ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กระทรวงคมนาคม
............................................................................................................................. ..........
1. ความเป็นมา
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้ดำเนินกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคมนำคม (MOTNET) กับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคมส่ ว นภู มิ ภ ำคทั่ ว ประเทศ จ ำนวน 531 แห่ ง เพื่ อ ใช้ ง ำนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบบู ร ณำกำร
ประกอบด้วย กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมส่วนกลำงกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
ส่วนภูมิภำค กำรใช้งำนระบบ GFMIS และกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ที่ทำหน้ำที่เป็น Internet Gateway ของกระทรวงคมนำคม โดยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมส่วนภูมิภำคส่วนใหญ่
ได้รับกำรจัดสรรวงจรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศขนำด 1 Mbps
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม พิจำรณำกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำเพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคมสำมำรถใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ในกำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับกำรพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศที่มีปริมำณมำกกว่ำในปัจจุบัน
จึงเห็นควรปรับปรุงกำรออกแบบระบบเครือข่ำยใหม่ โดยให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) สำหรับ
กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศในระดับกระทรวงและในระดับกรม และออกแบบระบบเครือข่ำยใหม่สำหรับกำรให้บริกำร
ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงำนในสังกัดส่วนภูมิภำคโดยเฉพำะ เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ด้ ว ยควำมเร็ ว ที่ เ หมำะสมตำมควำมต้ อ งกำรใช้ ง ำนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ของผู้ ใ ช้ ง ำนในปั จ จุ บั น
และสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคมส่วนภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงจัดทำโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูล จรำจรทำงคอมพิว เตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนำคม เพื่อจัดทำระบบเครือข่ำยสำหรับให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนในสังกัดส่วนภูมิภำค
จำนวน 531 แห่ง โดยจัดซื้ออุป กรณ์สำหรับโครงกำรดังกล่ำว เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ในปีงบประมำณ 2562 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณต่อไป
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนำคม
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๓.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวเนื่องจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๓.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่ว ยงำนของรั ฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลื อกเป็ นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรั บและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบจั ดเก็บข้ อมูลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ และระบบรั กษาความปลอดภั ยบนระบบเครื อข่ าย วงเงินไม่น้อยกว่ า
4,000,000 บาท จานวน 1 ผลงาน และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่อถือ โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญา
โดยมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) มำพร้อมกับเอกสำรประกวดรำคำ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตงานเบื้องต้น
4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น
4.1.1 จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ของโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงคมนำคม โดยติดตั้งที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย

-31) จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized
Log Server) และอุปกรณ์รองรับกำรจัดส่งข้อมูลกำรใช้งำนข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
2) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server)
จำนวน 1 ระบบ
3) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server)
จำนวน 1 ระบบ
4.1.2 ดำเนินกำรติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตำมขอบเขตของงำน ให้สำมำรถทำงำนร่วมกันได้
เป็นอย่ำงดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร อุปกรณ์ที่จัดหำต้องสำมำรถทำงำนร่วมกันกับระบบเครือข่ำยเดิม
(MOTNET) ของส ำนัก งำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ และกำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำน และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1.3 สร้ำงนโยบำยกำรใช้งำนเครือข่ำย (Network Authentication Policy) รองรับกำรใช้งำน
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในอนำคต โดยกำหนดให้ก่อนเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำย ผู้ใช้งำนจะต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตน
ก่อนเข้ำใช้งำนทุกครั้ง เพื่อให้ระบบสำมำรถเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และระบบสำรสนเทศคมนำคมได้
4.1.4 เมื่อสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีกำรเปิดให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต หำกผู้ใช้งำนยังไม่มี
ชื่ออยู่ในระบบ จะต้องสำมำรถลงทะเบียนกับระบบลงทะเบียนที่จัดหำในโครงกำรและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน เพื่อ
อนุมัติกำรเข้ำใช้งำนก่อน จึงจะสำมำรถใช้งำนได้
4.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอแนวคิดกำรออกแบบ และแผนกำรติดตั้ง ของระบบและอุปกรณ์ตำม
ขอบเขตกำรดำเนินงำนโครงกำร ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำควำมเหมำะสม และเชื่อได้ว่ำระบบที่เสนอ
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องสามารถเชื่อมต่อและทางานร่วมกับอุปกรณ์เดิม ที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมมีอยู่ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนกำรบริหำรโครงกำร (Project Management Plan) ที่แสดงข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงชัดเจน ให้สำนัก งำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำควำมเหมำะสม และเชื่อได้ว่ำสำมำรถดำเนิน
โครงกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอวิธีกำรดูแลบำรุงรักษำ และกำรซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ตำม
โครงกำรให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำ เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ตำมโครงกำรอยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยจะต้อง
มีช่องทำงกำรแจ้งเหตุไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง
4.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลกรหลักอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1) ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) วุฒิกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำโท มีประสบกำรณ์ใน
ตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 1 คน
2) วิศวกรเครือข่ำย (Network Engineer) วุฒิกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำตรี มีประสบกำรณ์
ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ได้รับประกำศนียบัตรทำงด้ำนเครือข่ำยระดับผู้เชี่ยวชำญ อย่ำงน้อย
1 คน และได้รับประกำศนียบัตรทำงด้ำนเครือข่ำยระดับพื้นฐำน อย่ำงน้อย 1 คน
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ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่ น้อยกว่ำ ๓ ปี ได้รับประกำศนียบัตรระดับผู้เชี่ยวชำญในอุปกรณ์จัดส่งข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เสนอในโครงกำร อย่ำงน้อย 1 คน
4.2.6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตำล็อกของรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ที่ได้ยื่นข้อ เสนอ
พร้ อมทั้งระบุ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ และรุ่ น ที่น ำเสนอให้ ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้ห รือระบำยสี เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีหลำยรุ่น (Model) หรือ Series หรือมี Option ต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใด และ Option ใด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ
4.3.1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) ติดตั้งที่
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่มีกำรออกแบบเฉพำะ
เพื่อทำหน้ำที่ในลักษณะเป็น Centralized Log Management และระบบปฏิบัติกำรที่ผ่ำนกำร Hardening ด้ำนควำมปลอดภัย
โดยเฉพำะ
2) สำมำรถจั ดเก็ บ Log File ได้ ถูกต้อง ตรงตำมพระรำชบั ญญั ติ ว่ำด้ วยกำรกระทำผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำน "ระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิ ว เตอร์ " จำกศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชำติ (NECTEC) NECTEC Standard NTS
4003.1-2552 หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัย FIPS และ Common Criteria เป็นอย่ำงน้อย
3) สำมำรถบริ หำรจั ดกำรแบบ Web Base Administration ผ่ ำน HTTPS หรือ Command Line
Interface (CLI) ผ่ำน SSH เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
4) รองรับกำรจัดเก็บ Log แบบ Syslog จำกอุปกรณ์เครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 อุปกรณ์
5) มีพอร์ต Gigabit Ethernet Interface แบบ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต และแบบ GE SFP+
ไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต
6) สำมำรถรับข้อมูล Log สูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 20,000 เหตุกำรณ์ต่อวินำที (Log Rate)
7) Hard Disk มีควำมจุ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 36 TB และสำมำรถทำ RAID-0, RAID-1, RAID-5,
RAID-6, RAID-10, RAID-50, และ RAID-60 ได้
8) สำมำรถเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ อย่ำงน้อยประกอบด้วย
- IP address ต้นทำง (Source IP address)
- IP address ปลำยทำง (Destination IP address)
- Service Port ปลำยทำง (Destination port)
- วันและเวลำของกำรเชื่อมต่อ
- ชื่อของผู้ใช้งำน เมื่อมีกำรระบุตัวบุคคล (Authentication)
9) สำมำรถทำ Archive Log และกำร Compression File เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
10) สำมำรถกำหนดสิทธิ์และระดับควำมสำคัญให้กับผู้ดูแลระบบ ที่เข้ำมำใช้งำนอุปกรณ์เก็บข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Profile-Based Administration)
11) สำมำรถทำกำร Monitor ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Traffic) แบบ Real-Time ได้
12) ระบบมีส่วนของสรุปข้อมูลรำยงำน รำยกำร Host หรือ อุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้ำมำจัดเก็บ
โดยระบุข้อ มูล ได้อ ย่ำ งน้อ ย ประกอบด้ว ย ชื่อ Host ระยะเวลำจัด เก็บ มำแล้ว ทั้ง สิ้น หรือ ปริม ำณเหตุก ำรณ์
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หรือ PDF หรือ HTML ได้เป็นอย่ำงน้อย
13) สำมำรถทำหน้ำที่เป็น Time Server หรือสำมำรถเทียบเวลำกับ NTP Server ได้เป็นอย่ำงน้อย
14) รองรับกำร Authentication ร่วมกับ AD หรือ LDAP หรือ Radius และรองรับกำร Authentication
แบบ Two Factor Authentication
15) สำมำรถจัดเก็บข้อมูลชนิด Raw Data โดยแยกจัดเก็บตำมชื่ออุปกรณ์ วันที่ หรือชั่วโมงได้
16) สำมำรถกำหนดรูปแบบกำรทำงำนของอุปกรณ์ในลักษณะของกำรจัดเก็บข้อมูล หรือรูปแบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำรำยงำน เพียงอย่ำงเดียวได้
17) สำมำรถกำหนดชื่อของอุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้ำมำจัดเก็บได้
19) มีเทคโนโลยีกำร Index ข้อมูล Log File และกำหนดช่วงเวลำในกำรค้นหำได้ในระดับ วันที่
เวลำ ได้เป็นอย่ำงน้อย
20) ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรค้นหำ สำมำรถส่งออก (Export) เป็นไฟล์รูปแบบ CSV ได้เป็นอย่ำงน้อย
21) มีอุปกรณ์รองรับกำรจัดส่งข้อมูลกำรใช้งำนข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
21.1) เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นแบบ ASIC มีพอร์ต Gigabit
Ethernet แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่ำ 16 พอร์ตและรองรับพอร์ต Gigabit Ethernet
แบบ SFP ไม่น้อยกว่ำ 16 พอร์ต
21.2) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ RJ45 สำหรับ Management หรือ HA ไม่น้อยกว่ำ
2 พอร์ต และมี Internal Storage ไม่น้อยกว่ำ 042GB
21.3) สำมำรถรองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ พร้ อ มๆกั น (concurrent Sessions) ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ
10,000,000 กำรเชื่ อ มต่ อ และรองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ ใหม่ (New Sessions /
Second) ได้ด้วยควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 200,000 กำรเชื่อมต่อ (sessions) ต่อวินำที
21.4) สำมำรถตรวจจับและป้องกัน DoS, Port scans, Host sweeps หรือ ICMP sweep,
SYN Flood, UDP Flood และ ICMP Flood ได้เป็นอย่ำงน้อย
21.5) สำมำรถตรวจจับและป้องกัน suriVบนโปรโตคอล FTP, HTTP, IMAP, POP3 และ
SMTP ได้
21.6) สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึง Web site โดยกำหนดแยกตำมประเภทของ Web site
(Web Categories) ได้
21.7) สำมำรถทำงำน ไม่น้อยกว่ำ torhiuoriT ได้โ ดยมี NPV c sPI 40 Gbps และ
รองรับ VPN Tunnel ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,500 Tunnels
21.8) สำมำรถท ำงำนแบบ SSL VPN โดยรองรั บ Concurrent Users ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ
5,000 คน
21.9) สำมำรถเข้ ำ รหั ส (Encryption) แบบ DES, 3DES และ AES (128 bit, 192 bit,
256 bit) ได้
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NAT46, NAT64 รวมไปถึงสำมำรถใช้งำน IPv6 ได้
21.11) รองรับกำรตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับ Local database, RADIUS,
LDAP และสำมำรถท ำ Single Sign On กั บ Windows Active Directory และ
RADIUS ได้เป็นอย่ำงน้อย
22) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ไขซ่อ มแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
23) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจำกเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ษั ท สำขำของเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรสนับสนุนอะไหล่และให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค กำรให้บริกำรซ่อมบำรุง สำหรับ
โครงกำรนี้ โดยแนบหนังสือรับรองดังกล่ำวมำพร้อมในวันยื่นเอกสำร
4.3.2 ระบบแสดงรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Report Server) ติดตั้งที่สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) รองรับกำรจัดทำสรุปรำยงำน (Report Summary) หรือ Monitor เหตุกำรณ์แบบ Dashboard System
2) มีระบบ Query หรือ Search Engine ที่รองรับ Unstructured Data หรือ สำมำรถเขียน SQL
Query Statement ส ำหรั บสร้ ำง Dataset ใหม่ เพื่ อท ำหน้ ำที่ เป็ น Data Exploration เพื่ อวิ เครำะห์ ข้ อมู ล รู ปแบบ
จำนวนข้อมูล โดยระบุช่วงเวลำได้
3) เลือกแสดงผลเฉพำะ Field ข้อมูลที่ต้องกำรเพื่อให้แสดงผลเฉพำะข้อมูลที่สนใจ
4) สำมำรถใช้ เงื่ อนไขของกำร Search โดยระบุ ได้ ทั้ งแบบ Specific Field และแบบ Full-Text
Search และแสดงจำนวนเหตุกำรณ์ที่ค้นหำได้เป็นอย่ำงน้อย
5) สำมำรถก ำหนด User ให้ เข้ ำถึ งเฉพำะข้ อมู ลที่ต้ องกำร โดยสำมำรถก ำหนดสิ ทธิ์ ได้ ทั้ งแบบ
Viewer คือดูได้อย่ำงเดียว และแบบ Administrator ที่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้
6) สำมำรถบันทึก Activity Log เพื่อเป็นหลักฐำนแจ้งว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง Configuration
7) ระบบ Dashboard สำมำรถ เพิ่มขนำดหรือลดขนำด เปลี่ยนตำแหน่ง ของกำรแสดงผลได้
หรือสำมำรถเพิ่ม Widget ในหน้ำ Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลได้
8) สำมำรถแสดงผลรำยงำนผ่ ำ นอุ ป กรณ์ Smart Phone หรื อ Tablet บนระบบปฏิ บั ติ ก ำร
Android หรือ IOS ได้
9) ระบบมีส่วนของ Schedule System เพื่อทำหน้ำที่ในกำรตั้งเวลำส่งสรุปรำยงำนทำง Email
ในรูปแบบ PDF หรือ HTML โดยสำมำรถเลือกให้ส่งเฉพำะรำยงำนหรือ Dashboard ที่สนใจและช่วงเวลำที่สนใจได้เป็นอย่ำงน้อย
10) รับประกันระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
พร้ อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบั ติกำร เป็ น ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำรแก้ไข
ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
11) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจำกเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ษั ท สำขำของเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรสนับสนุนอะไหล่และให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค กำรให้บริกำรซ่อมบำรุง สำหรับ
โครงกำรนี้ โดยแนบหนังสือรับรองดังกล่ำวมำพร้อมในวันยื่นเอกสำร

-74.3.3 ระบบตรวจสอบสิ ทธิ์ การใช้ งาน (Authentication Server) ติ ดตั้ งที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวง
คมนาคม จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ใช้งำนระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และติดตั้งระบบระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนที่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อย 3 ส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) ระบบลงทะเบียนที่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อย 3 ส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1.1) ส่วนผู้ใช้งำน มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) กำรลงทะเบียน ต้องสำมำรถเก็บข้อมูลผู้ใช้งำนในกำรลงทะเบียนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1.1) คำนำหน้ำชื่อ (เช่น นำย, นำง, นำงสำว) ชื่อ-นำมสกุลภำษำไทย โดยมี
กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรใส่อักษรไม่เหมำะสม เช่น อักขระพิเศษ และตัวเลข
(1.2) คำนำหน้ำ (เช่น Mr., Mrs., Miss) ชื่อ-นำมสกุลภำษำอังกฤษ ซึ่งข้อมูล
คำนำหน้ำชื่อภำษำอังกฤษและคำนำหน้ำชื่อภำษำไทยต้องสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ โดยมีกำรตรวจสอบเพื่อป้องกัน
กำรใส่อักษรไม่เหมำะสม เช่น อักขระพิเศษ และตัวเลข
(1.3) เลขบั ต รประชำชน/เลขที่ ห นั ง สื อ เดิ น ทำง พร้ อ มระบบตรวจสอบ
หมำยเลขดังกล่ำวเพื่อป้องกันกำรใส่เลขแบบสุ่ม
(1.4) วัน / เดือน / ปีเกิด
(1.5) สถำนะกำรทำงำน เช่ น ข้ำ รำชกำร พนัก งำนรำชกำร ลู กจ้ ำงประจ ำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว บริษัทคู่สัญญำ นักศึกษำฝึกงำน ผู้ใช้งำนชั่วครำว (Guest) กรณีผู้ใช้งำนชั่วครำว สำมำรถกำหนดวัน
และเวลำ เป็นจำนวนวัน หรือวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด เวลำเริ่มต้นถึงเวลำสิ้นสุดได้เป็นอย่ำงน้อย
(1.6) ตำแหน่ง
(1.7) หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน
(1.8) Email
(1.9) ข้อมูลอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
(2) มีกำรแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส ผ่ำน (Password) ผ่ำนทำงหน้ำจอ
เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(3) สำมำรถก ำหนดรู ป แบบ (Pattern) ของชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ ำ น
(Password) ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด
(4) ผู้ใช้งำนที่ทำกำรลงทะเบียนในระบบ ต้องสำมำรถ Log In เข้ำมำเพื่อแก้ไขข้อมูล
และพิมพ์รำยงำนออกมำเป็นรูปแบบบันทึกข้อควำมตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนดได้
(5) สำมำรถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Pattern) ของรหัสผ่ำน (Password)
ได้เป็นอย่ำงน้อย
(6) ผู้ใช้งำนสำมำรถทำกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่ำง ๆ ของตนเองได้
(7) ผู้ ใ ช้ ง ำนที่ ล งทะเบี ย นแล้ ว สำมำรถให้ สิ ท ธิ์ ใ นกำรลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง ำนภำยใน
หน่วยงำนเดียวกันได้
1.2) ส่วนผู้ดูแลระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) สำมำรถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนได้
(2) สำมำรถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำนได้
(3) สำมำรถลบข้อมูลผู้ใช้งำนจำกเงื่อนไขในกำร Filter ได้
(4) ทำกำร Reset Password ให้กับผู้ใช้งำนเมื่อมีกำรร้องขอ โดยสำมำรถ Reset
ตำม Pattern ของรหัสผ่ำน (Password) ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด และสำมำรถพิมพ์รำยกำรดังกล่ำวได้
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(5.1) สำมำรถเลือกช่วงวันและเวลำที่ทำกำรเพิ่มเข้ำมำในฐำนข้อมูล
(5.2) สำมำรถเลือกได้จำกช่วงวันของวันเกิด
(5.3) สำมำรถเลือกตำมหน่วยงำนได้
(5.4) สำมำรถเลือกจำกชื่อ-นำมสกุล ภำษำไทยได้
(5.5) สำมำรถเลือกจำกชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษได้
(5.6) สำมำรถเลือกจำกตำแหน่งได้
(5.7) สำมำรถเลือกจำกผู้เพิ่มข้อมูลได้
(6) สำมำรถลบ เพิ่ม แก้ไข สิทธิของผู้ใช้งำนในระบบในระดับ Administrator หรือ Guest ได้
(7) สำมำรถลบ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงำนได้
(8) สำมำรถเพิ่ม ข้อ มูล ผู้ใ ช้ง ำนชั่ว ครำวแบบกลุ่ม โดยกำหนดช่ว งวัน และเวลำ
หรือกำหนดระยะเวลำในกำรใช้งำนได้ โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) ในรูปแบบกำรเรียงลำดับได้
(9) สำมำรถ Approve สถำนะของผู้ใช้งำนในแบบ Manual ได้เป็นอย่ำงน้อย
(10) สำมำรถค้นหำผู้ใช้งำนเพื่อ Approve โดยกำหนดกำรเงื่อนไข
(11) สำมำรถเลือกผู้ใช้งำนที่ไม่ Approve โดยค้นหำจำกวันที่ หรือช่วงวันที่ เวลำ
เพื่อลบทีละรำยกำร หรือพร้อมกันหลำยรำยกำรได้เป็นอย่ำงน้อย
1.3) ส่วนกำรออกรำยงำน มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) สำมำรถออกรำยงำนรำยชื่อผู้ใช้งำนที่เพิ่มใหม่ตำมช่วงวันเวลำที่เลือก และแยก
ตำมหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงน้อย
(2) สำมำรถออกรำยงำนแสดงจำนวนผู้ใ ช้ที่เ พิ่ม ใหม่ ตำมช่ว งวัน เวลำที่เ ลือ ก
และแยกตำมหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงน้อย
(3) สำมำรถออกรำยงำนกำรเพิ่มผู้ใช้งำนชั่วครำว โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(3.1) ตำรำงชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password)
(3.2) ตำรำงแนบ ใช้สำหรับกำรลงชื่อในกำรขอใช้งำน
(4) สำมำรถออกรำยงำน ๑๐ ลำดับกำร Login ล่ำสุด (Top 10 Login) ได้
(5) สำมำรถออกรำยงำน ๑๐ ลำดับกำร Login Fail ล่ำสุ ด (Top 10 Login Fail)
ได้
2) ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
2.1) เป็น ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนบนระบบเครือข่ำยที่พิสูจน์ตัว ตนของผู้ใช้งำน
โดยสำมำรถทำ Authentication, Authorization และ Accounting (AAA) ตำมมำตรฐำน RADIUS ได้
2.2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยติดตั้ง Radius Software โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 12 แกนหลั ก (12 core) หรื อ ดี ก ว่ ำ
สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.1 GHz จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
(2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 16 MB
(3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB
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(5) มีห น่ว ยจัด เก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีค วำมเร็ว รอบ
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
(6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
(8) มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
(10) ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย (Server) สำหรั บ รองรั บ หน่ วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิ ขสิ ทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม อย่ำงน้อย 1 ชุด โดยสำมำรถใช้งำน
ร่วมกับ ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3) สำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลของผู้ใช้งำนภำยใน (Internal User Database) ได้ไม่น้อยกว่ำ
20,000 รำยชื่อ
2.4) สำมำรถใช้งำน Authentication Protocol แบบ EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5,
PAP และ CHAP ได้
2.5) รองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐำนข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง ำนจำกภำยนอก ( External User
Databases) เช่น Active Directory, LDAP หรือ ฐำนข้อมูลอื่น ๆ ได้
2.6) สำมำรถระงับกำรใช้งำนหำกใส่รหัสผ่ำน (Password) ผิดเกินกว่ำจำนวนครั้งที่กำหนดได้
2.7) สำมำรถกำหนดและจัดกำร User และ Group ได้
2.8) สำมำรถท ำ Configuration and Management ผ่ ำ น Web Browser หรื อ ผ่ ำ น
หน้ำจอ GUI ได้
2.9) ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยน Password ผ่ำน Web Application
2.10) สำมำรถ Reset Password ให้กับ User ในกรณีที่ผู้ใช้งำนลืม Password
2.11) สำมำรถระงับกำรใช้งำนชั่วครำว (Disable) ของ Username / Password
2.12) สำมำรถสร้ำง Username/Password ผ่ำน Web Application ได้
2.13) สำมำรถลบ Username ออกจำกระบบ และทำกำรแก้ไขคุณสมบัติของ User ได้
2.14) สำมำรถเก็บรำยละเอียดของผู้ใช้งำน ได้แก่ เวลำที่เข้ำ/ออก ชื่อผู้ใช้งำน (Username)
จำนวนเวลำที่ใช้งำน ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.15) สำมำรถแสดงชื่อ และรำยละเอียดอื่น ๆ ของผู้ใช้ (User) ที่กำลังใช้งำนอยู่
2.16) รองรับกำรทำงำนแบบ Proxy Radius ได้
2.17) ผู้ใช้งำนสำมำรถลงทะเบียนขอบัญชีผู้ใช้งำน (Register) ด้วยตัวเองโดยผ่ำนทำง Web
Application ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.18) สำมำรถเพิ่ม ลบ และกำหนดสิ ทธิ์ ของผู้ ดูแลระบบ (Administrator) โดยผ่ ำนทำง
Web Application ได้เป็นอย่ำงน้อย
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แบบทีละหลำยบัญชีผู้ใช้งำน หรือบัญชีผู้ใช้งำนแบบกลุ่ม ในครั้งเดียวได้เป็นอย่ำงน้อย
2.20) สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปสถิติข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งำนระบบ เช่น บัญชีผู้ใช้งำนที่ เพิ่มขึ้น
ตำมระยะเวลำที่กำหนด ผ่ำน Web Application และสำมำรถ Export เป็น Excel, Word, PDF ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.21) มีระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนเพิ่มเติม (Customize)
3) รับประกันระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำร เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำรแก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง
(On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดำเนินกำรตำมขอบเขตของโครงกำรภำยใน 92 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ขำยจะต้องดำเนินกำรส่งมอบงำน ดังนี้
6.1 ส่งมอบภำยใน 32 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยส่งมอบรำยงำนแผนกำรติดตั้งและแผนกำรดำเนินงำน
โครงกำรทั้งหมด จำนวน 0 ชุด มีรำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
2) รำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำรอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
- ยี่ห้อ/รุ่น
- คุณสมบัติด้ำนเทคนิค
- หน้ำที่กำรใช้งำน
- เทคโนโลยีของอุปกรณ์
3) แผนกำรดำเนินโครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
6.0 ส่งมอบภำยใน 92 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
1) จั ด หำพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์ ที่ จั ด ซื้ อ ตำมขอบเขตของโครงกำร ติ ด ตั้ ง ณ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) จำนวน
1 เครื่อง
(0) ระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
จำนวน 1 ระบบ
(3) ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
จำนวน 1 ระบบ
0) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำ และทดสอบระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบเอกสำร จำนวน 0 ชุด และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ชุด
7. ขั้นตอนการตรวจรับ
ผู้ขำยต้องแสดงกำรทำงำนตำมคุณลักษณะเฉพำะของระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
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วงเงิน ในกำรด ำเนิน กำรจัด ซื ้อ อุป กรณ์พ ร้อ มกำรติด ตั้ง ณ ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงคมนำคม ในวงเงิน
8,204,489.- บำท (แปดล้ำนสองแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้ำบำทถ้วน)
9. การทาสัญญาและการจ่ายเงิน
9.๑ ผู้ที่ได้รับกำรตกลงซื้อขำย จะต้องทำสัญญำซื้อขำยกับสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ภำยใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
9.0 กำรจ่ำยเงิน
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ่ำยเงิน ร้อยละ 20 ของเงินค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เมื่อผู้ขำยได้ดำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 30 วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย
1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
1.2) รำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำรอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
- ยี่ห้อ/รุ่น
- คุณสมบัติด้ำนเทคนิค
- หน้ำที่กำรใช้งำน
- เทคโนโลยีของอุปกรณ์
1.3) แผนกำรด ำเนิ น โครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้ว ย กิ จกรรม ระยะเวลำของกิจ กรรม
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1.4) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร
0) สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ่ำยเงิน ร้อยละ 80 ของเงินค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เมื่อผู้ขำยได้ดำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 90 วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย
1.1) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่จัดซื้อตำมขอบเขตของโครงกำร ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)
จำนวน 1 เครื่อง
(0) ระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย จำนวน 1 ระบบ
(3) ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย จำนวน 1 ระบบ
1.0) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำ และทดสอบระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบเอกสำร จำนวน 0 ชุด และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 5 ชุด
1.4) คู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์ที่จัดซื้อตำมขอบเขตของโครงกำร
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10.1 กรณี ที่ อ ุ ป กรณ์ และระบบตำมขอบเขตของโครงกำรที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ณ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
คมนำคมเกิ ด ปั ญ หำอุ ป สรรค หรื อ เหตุ ขั ด ข้ อ งผู ้ ข ำยจะต้องเริ่มดำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้ ภำยใน 4 ชั่วโมง
นับจำกเวลำที่ได้รับแจ้งเหตุ และสำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติภำยใน 48 ชั่วโมง
12.2 กำรซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดในระยะเวลำของสัญญำ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรซ่อมแซม
ให้มีกำรใช้งำนได้ตำมปกติ และจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบหรืออุปกรณ์ ผู้ ขำยต้องดำเนินกำรจัดหำระบบหรืออุปกรณ์ที่มี
คุณลักษณะเฉพำะที่เทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำมำทดแทน โดยดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ซื้อ และผู้ขำยจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
10.3 รับประกันระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจัดซื้อ และติ ดตั้งที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถัดจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุดำเนินกำรตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
11. อัตราค่าปรับ
หำกผู้ ขำยไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำรส่ งมอบงำนกำรจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมกำรติดตั้ง ณ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
คมนำคมให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในเวลำที่ ก ำหนดไว้ ผู้ ข ำยต้อ งเสี ย ค่ ำปรั บ เป็ น รำยวั นในอั ตรำร้ อยละ 2.0 ของรำคำ
ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์
12. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบกำรดำเนินโครงกำร
โดยตรง และเป็นผู้อำนวยควำมสะดวก และผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม ในรำยละเอียดที่จำเป็น
เพื่อนำมำใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ตำมที่ผู้ขำยร้องขอ จนกว่ำจะส่งมอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์
๑3. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
13.1 ผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ดำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
รวมถึง ค่ำใช้จ่ ำยในกำรจั ดหำเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ กำร
ดำเนินงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
13.2 ผู้ขำยต้องดำเนินกำรตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนของสัญญำให้ครบถ้วน พร้อมทดสอบระบบให้สำมำรถทำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑4. ข้อสงวนสิทธิ์
ในกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทวงคมนำคมมีควำมจำเป็น ไม่อำจทำสัญญำตำมที่ได้เจรจำตกลงซื้อขำย หรือมี
เหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ก็ให้ถือเป็นอันยกเลิกไป ผู้ ขำยไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ และสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
15. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
15.1 สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะรำยที่เสนอหลักฐำนเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนดเท่ำนั้น
15.0 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 52 (ระบบ e-GP คำนวณให้โดยอัตโนมัติ)
0) คุ ณ ภำพและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทำงรำชกำร กำหนดน้ำหนั ก เท่ ำ กั บ ร้ อยละ 52
มีรำยละเอียดตำม ภำคผนวก

- 13 โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องได้คะแนนในข้อ 0)
คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐
...............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 (ระบบ e-GP ค้านวณให้
โดยอัตโนมัติ)
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50
หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมีคะแนนรวมทั้งหมด
100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
ลาดับที่

รายการ

1

การดาเนินงานโครงการ พิจารณาจาก
แผนการด้าเนินงานและการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
- น้าเสนอแผนการด้าเนินงานและการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ มีรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โดยล้าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ
- น้าเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยอธิบายขั้นตอนการรับ
แจ้งข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหา การแจ้งผลการด้าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
การออกแบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ พิจารณาจาก
การออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- อธิบายการออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่าย
สารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
(Authentication Server) พิจารณาจาก
3.1 การออกแบบระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์
การใช้งาน (Authentication Server)
อธิบายแนวคิดการออกแบบระบบลงทะเบียนและ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานที่จัดหาในโครงการ ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้

2

3

คะแนนรวม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
25

30

30

ลาดับที่

4

รายการ
งานของหน่วยงานในสังกัดได้ โดยไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน
ในการใช้งานระบบของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ในโครงการ พิจารณาจาก
4.1 การตรวจสอบการใช้งาน (Monitoring) (10 คะแนน)
อธิบายช่องทางและวิธีการตรวจสอบการเชื่อมโยง
และการใช้งาน (Monitoring) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของหน่วยงานในสังกัด
4.2 การส้ารองอุปกรณ์ทดแทน (5 คะแนน)
อธิบายขั้นตอนการทดแทนอุปกรณ์ส้ารอง เมื่ออุปกรณ์
ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

คะแนนรวม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

15

โดยก้าหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้
คะแนนในข้อ (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณสําหรับโครงการจางเหมาใหบริการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมจัดเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกระทรวง
คมนาคม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงคจะประกวดราคาซื้ออุปกรณสําหรับโครงการจางเหมา
ใหบริการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกระทรวงคมนาคม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๖๓,๔๘๙.๐๐ บาท (เจ็ดลานเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่
รอยแปดสิบเกาบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
คาอุปกรณสําหรับโครงการจางเหมา
จํานวน
๑
งาน
ใหบริการขยายระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตพรอมจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรตาม พรบ.การกระทํา
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร คค.
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานในการใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล หรือการจัดหาพรอมติดตั้ง
ระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย วงเงินไมนอยกวา
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ผลงาน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ โดยยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และ
สําเนาสัญญา โดยมีการรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราบริษัท (ถามี) มาพรอมกับเอกสารประกวดราคา
๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอแนวคิดการออกแบบ และแผนการติดตั้ง ของระบบและอุปกรณตาม
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสม และเชื่อไดวาระบบที่
เสนอ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกับอุปกรณเดิม ที่
สํานักงานปลัดกระทรวงคมมีอยูไดเปนอยางดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยยื่นพรอมกับเอกสาร
ประกวดราคา
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองเสนอแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) ที่แสดงขอมูลตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ อยางชัดเจน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสม และเชื่อไดวาสามารถดําเนิน
โครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไดอยางมีคุณภาพ โดยยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคา
๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวิธีการดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแกไขระบบและอุปกรณตาม
โครงการใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อใหระบบและอุปกรณตามโครงการอยูในสภาพใชงานไดดี
อยูเสมอ โดยยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคา
๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองมีหนวยรับแจงเหตุขัดของตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดยจะตองมี
ชองทางการแจงเหตุไมนอยกวา ๒ ชองทาง
๑๖. ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดย
จะตองประกอบดวยบุคลกรหลักอยางนอย ประกอบดวย
๑) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโท มี
ประสบการณในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๑๐ ป จํานวน ๑ คน
๒) วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๓ ป ไดรับประกาศนียบัตรทางดานเครือขายระดับ
ผูเชี่ยวชาญ อยางนอย ๑ คน และไดรับประกาศนียบัตรทางดานเครือขายระดับพื้นฐาน อยางนอย ๑ คน
๓) วิศวกรระบบ (System Engineer) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี มีประสบการณ
ในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๓ ป ไดรับประกาศนียบัตรระดับผูเชี่ยวชาญในอุปกรณจัดสงขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรที่เสนอในโครงการ อยางนอย ๑ คน

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mot.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๒๘๓๓๓๓๙,๐๒-๒๘๓๓๐๒๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส)
ผูชวยปลัดกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้ออุปกรณสําหรับโครงการจางเหมาใหบริการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกระทรวงคมนาคม
ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๒
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
คาอุปกรณสําหรับโครงการจางเหมาให
จํานวน
๑
งาน
บริการขยายระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
พรอมจัดเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรตาม พรบ.การกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร คค.
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ
แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานในการใหบริการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล หรือการจัดหา
พรอมติดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรและระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย วงเงินไม
นอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ ผลงาน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ โดยยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน และสําเนาสัญญา โดยมีการรับรองสําเนาถูกตองและประทับตราบริษัท (ถามี) มาพรอมกับเอกสารประกวด
ราคา
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอแนวคิดการออกแบบ และแผนการติดตั้ง ของระบบและ
อุปกรณตามขอบเขตการดําเนินงานโครงการ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสม และเชื่อได
วาระบบที่เสนอ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกับอุปกรณเดิม
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมมีอยูไดเปนอยางดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยยื่นพรอมกับเอกสาร
ประกวดราคา
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) ที่แสดง
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อยางชัดเจน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสม และเชื่อไดวา
สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไดอยางมีคุณภาพ โดยยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคา
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวิธีการดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซมแกไขระบบและ
อุปกรณตามโครงการใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อใหระบบและอุปกรณตามโครงการอยูในสภาพ
ใชงานไดดีอยูเสมอ โดยยื่นพรอมกับเอกสารประกวดราคา

๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองมีหนวยรับแจงเหตุขัดของตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ โดย
จะตองมีชองทางการแจงเหตุไมนอยกวา ๒ ชองทาง
๒.๑๖ ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ โดยจะตองประกอบดวยบุคลกรหลักอยางนอย ประกอบดวย
๑) ผูจัดการโครงการ (Project Manager) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโท มี
ประสบการณในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๑๐ ป จํานวน ๑ คน
๒) วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๓ ป ไดรับประกาศนียบัตรทางดานเครือขายระดับ
ผูเชี่ยวชาญ อยางนอย ๑ คน และไดรับประกาศนียบัตรทางดานเครือขายระดับพื้นฐาน อยางนอย ๑ คน
๓) วิศวกรระบบ (System Engineer) วุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณในตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับโครงการไมนอยกวา ๓ ป ไดรับประกาศนียบัตรระดับผูเชี่ยวชาญใน
อุปกรณจัดสงขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เสนอในโครงการ อยางนอย ๑ คน
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) หนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญา
(๔.๒) แนวคิดการออกแบบ และแผนการติดตั้ง
(๔.๓) แผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan)
(๔.๔) วิธีการดูแลบํารุงรักษา และการซอมแซม
(๔.๕) หนวยรับแจงเหตุขัดของตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๔.๖) รายชื่อผูจัดการโครงการ
(๔.๗) รายชื่อวิศวกรเครือขาย
(๔.๘) รายชื่อวิศวกรระบบ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณที่ไดยื่นขอเสนอพรอมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ และรุนที่นําเสนอใหชัดเจน โดยตองขีดเสนใตหรือระบายสี เนน
คุณสมบัติที่ตรงตามขอกําหนดของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรณีที่อุปกรณมีหลายรุน (Model) หรือ Series
หรือมี Option ตองระบุใหชัดเจนวาจะสงมอบรุนหรือ Series ใด และ Option ใด เพื่อประกอบการพิจารณา ไป
พรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้
กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๑๐,๒๒๔.๔๕ บาท (สี่แสน
หนึ่งหมื่นสองรอยยี่สิบสี่บาทสี่สิบหาสตางค)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีก่ รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น
๖.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ
อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังนี้
๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ คาอุปกรณสําหรับโครงการจางเหมาใหบริการขยายระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตพรอมจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตาม พรบ.การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร คค.
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๕๐
(๒) ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ ๕๐
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม
การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม
ทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ
เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนํา
เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา
เสียหายใดๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สิงหาคม ๒๕๖๒

