 10K ขนาด 300GB จํานวน ๘ หนวย พรอมความสามารถใน
การทํา Hardware RAID Controller แบบ 12Gb รองรับ RAID 0,1
(๗) มีสล็อตสําหรับเสียบการดแบบ PCI Express 3.0 ความเร็ว x16 ไมนอยกวา ๒ สล็อต
(๘) มีอินเตอรเฟสแบบ Gigabit Ethernet จํานวน 2 พอรต และรองรับการขยาย 10Gb
จํานวน ๒ พอรต โดยไมเสีย PCI Express slot
(๙) มี SD Slots อยางนอย ๒ หนวย
(๑๐) มี USB 3.0 จํานวน 2 ports, RJ45 serial จํานวน 1 port, VGA จํานวน 1 port
(๑๑) Out-of-Band Management Interface แบบ Gigabit Ethernet อยางนอย ๑ พอรต
(๑๒) สามารถบริหารจัดการผานทาง Web GUI และ CLI พรอมรองรับการทํางานรวมกับ
ระบบจัดการอื่นๆ ผานมาตรฐาน IPMI2.0 และ XML
(๑๓) มีระบบ remote KVM เพื่อใชงานเมาส, คียบอรด, จอภาพ และ CD/DVD จากเครื่อง
คอมพิวเตอรของผูดูแลระบบผาน Web Browser ได
(๑๔) มีแหลงจายไฟที่เปนแบบ Fully Redundant และ hot-plugable ขนาดไมนอยกวา
770W ตอหนวย
(๑๕) มีพัดลมสําหรับระบายความรอนแบบ Fully Redundant และ Hot-swapable
(๑๖) รองรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้
(๑.๑) Microsoft Windows Server 2012
(๑.๒) Microsoft Windows Server 2012 R2
(๑.๓) Microsoft Windows Server 2008 R2
(๑.๔) Red Hat Enterprise Linux
(๑.๕) Novell SUSE Linux Enterprise Server
(๑.๖) Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel (UEK))
(๑.๗) Oracle Solaris
(๑.๘) Ubuntu Server
(๑.๙) CentOS
(๑.๑๐) VMware vSphere ESXi
(๑.๑๑) Oracle Virtual Machine Server (UEK)
(๑.๑๒) Citrix XenServer

น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

- ๑๓ ๒.๗ ระบบตรวจสอบตัวตนการเขาใชงานเครือขาย มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
๒.๗.๑ ระบบที่เสนอตองสามารถตรวจสอบตัวตนไดไมนอยกวา ๒๐๐๐ อุปกรณ
๒.๗.๒ สามารถตรวจสอบตัวตน และกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายขององคกร ทั้งใน
รูปแบบของ เครือขายชนิดใชสาย (Wired Network), เครือขายไรสาย (Wireless Network) และ เครือขาย
เสมือน (VPN) ไดโดยการบริหารจากสวนกลาง
๒.๗.๓ สามารถกําหนดนโยบายการเขาใชง านระบบเครือขายชนิดใชสาย (Wired) และไรสาย
(Wireless) โดยกําหนดนโยบายตาม กลุมผูใช, อุปกรณที่เขาใชงาน, ทรัพยากรเครือขายที่เขาถึง, เวลา รวมถึง
สถานะของเครื่องคอมพิวเตอรที่เขาใช (Posture Validation) ไดเปนอยางนอย
๒.๗.๔ สามารถกําหนด และอนุญาตใหผูใชงานภายนอก (Guest) เขาใชเครือขาย โดยมีการจํากัด
การเขาถึง ทรัพยากรภายในบริษัท หรือใหบริการเฉพาะอินเตอรสําหรับบุคคลภายนอกเทานั้น และสามารถ
ปรับเปลี่ยนแกไขหนา Web pages ของผูใชงานภายนอกใหเหมาะสมตามความตองการขององคกรได โดย
บริหารจัดการแบบรวมศูนยทั้งระบบ
๒.๗.๕ รองรับการบริหารจัดการอุปกรณที่เขาใชระบบเครือขาย เชน IP camera, Printer, IP
Phone, Smart Phone, Tablet, คอมพิวเตอร และอื่น ๆ โดยผูดูแลสามารถสรางกลุมของอุปกรณที่มีลักษณะ
เหมือนกัน และจํากัดการใชงานของอุปกรณดังกลาวตามกลุมที่กําหนดไวได โดยบริหารจัดการแบบรวมศูนยทั้ง
ระบบ รวมถึงสามารถอัพเดทฐานขอมูลเพื่อจัดกลุมอุปกรณที่เขาใชงานระบบเครือขายได
๒.๗.๖ ใชโปรโตคอล มาตรฐาน RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) ในการทํา
Authentication, Authorization และ Accounting (AAA)ได
๒.๗.๗ รองรับการตรวจสอบตัวตนดวย โปรโตคอล PAP, MS-CHAP, EAP-MD5, PEAP, EAPFAST, EAP-TLS เปนอยางนอย
๒.๗.๘ มีความสามารถในการทํา VLAN Assignment, Downloadable ACLs , Named ACLs,
Security Group Access List และ URL-Redirection ในการทํา Rule-based Policy ซึ่งทํางานรวมกับ
อุปกรณเครือขายแบบไรสาย และแบบมีสายได
๒.๗.๙ สามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลของผูใชง านจากภายนอก (External User Databases)
ดังตอไปนี้ได Active Directory, Generic LDAP, RSA OTP และ Certificate Authority
๒.๗.๑๐ สามารถสรางกลุมผูใชที่เปนบุคคลภายนอก (Guest) โดยกําหนดเวลาที่สามารถใชงาน
ทั้งเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการใชงานได
๒.๗.๑๑ สามารถออกแบบและปรับแตงหนา Web page สําหรับผูใชงานทั่วไป (guest) ในรูปแบบ
ตางๆ เชน Hotspot, Sponsor Portal, Self-Service Portal ได รวมถึงเพิ่ม Corporate logo และแสดง
Virtual Flow เพื่อแสดงใหการเขาใชบริการผูใชงานทั่วไป (guest) ที่กําหนดได
๒.๗.๑๒ สามารถเพิ่มเติม API (Application Programming Interface) สําหรับบริหารจัดการ
Guest ได
๒.๗.๑๓ มีระบบ Certificate Authority (Internal Certificate Authority) เพื่อใหบริการสําหรับ
อุปกรณสว นตัว ซึ่งรองรับการทํางานแบบ Standalone และ Subordinate deployment.
๒.๗.๑๔ รองรับการตรวจสอบ Certificate ที่ใหบริการ โดยใช Online Certificate Status
Protocol (OCSP) ในการตรวจสอบ
๒.๗.๑๕ สามารถรองรับการเชื่อมตอกับ Microsoft Active Directory แบบ Multi Forest โดย
รองรับ Microsoft Windows Active version 2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2.
น.อ.
ประธานกรรมการฯ และ รอง ผอ.กทภ.

- ๑๔ ๒.๗.๑๖ สามารถสอบสถานะของเครื่องคอมพิวเตอรที่เขาใชงานระบบเครือขายอยางนอยดังนี้
(๑) ตรวจสอบระบบ Antivirus และความทันสมัยของระบบ Antivirus
(๒) ตรวจสอบ Microsoft Window Service pack ที่จําเปน
๒.๗.๑๗ สามารถกักกันเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมผานการตรวจสอบตัวตนและสถานะใหอยูในวงจํากัด
๒.๗.๑๘ สามารถบริหารจัดการกลุมผูใชที่เปนบุคคลภายนอก (Guest Life Cycle Management) ได
๒.๗.๑๙ สามารถกําหนดติดตั้ง (Configuration and Management) ผาน Web Browser ได
และแบงกลุมผูดูแลไดหลายระดับเชน Operator, Helpdesk, Administrator ไดเปนอยางนอย
๒.๗.๒๐ มี Dashboard ในการแสดงสถานะภาพรวมของอุปกรณที่เขาใชง านระบบเครือขาย,
อุปกรณที่ผานการตรวจสอบ, อุปกรณที่ไมผานการตรวจสอบ เปนอยางนอย
๒.๗.๒๑ มีระบบชวยในการติดตั้ง Supplicant และติดตั้ง คาเริ่มตนของอุปกรณที่เขาใชระบบ
เครือขายอยางนอยดังตอไปนี้ Windows OS, MAC OS, Apple iOS device, Android device โดยสามารถ
กําหนดนโยบายการติดตั้งที่แตกตางกันไปตามรูปแบบของอุปกรณได
๒.๗.๒๒ สามารถทํางานรวมกับระบบ MDM (Mobile Device Management) และรับขอมูล
เกี่ยวกับอุปกรณที่อยูในการบริหารจัดการของ MDM เพื่อใชในการกําหนดนโยบายได
๒.๗.๒๓ รองรับการทํางาน ระบบ MDM (Mobile Device Management) อยางนอยดังตอไปนี้
Mobile Iron, Citrix, Air watch, Good.
๒.๗.๒๔ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Rack Server) สําหรับระบบตรวจสอบตัวตน มีคุณสมบัติทาง
เทคนิคอยางนอยดังนี้
(๑) เปนเซิรฟเวอรชนิด Rack-mount ขนาดความสูงไมนอยกวา 1U พรอมรางเคเบิล
(๒) มี Socket สําหรับ CPU ตระกูล Intel Xeon E5-2600 v3 Series แบบ 8-Core
พรอมเสนอ CPU ที่ความเร็วไมนอยกวา 2.40 GHz จํานวน ๑ หนวย
(๓) มีหนวยความจําแบบ DDR-4 Registered DIMM ทํางานที่ความเร็ว 2133 MHz ไม
นอยกวา 32GB และสามารถขยายไดถึง 768GB และรองรับการทํางาน Advanced error-correcting code
(ECC), Independent Channel Mode, Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode
(๔) มีชองฮารดดิสกที่สามารถถอดใสจากทางดานหนาแบบ hot-swappable จํานวนไม
นอยกวา 8 ชองและรองรับฮารดดิสกไดสูงสุดไมนอยกวา 8TB
(๕) รองรับฮารดดิสกไดทั้งแบบ SATA, SAS และ SSD
(๖) มีฮารดดิสกแบบ SAS 10K ขนาด 300GB จํานวน 6 หนวย พรอมความสามารถใน
การทํา Hardware RAID Controller แบบ 12 GB รองรับ RAID 0,1,5,6 พรอม 1GB FBWC Cache
(๗) มีสล็อตสําหรับเสียบการดแบบ PCI Express 3.0 ความเร็ว x16 ไมนอยกวา ๒ สล็อต
(๘) มีอินเตอรเฟสแบบ Gigabit Ethernet จํานวน ๒ พอรต และรองรับการขยาย 10Gb
จํานวน ๒ พอรต โดยไมเสีย PCI Express slot
(๙) มี SD Slots อยางนอย ๒ หนวย
(๑๐) มี USB 3.0 จํานวน 2 ports, RJ45 serial จํานวน 1 port, VGA จํานวน 1 port
(๑๑) มี Out-of-Band Management Interface แบบ Gigabit Ethernet อยางนอย ๑ พอรต
(๑๒) สามารถบริหารจัดการผานทาง Web GUI และ CLI พรอมรองรับการทํางาน
รวมกับระบบจัดการอื่นๆ ผานมาตรฐาน IPMI2.0 และ XML
น.อ.
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- ๑๕ (๑๓) มีระบบ remote KVM เพื่อใชงานเมาส, คียบอรด, จอภาพ และ CD/DVD จาก
เครื่องพีซีของผูดูแลระบบผาน Web Browser ได
(๑๔) รองรับการเพิ่มแหลงจายไฟแบบ Fully Redundant และ hot-plugable ขนาด
ไมนอยกวา 770W ตอหนวย
(๑๕) รองรับการเพิ่มพัดลมสําหรับระบายความรอนแบบ Fully Redundant และ hot-swapable
(๑๖) รองรับระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้
(๑) Microsoft Windows Server 2012 R2
(๒) Microsoft Windows Server 2012
(๓) Microsoft Windows Server 2008 R2
(๔) Red Hat Enterprise Linux
(๕) Novell SUSE Linux Enterprise Server
(๖) Oracle Linux (Unbreakable Enterprise Kernel (UEK))
(๗) Oracle Solaris
(๘) Ubuntu Server
(๙) CentOS
(๑๐) VMware vSphere ESXi
(๑๑) Oracle Virtual Machine Server (UEK)
(๑๒) Citrix XenServer
๒.๘ อุปกรณสลับสัญญาณศูนยขอมูล (Data Center Access Switch) มีคุณสมบัติทางเทคนิค
อยางนอย ดังนี้
๒.๘.๑ มี Switching Fabric แบบ Non-blocking รองรับ Throughput ไมนอยกวา 1.92 Tbps
และมี Forwarding Rate ไมนอยกวา 1,500 mpps
๒.๘.๒ มีพอรตแบบ 10 Gb Base-T สามารถสงขอมูลที่ความเร็ว 100 Mbps,1Gbps,10 Gbps
จํานวนไมนอยกวา ๔๘ พอรต
๒.๘.๓ มีพอรตแบบ 40 Gb Ethernet แบบ QSFP+ จํานวนไมนอยกวา ๖ พอรต โดยรองรับได
สูงสุดไมนอยกวา ๑๒ พอรต พรอมเสนอ Transceiver แบบ 40GE หรือ QSFP to SFP+ เพื่อเชื่อมตอกับ
อุปกรณ Core Switch
๒.๘.๔ มีพอรต Console อยางนอย ๑ พอรต และ out-of-band management อยางนอย ๑ พอรต
๒.๘.๕ อุปกรณทํางานแบบ Low Latency โดยมี Latency ต่ํากวา 2 microseconds
๒.๘.๖ มีฮารด แวรสํ าหรับ การทํ า VXLAN overlays ได แบบ Line rate เพื่ อทํ า logical
topologies โดยไมมีผลกระทบกับ performance
๒.๘.๗ สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณกระจายสัญญาณศูนยขอมูล (Data Center Access Switch)
ที่นําเสนอ ดวยสถาปตยกรรมแบบ CLOS หรือ Spine-Leaf ดวยพอรตแบบ 40 Gb Ethernet ได
๒.๘.๘ อุปกรณไดรับการออกแบบมาเพื่อรองรับการทํางานแบบ Software Defined Network
(SDN) หรือ Application Centric Infrastructure (ACI) โดยเฉพาะ
๒.๘.๙ สนับสนุนจํานวน IP Host Entries ไดไมนอยกวา 200,000 Host
๒.๘.๑๐ สนับสนุนจํานวน MAC Address ไดไมนอยกวา 96,000 MAC address
๒.๘.๑๑ สนับสนุนจํานวน VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 VLANs
น.อ.
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- ๑๖ ๒.๘.๑๒ สนับสนุนการทํา SPAN ไดไมนอยกวา 4 sessions
๒.๘.๑๓ สนับสนุนจํานวน VXLAN tunnel endpoints (VTEP) ไดไมนอยกวา 256 VTEP
๒.๘.๑๔ มีระบบ Airflow แบบ Front-to-Back หรือ Back-to-Front โดยที่ลมเย็นดูดเขาทางดาน
พอรต (Port-side intake)
๒.๘.๑๕ มีพัดลมระบายอากาศ (Fan) แบบ Redundancy และ hot-swappable
๒.๘.๑๖ ทํางานไดกับระบบไฟฟาในประเทศไทย 220 VAC, 50Hz และมี Redundant power supplies
๒.๘.๑๗ เปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันกับอุปกรณ Core Switch ที่เสนอใหเชาในโครงการนี้
๒.๘.๑๘ อุปกรณที่นําเสนอตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
๒.๙ เครื่องสํารองไฟขนาด 15 kVA มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๒.๙.๑ เปนเครื่องจายกระแสไฟฟาตอเนื่องขนาดไมต่ํากวา 15kVA สามารถปองกันปญหาอันเกิด
จาก Surge Voltage, Transient, Under and Over Voltage ทาง Input และสามารถใชกับไฟฟาแบบ ๑ เฟส
220V หรือ ไฟ ๓ เฟส 380 VAC ได
๒.๙.๒ เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เปนแบบ True ON – Line Double Conversion
๒.๙.๓ Input Characteristic ตองมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) Rated Voltage : 220 VAC+/-25% 1 Phase หรือ 380 VAC+/-20% 3 Phase
(๒) Rated Frequency : 50/60 Hz
(๓) Factor
: ≥ 0.97 หรือดีกวา
๒.๙.๔ Output Characteristic ตองมีคุณลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) Rated output power
: ขนาดไมนอยกวา 15 kVA/12kW.หรือดีกวา
(๒) Waveform
: Pure Sine Wave
(๓) Rated output Voltage : 220 Vac + 1 %
(๔) Rated Frequency
: 50/60 Hz + 0.1 % หรือดีกวา
(๕) Total Harmonic Distortion: ≤ 2 % at Linear Load หรือดีกวา
(๖) Efficiency( AC-AC)
: ไมนอยกวา 90 % at Full Load หรือดีกวา
(๗) Crest factor
: 3:1 หรือดีกวา
(๘) Noise Level
: ≤ 50dB @ 1 Meter
๒.๙.๕ แบตเตอรี่ที่ใชตองเปนแบบ Seal lead acid ชนิด Maintenance free
๒.๙.๖ แบตเตอรี่จ ะต องมีขนาดเพี ยงพอสําหรับ จา ยไฟฟา ให กับ ระบบ UPS ทํางาน เพื่อ จา ย
กระแสไฟฟาใหกับ Load ที่ตอพวง ไดไมนอยกวา ๑๐ – ๑๕ นาที หลังจากไฟฟาดับ ขึ้นอยูกับโหลดที่ใชงาน
๒.๙.๗ UPS รองรับการขยายเวลา Backup Time ในการสํารองไฟฟาในอนาคตได
๒.๙.๘ ตองมีพอรตสัญญาณ RS232 หรือ USB พรอมซอฟตแวรควบคุม และตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องสํารองไฟฟา โดยสามารถทํางานบน Windows ไดอยางมีประสิทธิภาพ (UPS Monitoring and
Controlling Software)
๒.๙.๙ UPS มีชองสําหรับรองรับ SNMP: Simple Network Management Protocol สําหรับการ
ควบคุม การทํางานระยะไกลผาน Internet (communication network management) ได ในอนาคต กรณี
ลูกคาตองการใชงาน
๒.๙.๑๐ อุปกรณ UPS ที่เสนอ ตองสามารถทํางานไดดีในภูมิอากาศของประเทศไทย
๒.๙.๑๑ สามารถทํางานรวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาได (Generator Compatible)
น.อ.
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- ๑๗ ๒.๙.๑๒ เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่เสนอตองเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน
ISO9001:2008( NAC) หรือ ISO14001:2004 (NAC)
๒.๙.๑๓ เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ที่เสนอเปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน CE หรือ มอก.1291-2545
๒.๙.๑๔ มีศูนยบริการรองรับการบริการหลังการขายไมนอยกวา ๑๐ ศูนยบริการ
๒.๑๐ เครื่องสํารองไฟขนาด 2 kVA มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๒.๑๐.๑ ประเภทของ UPS ตองเปนระบบ True On-line Double Conversion Design
๒.๑๐.๒ UPSที่เสนอสามารถใชงานแบบ Rack & Tower ไดในตัวเดียวกัน
๒.๑๐.๓ มีคุณสมบัติดาน Input ดังนี้
(๑) แรงดันไฟฟาขาเขา 220 V + 20% หรือดีกวา
(๒) ความถี่ไฟฟาขาเขา 50 Hz + 6 % หรือดีกวา
(๓) มี Input Power Factor ไมนอยกวา 0.98 หรือดีกวา
๒.๑๐.๔ มีคุณสมบัติดาน Output ดังนี้
(๑) แรงดันไฟฟาขาออก 220 V + 1 % หรือดีกวา
(๒) ความถี่ไฟฟาขาออก 50 + 0.1 Hz หรือดีกวา
(๓) เครื่อง UPS ตองมีกําลังไฟฟาดานขาออกไมนอยกวา 2 kVA/1600W หรือดีกวา
๒.๑๐.๕ ระยะเวลาในการสํารองไฟฟา ๕ นาที Depend On Load
๒.๑๐.๖ ตองมีสัญญาณรูปคลื่นที่ออกเปนรูป Pure Sine Wave
๒.๑๐.๗ มีจอแสดงสถานะแบบ LCD เชนไฟแสดงระดับแบตเตอรี,่ ระดับโหลด,ใชโหลดเกินกําลังของ
เครื่อง ( Overload ) เปนอยางนอย
๒.๑๐.๘ มีพอรทสําหรับเสียบสายโทรศัพท (Tel. Line) หรือสาย LAN (LAN Line) เพื่อปองกัน
แรงดันไฟกระชากสูง
๒.๑๐.๙ มีพอรทสัญญาณ RS-232 หรือ USB สําหรับควบคุมการทํางาน UPS
๒.๑๐.๑๐ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.1291-2545 และ CE
๒.๑๐.๑๑ เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานซึ่งไดรับมาตรฐานการผลิตอนุกรม ISO 14001:2004
และ ISO 9000 : 2008 (NAC)
๓. การติดตั้งระบบสายสัญญาและระบบไฟฟา
๓.๑ งานระบบไฟระบบฟา (Electric System)
๓.๑.๑ วัสดุ และอุปกรณตองเปนของใหม อยูในสภาพดีไมเคยใชงานมากอน
๓.๑.๒ ติดตั้งเตารับไฟฟาแบบเตารับคูเสียบขากลมแบน มีกราวด ชนิด Universal Type ขนาด
ไมนอยกวา ๑๖ A สําหรับอุปกรณที่ทําการติดตั้งใหม พรอมติด Label ใหเห็นไดชัดเจน
๓.๒ งานระบบสายสัญญาณเครือขาย
๓.๒.๑ เดินสายไฟเบอรแบบ Single Mode ไมนอยกวา 12 Core เพื่อเชื่อมระหวางอุปกรณที่ทํา
การติดตั้งใหม ภายในอาคารสนามบิน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เปนสายใยแกวนําแสง (Fiber optic Cable) ชนิด Single Modeขนาด ไมนอยกวา 12 Core
(๒) มีโครงสรางแบบ ADSS (AU Dielectric Self-Supporting) โดยตอง สอดคลองกับ
มาตรฐาน IEEE หรอ IEC หรอ EN เปนอยางนอย
๓.๒.๒ สายเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Patch Cord) มีคุณสมบัติ ดังนี้
น.อ.
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- ๑๘ (๑) สาย Fiber optic Patch Cord LC-LC Duplex ความยาวไมนอยกวา ๓ เมตร เปนสายที่
ผลิตสําเร็จจากโรงงาน จัดหาใหเพียงพอกับการใชงานทั้งโครงการและสํารองไวใชงานจํานวน ไมนอยกวา ๑๐ เสน
(๒) ติดตั้งแผงกระจายสาย (Fiber optic patch panel) ประจําตู Rack ทุกตู ดังนี้
(๒.๑) เปน Patch Panel แนบ Single mode ขนาด 2 U สามารถยึดติดกับ ตู Rack
มาตรฐาน ขนาด 19 นิ้ว ได
(๒.๒) มีฝาปดมิดชิด สามารถเลื่อนเขาออก และมีพื้นที่ขดสายหรือเก็บสาย เพื่อความ
สะดวกในการติดตั้งสาย Fiber optic ได
(๓) สายสัญญาณแบบ UTP มีคุณสมบัติดังนี้
(๓.๑) สาย UTP CAT6 หรือดีกวา มีฉนวน PVC และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSi/TIA
หรือ ISO/IEC เปนอยางนอย
(๓.๒) สามารถรองรับการใชงาน 1000 BASE-T, 100 BASE-TX, POE, เปนอยางนอย
(๓.๓) สาย UTP Patch Cord แบบ CAT6 จัดหาใหพอเพียงกับการใชงานทั้งโครงการ
และสํารองไวใชงานจํานวนไมนอยกวา ๒๐ เสน (ความยาวไมนอยกวา ๓ เมตร)
(๓.๔) สายสัญญาณจะตองมี Wire Marker ใหตรงกันทั้ง ๒ ดาน และมี Label ติดใหเรียบรอย
๓.๓ ผูใหเชาจะตองสงมอบเอกสารแบบการติดตั้งทั้งระบบเครือขาย ในโครงการ ในรูปแบบ Digital File
ที่สามารณแกไขปรับปรุงได เชน .doc, .xls, .vsd เปนตน
๔. Network Diagram

น.อ.
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ภาคผนวก ๘
คุณลักษณะเฉพาะและขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณระบบงาน
--------------------------๑. ขอกําหนดทั่วไป
๑.๑ อุปกรณของระบบงานทั้งหมดตองเปนของใหม ของแท ไมเกาเก็บ และยังไมเคยถูกใชงานมากอน และ
เปนผลิตภัณฑที่ยังอยูในสายการผลิตและมีจําหนายในทองตลาดปจจุบัน
๑.๒ เครื่ องคอมพิ วเตอร แม ข ายและอุ ปกรณ จั ดเก็ บข อมู ลต องได รั บมาตรฐานความปลอดภั ยทางไฟฟ า
Underwriter Laboratory (UL), Canadian Standard Association (CSA) หรือเทียบเทา และมาตรฐานการปองกัน
การรบกวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา EMC จาก Federal Communication Commission (FCC) หรือ เทียบเทา
๑.๓ อุปกรณระบบงานทั้งหมดตองสามารถใชงานไดกับระบบกระแสไฟฟาในประเทศไทย (220 VAC)
๒. รายการอุปกรณ
ลําดับที่
รายการอุปกรณ
จํานวน หนวยนับ
๔
ชุด
๑. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลหลัก (Primary Server)
๓
ชุด
๒. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลรอง (Secondary Server)
๔๘
ชุด
๓. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation)
๓
ชุด
๔. เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี
๒
ชุด
๕. เครื่องพิมพเลเซอรชนิดขาวดํา
๖. เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix (DCP)
๑๗
ชุด
๗. เครื่องพิมพบัตรโดยสาร (BPP)
๒๔
ชุด
๘. เครื่องพิมพปายติดกระเปาสัมภาระผูโดยสาร (BTP)
๒๔
ชุด
๙. เครื่องอานหนังสือเดินทาง (SPR)
๒๔
ชุด
๑๐. เครื่องอานบัตรโดยสาร (BGR)
๑๒
ชุด
๑๑. เครื่อง Handheld Scanner (สําหรับระบบงาน BRS)
๑๐
ชุด
๑๒. เครื่อง Fix Scanner (สําหรับ Passenger Tracking)
๔
ชุด
๑๓. เครื่อง Handheld Scanner (สําหรับ Passenger Tracking)
๔
ชุด
๑๔. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Rack)
๒
ชุด
๑๕. อุปกรณเทปสํารองขอมูลพรอมซอฟตแวรสํารองขอมูล (Tape)
๑
ชุด
๑๖. เครื่องสํารองกระแสไฟฟาขนาด 3 kVA (UPS)
๑
ชุด
๓. คุณลักษณะเฉพาะ
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลหลัก (Primary Server) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑.๑ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๖ แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอร แม
ขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา ๑ หนวย
๓.๑.๒ หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
๓.๑.๓ มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 16 GB
๓.๑.๔ สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1
๓.๑.๕ มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) มีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา ๕ หนวย
๓.๑.๖ มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หนวย
น.อ.
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-๒๓.๑.๗ มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง
๓.๑.๘ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน ๒ หนวย
๓.๑.๙ มีระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมลิขสิทธิ์การใชงานถูกตอง
๓.๑.๑๐ มีระบบจัดการฐานขอมูลพรอมลิขสิทธิ์การใชงานถูกตอง
๓.๑.๑๑ ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผลรอง (Secondary Server) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๒.๑ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (4 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอร แม
ขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา ๑ หนวย
๓.๒.๒ หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
๓.๒.๓ มีหนวยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
๓.๒.๔ สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1
๓.๒.๕ มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา ๒ หนวย
๓.๒.๖ มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หนวย
๓.๒.๗ มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมนอยกวา ๒ ชอง
๓.๒.๘ มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน ๒ หนวย
๓.๒.๙ มีระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมลิขสิทธิ์การใชงานถูกตอง
๓.๒.๑๐ มีติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Workstation) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๓.๑ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core i5 6500 หรือดีกวา ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz แกนหลัก 4 core
๓.๓.๒ หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB
๓.๓.๓ มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB
๓.๓.๔ มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน ๑ หนวย
๓.๓.๕ มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
๓.๓.๖ มีพอรตเชื่อมตออุปกรณแบบ USB จํานวนไมนอยกวา ๖ พอรต
๓.๓.๗ มีพอรตเชื่อมตออุปกรณแบบ Serial จํานวนไมนอยกวา ๑ พอรต
๓.๓.๘ มีพอรตการเชื่อมตอเครือขายชนิด RJ45 รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps
๓.๓.๙ มีแปนพิมพ และเมาส
๓.๓.๑๐ มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มีคา Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไม
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
๓.๓.๑๑ มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ ๓๒ bit English version หรือสูงกวา
๓.๓.๑๒ มีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 800VA
๓.๓.๑๓ ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
๓.๔ เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๔.๑ มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
๓.๔.๒ มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา ๒๗ หนาตอนาที (ppm)
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-๓๓.๔.๓ สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
๓.๔.๔ มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
๓.๔.๕ มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
๓.๔.๖ มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
๓.๔.๗ สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
๓.๔.๘ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220v, 50 - 60Hz
๓.๕ เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๕.๑ มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
๓.๕.๒ มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา ๓๓ หนาตอนาที (ppm)
๓.๕.๓ สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
๓.๕.๔ มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
๓.๕.๕ มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
๓.๕.๖ มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง
๓.๕.๗ สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
๓.๕.๘ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220 v, 50 – 60 Hz
๓.๖ เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix (DCP) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๖.๑ มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา ๔๐๐ ตัวอักษรตอวินาที
๓.๖.๒ มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด ๑๐ ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา ๑๐๐
ตัวอักษรตอวินาที
๓.๖.๓ มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมนอยกวา 240 x 216 dpi
๓.๖.๔ มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
๓.๖.๕ มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 64 KB
๓.๖.๖ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220 v, 50-60Hz
๓.๗ เครื่องพิมพบัตรโดยสาร (BPP) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๗.๑ เปนเครื่องพิมพบัตรโดยสารแบบ Thermal Direct
๓.๗.๒ มีความละเอียดอยางนอย 200 dpi
๓.๗.๓ สามารถพิมพบัตรโดยสารแบบ 1D and 2D barcodes including PDF417, Datamatrix,
Aztec and QR code
๓.๗.๔ มีชองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยางนอยดังนี้
(๑) RS232
(๒) USB device
(๓) Ethernet
๓.๗.๕ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220V 50-60Hz
๓.๘ เครื่องพิมพปายติดกระเปาสัมภาระของผูโดยสาร (BTP) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๘.๑ เปนเครื่องพิมพบัตรกระเปาผูโดยสาร (Bag tag) แบบ Thermal Direct
๓.๘.๒ มีความละเอียดอยางนอย 200 dpi
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-๔๓.๘.๓ สามารถพิมพบัตรกระเปาผูโดยสาร (Bag tag) แบบ 1D and 2D barcodes including PDF
417, Datamatrix, Aztec and QR code
๓.๘.๔ มีชองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไดเปนอยางนอยดังนี้
(๑) RS232
(๒) USB device
(๓) Ethernet
๓.๘.๕ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220v. 50-60Hz
๓.๙ เครื่องอานหนังสือเดินทาง (SPR) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๙.๑ เปนเครื่องอานเอกสารหนังสือเดินทางแบบ Bi-Directional Swipe
๓.๙.๒ สามารถอานเอกสารตามมาตรฐาน ICAO, ATB1, ATB2 และ IATA
๓.๙.๓ มีชองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรชนิด USB เปนอยางนอย
๓.๙.๔ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220V, 50-60Hz
๓.๑๐ เครื่องอานบัตรโดยสาร (BGR) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๐.๑ เปนเครื่องอานบัตรโดยสารที่สามารถอานบัตรแบบ 1D and 2D Barcodes including
PDF417, Datamatrix, Aztec and QR code ไดเปนอยางนอย
๓.๑๐.๒ สามารถอานบัตรโดยสารไดหลากหลายรูปแบบ เชน HF, RF, Chip can be read from
paper, PDA and Cell phone
๓.๑๐.๓ มีชองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรอยางนอยดังนี้
(๑) RS232
(๒) USB device
(๓) Ethernet
๓.๑๐.๔ สามารถใชไดกับกระแสไฟฟา 220V 50-60Hz
๓.๑๑ เครื่อง Handheld Scanner สําหรับระบบ BRS มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๑.๑ มีความเร็วหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอยกวา 800 MHz หรือเทียบเทาหรือดีกวา
๓.๑๑.๒ มีหนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 256 MB
๓.๑๑.๓ มีหนวยความจําแบบ Flash ขนาดไมนอยกวา 1 GB
๓.๑๑.๔ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile 6.5 หรือสูงกวา
๓.๑๑.๕ เชื่อมตอ Data ในระบบ GSM/HSDPA ได
๓.๑๑.๖ เชื่อมตอตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g ได
๓.๑๑.๗ สามารถอานขอมูลแบบ 1D,2D symbologies ได
๓.๑๑.๘ มีแบตเตอรี่สําหรับสํารองใชงาน ๑ ชุด
๓.๑๑.๙ มีอุปกรณแทนชารตแบตเตอรรี่สําหรับใชงาน
๓.๑๒ เครื่อง Fix Scanner สําหรับ Passenger Tracking มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๒.๑ มีความเร็วหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอยกวา 600 MHz หรือเทียบเทาหรือดีกวา
๓.๑๒.๒ มีหนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 128 MB
๓.๑๒.๓ มีหนวยความจําแบบ Flash ขนาดไมนอยกวา 64 MB
๓.๑๒.๔ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows CE 5.0 เทียบเทาหรือดีกวา
๓.๑๒.๕ มีจอภาพแบบสัมผัสขนาดไมนอยกวา ๘ นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 800x480 pixels
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-๕๓.๑๒.๖ สามารถอานรหัสขอมูลแบบ 1D, 2D, และ PDF 417 codes
๓.๑๒.๗ เชื่อมตอตามมาตรฐาน 802.11 a/b/g ได
๓.๑๒.๘ เชื่อมตอตามมาตรฐาน Ethernet แบบ 10/100 ได
๓.๑๓ เครื่อง Handheld Scanner สําหรับ Passenger Tracking มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๓.๑ มีความเร็วหนวยประมวลผล (CPU) ไมนอยกวา 600 MHz หรือเทียบเทาหรือดีกวา
๓.๑๓.๒ มีหนวยความจํา (RAM) ไมนอยกวา 128 MB
๓.๑๓.๓ มีหนวยความจําแบบ Flash ขนาดไมนอยกวา 128 MB
๓.๑๓.๔ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows CE 5.0 เทียบเทาหรือดีกวา
๓.๑๓.๕ สามารถอานรหัสขอมูลแบบ 1D, 2D Codes และ PDF 417 codes
๓.๑๓.๖ เชื่อมตอตามมาตรฐาน 802.11 b/g ได
๓.๑๓.๗ มีแบตเตอรี่สําหรับสํารองใชงาน ๑ ชุด
๓.๑๓.๘ มีอุปกรณแทนชารตแบตเตอรรี่สําหรับใชงาน
๓.๑๔ ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Rack) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๔.๑ เปนตู Rack ปด ขนาด ๑๙ นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ความลึก
ไมนอยกวา ๑๑๐ เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา ๒๐๐ เซนติเมตร
๓.๑๔.๒ ประตูหนา (Front Door) และ ประตูหลัง (Back Door) จะตองมีลักษณะเปนประตูเหล็ก
มีรูพรุนคลายรวงผึ้ง ที่สามารถถายเทความรอนได
๓.๑๔.๓ ประตูหลัง (Back Door) ตองออกแบบเปนประตู ๒ บานเพื่อประหยัดพื้นที่ใชสอย และ
สะดวกในการจัดเก็บมากขึ้น
๓.๑๔.๔ มีรางไฟจายกระแสไฟฟา (Power Distribution) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) รองรับการจายกระแสไฟรวมกับ UPS ขนาด 3 kVA
(๒) รองรับกระแสไฟฟาขนาด 16A
(๓) มีชองจายกระแสไฟฟา จํานวนไมนอยกวา ๑๒ ชอง
(๔) ติดตั้งกับตู Rack ๑๙ นิ้วมาตรฐาน ได
(๕) สามารถตรวจสอบการจายไฟใหกับเครื่องแมขายได
(๖) มี Circuit Breakers 2 x 16A
๓.๑๔.๕ มีพัดลมสําหรับระบายความรอนไมนอยกวา ๒ ตัว
๓.๑๔.๖ มีชุดควบคุมการใชงาน Console เครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) สามารถใชควบคุม Server ไดไมนอยกวา ๘ เครื่อง และมี Port Console เชื่อมตอ
จอภาพ Keyboard, Mouse จํานวน ๑ ชุด
(๒) มีอุปกรณ KVM Switch มีขนาดความสูงไมเกิน 1 Unit และสามารถติดตั้งในตู Rack
มาตรฐาน ๑๙ นิ้วได พรอมสายสัญญาณเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ KVM Switch จํานวนไมนอย
กวา ๘ เสน
(๓) มีชุด LED Console จํานวน ๑ ชุด ที่มีขนาดไมนอยกวา ๑๗ นิ้ว ความละเอียดการ
แสดงผลไมนอยกวา 1600 x 1200 Pixel และมี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz รวมถึงมี Keyboard และ
Mouse หรือ Track Pad
๓.๑๕ อุปกรณเทปสํารองขอมูลพรอมซอฟตแวรสํารองขอมูล (Tape) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๕.๑ เปนอุปกรณบันทึก และสํารองขอมูลแบบ LTO-6 Ultrium
น.อ.
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-๖๓.๑๕.๒ ขนาดความจุไมนอยกวา 6.25TB
๓.๑๕.๓ มีชองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายความเร็วไมนอยกวา 6 GB/sec พรอม
สายสัญญาณ และ Host Bus Card สําหรับติดตั้งบนเครื่องแมขายที่เสนอ
๓.๑๕.๔ สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน ๑๙ นิ้วได และมีชุดอุปกรณประกอบการติดตั้ง 1 Unit
๓.๑๕.๕ มีตลับเทปสํารองขอมูลแบบ LTO-6 Ultrium จํานวน อยางนอย ๒ ตลับ
๓.๑๕.๖ มี Software License สําหรับใชงานสํารองขอมูล พรอมการสนับสนุนผลิตภัณฑตลอด
ระยะเวลาเชา เพื่อสํารองขอมูลเครื่องแมขาย
๓.๑๖ เครื่องสํารองกระแสไฟฟาขนาด 3 kVA (UPS) มีคุณสมบัติทางเทคนิคอยางนอยดังนี้
๓.๑๖.๑ มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA/2700 Watt
๓.๑๖.๒ สามารถเพิ่ม Battery Pack เพื่อเพิ่มเวลา Backup time ได
๓.๑๖.๓ มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 140 - 280V
๓.๑๖.๔ มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220V (+/-5%)
๓.๑๖.๕ สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load (UPS Efficiency: 98.5%) ไดไมนอยกวา ๓๐ นาที
๓.๑๖.๖ สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน ๑๙ นิ้วได และมีชุดอุปกรณประกอบการติดตั้ง
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