
 
 
 

ร่าง 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง  ประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ 

ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 --------------------------------  
 

  ดว้ยสํานกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง จาํนวน 4 ประเภทรายการ 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  
 

รายการ จํานวน 

1. ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 ประกอบดว้ย 
 1.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 1.2 ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ 
       ลูกข่าย 

 
 

1 เครื�อง 
1 ระบบ 

2.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 
 2.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 2.2 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
 2.3 โปรแกรมบริหารจดัการ E-MAIL 

 
1 เครื�อง 

1 ชุด 
1 ชุด 

3. ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) 
 ประกอบดว้ย 
 3.1 ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย      
          ภายนอก  
 3.2  ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายภายใน 

 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
4. อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลผา่นเครือข่ายสาํหรับระบบจดัการไฟล ์ 1 ชุด 

 
 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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 1.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิJ หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิJ และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพื�อซักซ้อมความเขา้ใจพร้อมดูสถานที�
ติดตั�งระบบคอมพิวเตอร์ฯ  หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนไปฟังรายละเอียดพร้อมดูสถานที�แทน    
โดยพร้อมกนัในวนัที� ............................................. เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป  ณ ห้องประชุม ...................  
อาคารศูนยส์ัมมนา  (อาคาร    ชั�น      ) สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�ง
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ จะต้องปฏิบัติตามที�สํานักงาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกับผูเ้สนอราคาที�ไปฟัง
รายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งทุกประการ 

  3 .กําหนดยื�น เอกสารประกวดราคาซื� อด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ในวันที� 
.................................................. ระหวา่งเวลา  11.00  น.  ถึง  12.00  น. ณ ห้องประชุม..............  อาคาร 
ศูนยส์ัมมนา  (อาคาร     ชั�น        สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ 
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  

4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที� ........................................ 
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา   10.10  น.   ถึง   10.40   น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา   10.40  น.   ถึง   10.55   น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา   11.00  น.   ถึง   11.30   น. 

 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั�งอยูที่�อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศว์าน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ     
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
 

              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ 400.- บาท (สี� ร้อยบาทถ้วน) ได้ที�กลุ่มงาน
บริหารทรัพยสิ์น อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 ชั�น 3) สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั�งอยูเ่ลขที� 47/101 
หมู่  4  ถ นน ติวา นนท์  ตํา บ ล ตล า ดข วัญ  อํา เ ภอ เ มื อ ง  จัง ห วัดน นท บุ รี  ตั� ง แ ต่บัด นี� จ นถึ ง ว ัน ที� 
…………………………หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0 2547 1097 ในวนัและเวลาราชการ  
 

                  ประกาศ    ณ   วนัที�  …………………………                
 
 

 (นางสุชาดา   รังสินนัท)์ 
 ที�ปรึกษาระบบราชการ 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 



 
 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที#  ......... /2553 

การซื�อระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ 

ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี พร้อมติดตั&ง    

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.   ลงวนัที#          กุมภาพนัธ์  2553 

----------------------------------------- 
  สํานกังาน ก.พ.  ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่  “สํานกังาน”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�อระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง   
จาํนวน  4  ประเภทรายการ  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดงันี�  
 

รายการ จํานวน 

1. ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 ประกอบดว้ย 
 1.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 1.2 ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ 
       ลูกข่าย 

 
 

1 เครื�อง 
1 ระบบ 

2.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 
 2.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 2.2 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
 2.3 โปรแกรมบริหารจดัการ E-MAIL 

 
1 เครื�อง 

1 ชุด 
1 ชุด 

3. ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) 
 ประกอบดว้ย 
 3.1 ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย      
          ภายนอก  
 3.2  ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายภายใน 

 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
4. อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลผา่นเครือข่ายสาํหรับระบบจดัการไฟล ์ 1 ชุด 

 

 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี� ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที�จะ 
ใช้งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  
   1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่    
      ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง 
    1.2  แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 

    สาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง 
    ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 1.3  แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
    เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  พร้อมติดตั�ง 
  1.4  หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับ 
    อาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง ดว้ยวธีิการทาง 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
  1.5  ตวัอยา่งสัญญาซื�อขายคอมพิวเตอร์ 
  1.6 แบบหนงัสือคํ�าประกนั 
   (1)  หลกัประกนัซอง 
   (2)  หลกัประกนัสัญญา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1)  ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  1.8 แบบบญัชีเอกสาร 
   (1)  บญัชีเอกสารส่วนที�  1 
   (2)  บญัชีเอกสารส่วนที�  2 

 

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

 2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือตอ้ง
ไม่ เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.7 
 2.4  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิJ หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ� น 
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิJ และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที#  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายชื�อหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง
ทุกฉบบั 

(ข) บ ริ ษัท จํา กัด ห รื อ บ ริ ษัท ม ห า ช น จํา กัด  ใ ห้ ยื� น สํ า เ น า ห นัง สื อ รั บ ร อ ง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และ
บญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื�น
เอกสารตามที�ระบุไวใ้น  (1) 

(3) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) บญัชีเอกสารส่วนที�  1  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (1)   

 

  3.2 ส่วนที#  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

   (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้  4.3   
   (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 
        (3) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5. 

      (4) บญัชีเอกสารส่วนที�  2  ทั�งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้  1.8  (2) 
 

 4. การเสนอราคา 
 

  4.1 ผู เ้สนอราคาตอ้งยื �นขอ้เสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น  และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุพร้อมติดตั�งและอบรม ภายใน 120 วนั 
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
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  4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุไปพร้อมเอกสารส่วนที�  1  และเอกสารส่วนที�  2  เพื�อประกอบการพิจารณาหลกัฐานดงักล่าวนี�
สาํนกังานจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา  หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง  โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค ์
จะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ
ภายใน  3  วนัทาํการ 
  4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง ตามแบบในขอ้ 1.3 
   ทั�งนี�แคตตาล็อกของครุภณัฑ์ให้ขีดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์
ดว้ย  และระบุวา่ตรงกบัคุณลกัษณะของครุภณัฑ์ในขอ้ใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคตตาล็อกหนา้ใด 
  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที�ได้รับการแต่งตั�งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย (เฉพาะรายการ 1.2 ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 3.1 ระบบรักษาความ
ปลอดภยัเครือข่ายภายนอก และ 3.2 ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายภายใน)    
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  2  ชุด 
    4.8 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ  จาํนวน ...-...   หน่วย (ถา้มี) เพื�อใช ้
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั�งนี�   สํานกังานจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ�นแก่ตวัอย่างดงักล่าว ตวัอย่างที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ สํานกังานจะคืนให้แก่ 
ผูเ้สนอราคา 
  4.9 ก่อนยื �น เอกสารประกวดราคาซื�อด ้วยวิธีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ผู เ้สนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั� งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในวนัที(.......................................... ระหวา่งเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ  ห้องประชุม.............................   
อาคารศูนยส์ัมมนา  (อาคาร ... ชั�น ...)  สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยูเ่ลขที( 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์
ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 
        เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 
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   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.7 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อ
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั�งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคา 
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มี
หลกัฐานว่า ผูเ้สนอราคารับทราบแลว้ 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง 
เป็นธรรมตามขอ้ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  
และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน  
 

   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบตัิทางดา้นเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาวา่ กระบวนการเสนอราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�กําหนดไว ้ 
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั�นตอน
ที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคาแต่ตอ้งสิ�นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
จะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ 
โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
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  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  4.11 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที� ................................ 

    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา   10.10  น.   ถึง   10.40   น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา   10.40  น.   ถึง   10.55   น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา   11.00  น.   ถึง   11.30   น. 
 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั�งอยูที่�อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที� 88/88 หมู่ที� 2 ซอยงามวงศว์าน 
6 ถนนงามวงศว์าน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ     
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครั� งนี�  โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี�  

(1) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื�อระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
7,230,000.- บาท  (เจด็ลา้นสองแสนสามหมื�นบาทถว้น) 
 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที�เสนอในการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตํ�ากวา่ราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5)  ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
 (6)  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  60  วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
 (7)  ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั�งนี� จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 
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    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  
361,500.- บาท (สามแสนหกหมื�นหนึ�งพนัห้าร้อยบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการ   
ค ํ�าประกนั ตั�งแต่วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยืนราคา  (ตั�งแต่วนัที�
................................. ถึงวนัที�................................) โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�    
 5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานกังาน  ชื�อบญัชี  “สํานกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 5.2 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.6 (1) 
 5.3 หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคาร                       
แห่งประเทศไทย ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ                  
ค ํ�าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
 5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

  หลกัประกนัซองตามขอ้นี�   สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ�าประกนัภายใน 15 วนั 
นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื�องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคาตํ�าสุด
จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย 
 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

 6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                 6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคารายนั�น  
เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
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 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี�  

(1) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สาํนกังาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไข ที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาซื�อ 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น 
 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา  หรือสํานกังานมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคา  ชี� แจงขอ้เท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  กับผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา  
หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกตอ้ง 
 

 6.5 สํานักงานทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด  หรือราคาหนึ� งราคาใด  หรือราคาที�เสนอ
ทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน  หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ� งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะ 
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื �อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็น
เด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งสาํนกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อได้ว่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
 

 6.6 ในกรณีที� ปรากฏข้อ เท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า  ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิได้รับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.7 สํานกังานมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ
ราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 
 

 7.  การทาํสัญญาซื�อขาย 

 7.1 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูค้า้) สามารถ 
ส่งมอบสิ�งของได้ ครบถ้วนภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นับแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.5  ก็ได ้
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 7.2 ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ 
สิ�งของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ หรือสํานกังานเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลง
เป็นหนังสือ ตามขอ้ 7.1  ผูช้นะการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาซื�อขาย  
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.5  กบัสํานกังานภายใน  10  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาสิ�งของที�ประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ใหส้าํนกังานยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 (1) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่าย ใหแ้ก่สาํนกังาน  ชื�อบญัชี “สาํนกังาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที� 
ที�ทาํสัญญาหรือ ก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 (2) หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุใน 
ขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ� าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ� งได้แจ้งเวียนชื�อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ 
คํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 (4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนันี� จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที�คู่สัญญา พน้จาก 
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
 

 8. อตัราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.10 ต่อวนั 
 

 9.  การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาตามที�สํานกังาน ก.พ. กาํหนดแต่ละรายการ นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อ
รับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดดี้ดงัเดิมภายในระยะเวลาที�สํานักงาน ก.พ. 
กาํหนด นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
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 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื#น ๆ 

  10.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2553          
 10.2   เมื�อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมพาณิชยนาว ี ดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า 
ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 

(2) จดัการใหสิ้�งของที�ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ� งของนั� น  
โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั� นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 10.3 ผูเ้สนอราคาซึ� งได้ยื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานักงานฯ 
แลว้ จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื�อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในขอ้ 4.11 (3) (4) และ (5) มิฉะนั�น
สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�ง
อาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 10.4 การยดึหลกัประกนัซองของผูมี้สิทธิเสนอราคาใหด้าํเนินการในกรณีดงัต่อไปนี�  
  10.4.1  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ส่งผูแ้ทนมาลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวนั เวลา และสถานที�ที�กาํหนด 
 10.4.2  ผูมี้สิทธิเสนอราคาที�มาลงทะเบียนแลว้ ไม่ LOG IN เขา้สู่ระบบ 
 10.4.3  ผูมี้สิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แลว้  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผดิ 
เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล 
 10.4.4  ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยนืยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา 
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 10.5 ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานกังานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 10.6 สํานกังานมีสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
 สาํนกังาน ก.พ.  
     กุมภาพนัธ์  2553



รายละเอยีดคุณลกัษณะระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ 

ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี พร้อมติดตั'ง 

1. ระบบบริหารจัดการเครื)องคอมพวิเตอร์ลูกข่าย ประกอบดว้ย 
1.1 เครื)องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย จาํนวน 1 เครื�อง มีคุณลกัษณะ ดงันี�  

1.1.1 มีรูปแบบ RACK Server  ขนาด 2 U 
1.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ�ากว่า Intel Xeon processor 5500 

series  2.93 GHz จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย 
1.1.3 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ DDR3 ECC Registered (RDIMM) 1333 

MHz หรือดีกวา่และมีขนาดไม่ตํ�ากวา่ 12 GB โดยตวัเครื�องรองรับหน่วยความจาํหลกัไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 36 GB 
โดยไม่ถอดหน่วยความจาํเดิมออก 

1.1.4 มี Hard Disk Drive ชนิด SAS (Serial Attached SCSI) หรือดีกวา่ แบบ Hot-Swap หรือ 
Hot-Plug ที�มีความเร็วในการหมุนไม่ตํ�ากวา่ 15,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 146 GB 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยและทาํเป็น RAID  

1.1.5 มี RAID Controller รองรับการทาํ RAID 5 และมีหน่วยความจาํไม่ตํ�ากวา่ 512 MB 
1.1.6 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต 
1.1.7 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 4 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่   

1 พอร์ต)  
1.1.8 มี DVD-RW Drive หรือดีกวา่ แบบ Internal 
1.1.9 มี Power Supply แบบ Redundant จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีขนาด  

ไม่นอ้ยกวา่ 460 Watts 
1.1.10 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผ่นรอง และมีคียบ์อร์ดที�มีอกัษรภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
1.1.11 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว และมี Resolution ไม่นอ้ยกวา่ 1280 x 1024 
1.1.12 มีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard หรือดีกวา่ ที�มีลิขสิทธิn

ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ จาํนวน 1 ลิขสิทธิn  รองรับผูใ้ช้งานไม่ตํ�ากว่า 5 CAL พร้อม
แผน่โปรแกรม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

1.1.13 มีระบบจดัการฐานขอ้มูลที�ใชก้บัระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในขอ้ 1.2 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1.14 ตวัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์  คียบ์อร์ด  อยู่ภายใต้
เครื�องหมายการคา้เดียวกนั 

1.1.15 ได้รับมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยั UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนตรงกบัรุ่นที�เสนอ  

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1  
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1.1.16 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
1.1.17 การรับประกนัทุกชิ�นส่วนและการให้บริการฟรี อยา่งนอ้ย 3 ปี On-Site Service (24x7x4) 

นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 

 

1.2 ระบบบริหารจัดการเครื)องคอมพวิเตอร์ลูกข่าย จาํนวน 1 ระบบ มีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงันี�  
1.2.1 เป็นซอฟทแ์วร์ Desktop Management ที�มีลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 

750 Licenses โดยสามารถบริหารจดัการคุณสมบติัต่างๆ ได ้ในแบบ Single Console 
1.2.2 Agent ของ Software ที�นาํเสนอ สามารถสั�งติดตั�งดว้ยวธีิต่อไปนี�  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

1.2.2.1 Manual Install จาก CD-ROM หรือ Diskette 
1.2.2.2 Network Install จาก Windows Login Script, Network Map Drive, Share Files, 

Group Policy 
1.2.2.3 ส่งคาํสั�งติดตั�งจาก Desktop Management Server หรือ Administrator Console ได ้
1.2.2.4 สามารถติดตั�งไดที้ละเครื�อง หรือเป็นกลุ่มได ้ 
1.2.2.5 สามารถจดักลุ่ม Agent ไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ กลุ่ม Windows 2000, Windows 

2003, Windows XP , Windows Vista ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
1.2.2.6 สามารถคน้หาเครื�อง Agent  ตาม Computer Name และ IP Address  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
1.2.2.7 ในการ Remove Agent ตอ้งกระทาํผา่น  Administrator Local System, Administrator 

Active Directory, Administrator Desktop Management System เท่านั�น 
1.2.3 สามารถจดัทาํ Inventory ของฮาร์ดแวร์ และซอฟทแ์วร์ ของเครื�องคอมพิวเตอร์ในระบบได ้

และสามารถทาํเป็นรายงานในแบบรูปแบบ HTML, CSV ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
1.2.4 สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือน (Notification) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงของ 

Hardware และ Software ของเครื�อง Agent ในระบบได ้จากคุณสมบติัของโปรแกรมเอง หรือเป็นโปรแกรม
ที�พฒันาเพิ�มเติมเพื�อช่วยตรวจสอบได ้

1.2.5 สามารถแสดงรายละเอียดของ Hardware ต่าง ๆ ที�ติดตั�งอยูภ่ายใน และภายนอกเครื�อง 
Agent (ที�ต่อผา่น USB) ได ้

1.2.6 สามารถเก็บความถี�ในการใชง้านซอฟทแ์วร์(Software Metering) เพื�อเก็บขอ้มูลประวติัการ
ใชง้าน Application ที�กาํหนด และแสดงผลใหท้ราบได ้

1.2.7 สามารถส่งโปรแกรมไปติดตั�งที�เครื� องคอมพิวเตอร์(Software Distribution) ได ้        
โดยรองรับการติดตั�งหลายๆ packages ไดใ้นหนึ� งงาน และสามารถทาํ Package Installation ไดท้ั�งแบบ 
Microsoft (MSI)  หรือ Install Shield ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

1.2.8 สามารถกาํหนดเวลาในการติดตั�งซอฟทแ์วร์ ลงบนเครื�องคอมพิวเตอร์ได ้ 
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1.2.9 สามารถทาํการ Distribute Software เป็นแบบ Multicast ได ้หรือแบบอื�น เพื�อประหยดั 
Bandwidth ในการ Distributed Software ขา้ม Network 

1.2.10 สามารถส่ง Software Distribution ไปยงัเครื�อง Agent ได ้ทั�งแบบ เครื�องเดียว และ แบบกลุ่ม 
1.2.11 สามารถกาํหนดช่วงเวลาในการ Distributed Software ได ้ทั�งรายเครื�อง และรายกลุ่ม 
1.2.12 รองรับการ Distributed software ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ที�มีระบบปฏิบติัการเป็น 

Windows XP /Vista  ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
1.2.13 สามารถทาํการควบคุมเครื�องระยะไกล(Remote Control) ที�ตอ้งการได ้และตอ้งขอ

อนุญาตจากผูใ้ชง้านในการเขา้ควบคุมเครื�องคอมพิวเตอร์ นั�น โดยให้ User เลือกยอมรับและไม่ยอมรับใน 
การ Remote Control 

1.2.14 สามารถควบคุมเครื�อง Agent ได ้เหมือนนั�งทาํงานที�หนา้เครื�อง และสามารถควบคุมได้
หลาย ๆ เครื�องพร้อมกนั (Full Control) 

1.2.15 สนบัสนุนการทาํ Remote Control โดยรองรับการทาํ remote ผา่นทาง browser-based 
หรือหนา้จอ GUI Console 

1.2.16 ในระหว่างการทาํ Remote Control สามารถ chat ระหวา่งตน้ทาง และปลายทางได ้
สามารถส่ง file transfer ได ้รวมถึงสามารถสั�งทาํ remote reboot ได ้

1.2.17 สามารถทาํ OS Deployment  ได ้ 
1.2.18 สามารถทาํการตรวจสอบ Update Patch ใหแ้ก่เครื�องคอมพิวเตอร์ที�ซอฟทแ์วร์นี�ควบคุม 

โดยสามารถบอกไดว้า่ OS หรือซอฟทแ์วร์ที�มีอยู ่ตอ้งการ Patch ใดบา้ง  
1.2.19 สามารถทาํ Report ของการ Update Patch ได ้
1.2.20 ซอฟท์แวร์ที�นาํเสนอ จะตอ้งสามารถจดัทาํรายงาน และให้ผูใ้ช้งานสามารถปรับแต่ง

รายงานได ้
1.2.21 ซอฟทแ์วร์ที�นาํเสนอ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนงัสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจาก

เจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้จาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 

1.2.22 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการติดตั�งระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที�เครื�อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายจาํนวน ไม่นอ้ยกวา่ 400 เครื�อง  

1.2.23 ผูเ้สนอราคาต้องทาํการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมที�เสนอ ให้กับเจ้าหน้าที�ของ
สาํนกังาน ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
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2. ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย    
2.1 เครื)องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย จาํนวน 1 เครื�อง มีคุณลกัษณะ ดงันี�  

2.1.1 มีรูปแบบ RACK Server  ขนาด 2 U 
2.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ประสิทธิภาพไม่ตํ�ากวา่ Intel Xeon processor 5500 

series  2.93 GHz จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย 
2.1.3 มีหน่วยความจาํหลกั (Main Memory) แบบ DDR3 ECC Registered (RDIMM) 1333 MHz 

หรือดีกว่าและมีขนาดไม่ตํ�ากว่า 12 GB โดยตวัเครื�องรองรับหน่วยความจาํหลกัได้ไม่ตํ�ากว่า 36 GB              
โดยไม่ถอดหน่วยความจาํเดิมออก 

2.1.4 มี Hard Disk Drive ชนิด SAS (Serial Attached SCSI) หรือดีกวา่ แบบ Hot-Swap หรือ 
Hot-Plug ที�มีความเร็วในการหมุนไม่ตํ�ากวา่ 15,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุต่อหน่วยไม่นอ้ยกวา่ 146 GB 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยและทาํเป็น RAID  

2.1.5 มี RAID Controller รองรับการทาํ RAID 5 และมีหน่วยความจาํไม่ตํ�ากวา่ 512 MB 
2.1.6 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 พอร์ต 
2.1.7 มี CARD HBA เพื�อเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลในขอ้ 2.2 ที�เสนอได ้
2.1.8 มี USB Port เวอร์ชั�น 2.0 หรือดีกวา่ อยา่งนอ้ย 4 พอร์ต (โดยมีพอร์ตดา้นหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 

1 พอร์ต)  
2.1.9 มี DVD-RW Drive หรือดีกวา่ แบบ Internal 
2.1.10 มี Power Supply แบบ Redundant จาํนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วย            

มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 460 Watts 
2.1.11 มีเมาส์ชนิด Optical Scrolling พร้อมแผ่นรอง และมีคียบ์อร์ดที�มีอกัษรภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษพิมพติ์ดอยูบ่นปุ่มอยา่งชดัเจน 
2.1.12 มีจอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว และมี Resolution ไม่นอ้ยกวา่ 1280 x 1024 
2.1.13 มีระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard หรือดีกว่า ที�มี

ลิขสิทธิn ถูกตอ้งตามกฎหมายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ จาํนวน 1 ลิขสิทธิn  รองรับผูใ้ช้งานไม่ตํ�ากว่า 5 CAL 
พร้อมแผน่โปรแกรม จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

2.1.14 ตวัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย BIOS แผงวงจรหลกั จอภาพ เมาส์ คียบ์อร์ด อยู่ภายใต้
เครื�องหมายการคา้เดียวกนั 

2.1.15 ได้รับมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานด้าน        
ความปลอดภยั UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐานอยา่งชดัเจนตรงกบัรุ่นที�เสนอ  

2.1.16 โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน ISO 9000 Series โดยแสดงเอกสารเป็นหลกัฐาน 
2.1.17 การรับประกันทุกชิ�นส่วนและการให้บริการฟรี อย่างน้อย 3 ปี On-Site Service 

(24x7x4)นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
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2.2 อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูล จาํนวน 1 ชุด มีคุณลกัษณะ ดงันี�   
2.2.1 เป็นอุปกรณ์ที�มีสถาปัตยกรรมแบบ Hardware RAID โดยสามารถรองรับการทาํ RAID 

ระดบั 0,1,3,5,6,10 ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย และสามารถปรับเปลี�ยน RAID ไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุระบบ 
2.2.2 มี Cache memory ของระบบรวมไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
2.2.3 มีจาํนวน Hard disk drive ต่อ Enclosure ไม่น้อยกว่า 12 Slot และรองรับจาํนวน          

Hard disk drive ที�อาจจะขยายในอนาคตไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 48 ลูก และสามารถสร้าง Logical volume ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  
256 Logical Unit Number(LUN) รองรับการเพิ�มขยายโดยรวมไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 48 TB 

2.2.4 สามารถติดตั�งเขา้กบั Rack ขนาด 19 นิ�วได ้
2.2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอ Disk ที�มีความจุรวมหลงัทาํ Raid 5 แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 TB ดว้ย 

Disk แบบ SAS หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 450 GB ที�ความเร็ว 15,000 RPM 
2.2.6 สามารถรองรับการทาํงาน Dual Controller ได ้โดยทาํงานแบบ Dual Active  
2.2.7 มีระบบที�ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล เพื�อเก็บรักษาขอ้มูลบน Controller ในกรณีระบบ

ไฟฟ้าขดัขอ้ง    
2.2.8 รองรับการทาํงานแบบ snapshot และ full-image copy (cloning) ไดใ้นอนาคต 
2.2.9 มี Host port Fibre Channel ที�รองรับความเร็วไม่น้อยกวา่ 4 Gbps จาํนวนอยา่งน้อย           

4 ports  
2.2.10 สามารถเชื�อมต่อทั�งแบบ Direct Attach และ SAN (Storage Area Network) ได ้
2.2.11 มีแหล่งจ่ายไฟ และพดัลม เป็นแบบ Redundant 
2.2.12 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลที�เสนอจะตอ้งรองรับการเพิ�มขนาดของ LUN และ RAID array ได้

โดยไม่ตอ้งหยดุระบบ 
2.2.13 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลที�นาํเสนอจะตอ้งรองรับความสามารถในการปรับเปลี�ยนการใชง้าน

ของความจุได ้ซึ� งจะการปรับเปลี�ยนนั�น ทางผูดู้แลระบบจะตอ้งสามารถทาํไดเ้องโดยผา่น GUI 
2.2.14 รองรับระบบปฏิบติัการ Windows 2000/2003/2008 และ Linux เป็นอยา่งนอ้ย 
2.2.15 มีการรับประกนัอุปกรณ์ และการให้บริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี On-Site Service (24x7x4) 

นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
2.2.16 อุปกรณ์ที�เสนอต้องมีเครื�องหมายการคา้เดียวกบัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�เสนอใน       

ขอ้ 2.1 
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2.3 โปรแกรมบริหารจัดการ Email จาํนวน 1 ชุด มีคุณลกัษณะ ดงันี�  
2.3.1 เป็นระบบอีเมลที์�ใชเ้ทคโนโลยแีบบ 64 บิต และมีคุณสมบติัไม่นอ้ยกวา่ Exchange Server 

2007 Enterprise 
2.3.2 เป็นระบบที�สามารถบริหารจดัการงานต่าง ๆ โดยอตัโนมติัผา่นสคริปตค์าํสั�ง 
2.3.3 มีเครื� องมือช่วยเหลือสําหรับผูดู้แลระบบและให้คาํแนะนําในการตรวจสอบปัญหา           

ที�เกิดขึ�นภายใน รวมถึงปัญหาที�เกี�ยวเนื�องกบัความเสถียรของระบบ และมีตวัช่วยเหลือในการติดตั�งระบบ 
2.3.4 มีเครื�องมือช่วยเหลือในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของระบบและรองรับการ

เพิ�มเติมความรู้ของระบบไดโ้ดยตรงจากเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต 
2.3.5 เป็นระบบที�ผูใ้ชใ้หม่สามารถเชื�อมต่อเขา้ Server ในครั� งแรกไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงระบุ    

ชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 
2.3.6 เป็น Web services แพล็ตฟอร์มที�รองรับการเรียกดูขอ้มูล Mail Box หรือตารางนดัหมาย

จาก แอปพลิเคชนั 
2.3.7 มีระบบป้องกนั Spam ซึ� งติดตั�งภายในตวัระบบเอง 
2.3.8 ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดให้มีการกรอง, ตรวจสอบ, เปลี�ยนแปลง, บนัทึกรายการ

ประจาํวนัและจดัเก็บอีเมลที์�ถูกส่งผา่นทาง Serverได ้
2.3.9 ผูดู้แลระบบสามารถกาํหนดโฟลเดอร์ส่วนกลาง เพื�อให้ผูใ้ชง้านสามารถคดัลอกขอ้ความ

ที�สําคญัมาจดัเก็บโดยสามารถระบุระยะเวลาในการจดัเก็บ และระยะเวลาหมดอายุ โดยระบบสามารถลบ
ขอ้ความที�หมดอายอุอกจากระบบโดยอตัโนมติั 

2.3.10 มีระบบนดัหมายการประชุม และระบบสามารถแนะนาํช่วงเวลาที�เหมาะสมที�สุด ในกรณี
ที�ไม่สามารถหาเวลาวา่งพร้อมกนัได ้พร้อมส่งเชิญเขา้ร่วมประชุมโดยอตัโนมติั 

2.3.11 มีระบบเขา้ถึง Mail Box ผา่น Web Browser จากภายนอกผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมี    
การเขา้รหสัขอ้มูล รองรับการคน้หาขอ้ความจาก Keyword และสามารถเปิดดู Attachment ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

2.3.12 ระบบสามารถทาํการเปิดเอกสารประเภท Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ PDF 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื�อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเปิดดูเอกสารที�แนบอยูผ่า่น Web Browser จากเครื�องที�ไม่ได้
มีการติดตั�งโปรแกรม Microsoft Office หรือ PDF Reader 

2.3.13 มีเทคโนโลยี DirectPush สําหรับอุปกรณ์มือถือสามารถเชื�อมโยงกบัเซิร์ฟเวอร์ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และมีการแจง้เตือนเมื�อไดรั้บอีเมล ์หรือตารางการนดัหมายโดยอตัโนมติั 

2.3.14 มีลิขสิทธิn ที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 750 Licenses 
2.3.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการปรับปรุงเวอร์ชั�นของระบบ Active Directory ซึ� งปัจจุบนัทาํงาน

อยูบ่นระบบปฏิบติัการ Windows 2000 Advance Server ไปยงัระบบปฏิบติัการ Windows 2008  
2.3.16 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการ Join Domain เครื�องลูกข่ายของสํานกังาน ก.พ. เขา้กบัเครื�อง     

แม่ข่ายของระบบ Active Directory ที�ปรับปรุงขึ�นใหม่ 
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2.3.17 ผู ้เสนอราคาต้องทําการโอนย้ายรายชื�อผู ้ใช้งานและรหัสผ่านจากระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เดิมไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  

2.3.18 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการโอนยา้ยขอ้มูลจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิมไปยงัระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยการดาํเนินการยา้ยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน ก.พ. ระบบฯ 
ยงัคงใชง้านไดต้ามปกติ  

2.3.19 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งดาํเนินการปรับแต่งค่า Configuration ที�เครื�องลูกข่ายที�ใช้งานระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน ก.พ. ทั�งหมดให้สามารถใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์             
ที�นาํเสนอได ้

2.3.20 ผูเ้สนอราคาต้องทําการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมที�เสนอ ให้กับเจ้าหน้าที�ของ
สาํนกังาน ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน   

 
3. ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ประกอบดว้ย  

3.1 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายนอก จาํนวน 1 ระบบ มีคุณลกัษณะ ดงันี�  
3.1.1 เป็น Firewall Appliance มี Firewall throughput ไม่นอ้ยกวา่ 9 Gbps 
3.1.2 มีประสิทธิภาพ VPN throughput ไม่นอ้ยกวา่ 2.4 Gbps 
3.1.3 สามารถรองรับผูใ้ชง้านระบบไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน 
3.1.4 มี Storage บนอุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 160 GB  
3.1.5 สนบัสนุนการทาํ VPN ทั�งแบบ Site-to-Site และ Remote VPN โดยสนบัสนุนการ

เขา้รหสัแบบ AES 128-256 bit, 3DES 56-168 bit เป็นอยา่งนอ้ย 
3.1.6 สามารถทาํ Remote Access ไดท้ั�งแบบ IPSEC และ SSL VPN  
3.1.7 สามารถรองรับ concurrent sessions อยา่งนอ้ย 1,200,000 sessions 
3.1.8 สนบัสนุนการทาํ VLAN tagging ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1024 VLANs 
3.1.9 มี Ethernet port แบบ 10/100/1000 จาํนวนอยา่งนอ้ย 10 port และสามารถขยายเพิ�มไดอี้ก 

4 port ในอนาคต 
3.1.10 เป็น Firewall ที�ใชเ้ทคโนโลยแีบบ Stateful Inspection ในการตรวจสอบ Traffic 
3.1.11 สามารถทาํงานตรวจสอบ Application/Protocol ต่าง  ๆไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 200 Application/Protocol  

เช่น Voice over IP, Instant messaging และ P2P applications เป็นตน้ 
3.1.12 สามารถทาํงานแบบ Intrusion prevention ไดโ้ดยสามารถป้องกนัการโจมตีระดบัของ 

Network ไดเ้ช่น DoS, Port scan ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย และสามารถป้องกนัการโจมตีระดบัของ Application ได ้
เช่น DNS cache poisoning, FTP bounce attack และ improper commands ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.13 รองรับการป้องกนัการโจมตีมายงั Web Server จากวิธีการ Hacking เช่น command 
injection, cross-site scripting, directory traversal, LDAP injection และ SQL injection ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
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3.1.14 สนบัสนุนการตรวจสอบผูใ้ช้ (Authentication) ดงันี�  Firewall password, RAIDUS, 
TACACS, X.509 และ SecureID ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.1.15 สามารถจดัการระบบผา่นทาง Web base และ Graphic User Interface (GUI) ได ้
3.1.16 มีระบบบริหารจดัการ Firewall จาํนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงันี�  

3.1.16.1 จดัการ Security policy ต่างๆเกี�ยวกบั firewall และ VPN ได ้รวมถึงรองรับการ
บริหารการจดัการ Endpoint Security Policy ไดใ้นอนาคต 

3.1.16.2 ตรวจสอบ log ไดท้ั�งแบบ real time และตรวจสอบยอ้นหลงั 
3.1.16.3 รองรับการดู (Monitor) Network traffic, VPN tunnel และ user activity แบบ 

real-time graphic 
3.1.16.4 รองรับการทาํรายงานในรูปแบบตารางหรือกราฟ ที�กาํหนดช่วงเวลาที�แสดงผล

รายงาน และกาํหนดรูปแบบ (Format) ของรายงานเป็นแบบ HTML ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.1.16.5 รองรับการทาํงาน High Availability แบบ Active/Passive และแบบ Active-

Active ได ้ 
3.1.16.6 สนบัสนุนการทาํ ISP Redundancy 
3.1.16.7 สามารถบริหารจดัการ bandwidth (QoS) ในแบบ weighted priorities, 

guarantees และ limit ได ้
3.1.17 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FIPS 140-2, ICSA, Common Criteria EAL4 ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.1.18 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ หรือ

ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 
3.1.19 สามารถใชง้านกบัซอฟทแ์วร์ Checkpoint Firewall-1 ที�สาํนกังาน ก.พ. ใชง้านอยูไ่ด ้
3.1.20 ผูเ้สนอราคาจะต้องดาํเนินการโอนยา้ยค่า Configuration ของระบบบริหารจัดการ        

Firewall Checkpoint ที�ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัไปยงัระบบบริหารจดัการ Firewall ที�เสนอ  
3.1.21 มีการรับประกนัอุปกรณ์ และการให้บริการฟรี อยา่งนอ้ย 1 ปี On-Site Service (24x7x4) 

นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
3.1.22 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการฝึกอบรมการใชง้านอุปกรณ์ที�เสนอ ให้กบัเจา้หนา้ที�ของสํานกังาน 

ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน   
 
3.2 ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายใน จาํนวน 1 ระบบ มีคุณลกัษณะ ดงันี�  

3.2.1 เป็น Firewall Appliance มี Firewall throughput ไม่นอ้ยกวา่ 9 Gbps 
3.2.2 มีประสิทธิภาพ VPN throughput ไม่นอ้ยกวา่ 2.4 Gbps 
3.2.3 สามารถรองรับผูใ้ชง้านระบบไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน 
3.2.4 มี Storage บนอุปกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 160 GB  
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3.2.5 สนบัสนุนการทาํ VPN ทั�งแบบ Site-to-Site และ Remote VPN โดยสนบัสนุนการเขา้รหสั
แบบ AES 128-256 bit, 3DES 56-168 bit เป็นอยา่งนอ้ย 

3.2.6 สามารถทาํ Remote Access ไดท้ั�งแบบ IPSEC และ SSL VPN  
3.2.7 สามารถรองรับ concurrent sessions อยา่งนอ้ย 1,200,000 sessions 
3.2.8 สนบัสนุนการทาํ VLAN tagging ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1024 VLANs 
3.2.9 มี Ethernet port แบบ 10/100/1000 จาํนวนอยา่งนอ้ย 10 port และสามารถขยายเพิ�มไดอี้ก      

4 port ในอนาคต 
3.2.10 เป็น Firewall ที�ใชเ้ทคโนโลยแีบบ Stateful Inspection ในการตรวจสอบ Traffic 
3.2.11 สามารถทาํงานตรวจสอบ Application / Protocol ต่างๆ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 200 Application/Protocol 

เช่น Voice over IP, Instant messaging และ P2P applications เป็นตน้ 
3.2.12 สามารถทาํงานแบบ Intrusion prevention ไดโ้ดยสามารถป้องกนัการโจมตีระดบัของ 

Network ไดเ้ช่น DoS, Port scan ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย และสามารถป้องกนัการโจมตีระดบัของ Application ได ้
เช่น DNS cache poisoning, FTP bounce attack และ improper commands ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.2.13 รองรับการป้องกนัการโจมตีมายงั Web Server จากวิธีการ Hacking เช่น command injection, 
cross-site scripting, directory traversal, LDAP injection และ SQL injection ได ้

3.2.14 สนับสนุนการตรวจสอบผูใ้ช้ (Authentication) ดงันี�  Firewall password, RAIDUS, 
TACACS, X.509 และ SecureID ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.2.15 สามารถจดัการระบบผา่นทาง Web base และ Graphic User Interface (GUI) ได ้
3.2.16 สามารถทาํงานร่วมการระบบบริหารจัดการ Firewall ตามข้อที�  3.1.16 ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.2.17 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FIPS 140-2, ICSA, Common Criteria EAL4 ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.2.18 ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือ

ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย หรือตวัแทนที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศไทย 
3.2.19 สามารถใชง้านกบัซอฟทแ์วร์ Checkpoint Firewall-1 ที�สาํนกังาน ก.พ. ใชง้านอยูไ่ด ้
3.2.20 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งดาํเนินการยา้ยค่า Configuration ของระบบบริหารจดัการ Firewall 

Checkpoint ที�ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัไปยงัระบบบริหารจดัการ Firewall ที�เสนอ  
3.2.21 มีการรับประกนัอุปกรณ์ และการให้บริการฟรี อย่างน้อย 1 ปี On-Site Service (24x7x4)    

นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
3.2.22 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ที�เสนอ ให้กบัเจา้หน้าที�ของสํานกังาน 

ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  
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4. อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลผ่านเครือข่ายสําหรับระบบจัดการไฟล์ จาํนวน 1 ชุด  มีคุณลกัษณะ ดงันี�  
4.1 เป็นอุปกรณ์ที�มีสถาปัตยกรรมแบบ Hardware RAID โดยสามารถรองรับการทาํ RAID ได ้
4.2 มี Cache memory ของระบบรวมไม่นอ้ยกวา่ 2GB 
4.3 รองรับจาํนวน Hard disk drive ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 60 ลูก รองรับการเพิ�มขยายโดยรวมไดสู้งสุด     

ไม่นอ้ยกวา่ 60 TB 
4.4 สามารถติดตั�งเขา้กบั Rack ขนาด 19 นิ�วได ้
4.5 ผูเ้สนอราคา ตอ้งเสนอ Disk ที�มีความจุรวมหลงัทาํ Raid แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 TB ดว้ย Disk แบบ 

SATA หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 300 GB ที�ความเร็ว 7,200 RPM หรือดีกวา่ 
4.6 สามารถรองรับการทาํงาน Dual Controller ได ้โดยทาํงานแบบ Dual Active 
4.7 มี Ethernet ports รองรับความเร็ว 1 Gbps จาํนวนอยา่งนอ้ย 4 ports 
4.8 รองรับการเชื�อมต่อแบบ Network Storage ได ้
4.9 มีแหล่งจ่ายไฟ และพดัลม เป็นแบบ Redundant 
4.10 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลที�นาํเสนอจะตอ้งรองรับความสามารถในการปรับเปลี�ยนการใช้งานของ

ความจุได ้ซึ� งจะการปรับเปลี�ยนทางผูดู้แลระบบจะตอ้งสามารถทาํไดเ้องโดยผา่น GUI 
4.11 รองรับระบบปฏิบติัการ  Windows 2000/2003/2008 และ Linux ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
4.12 มีการรับประกนัอุปกรณ์ และการให้บริการฟรี อย่างน้อย 1 ปี On-Site Service (24x7x4)          

นบัถดัจากวนัที�ผา่นการตรวจรับ 
4.13 อุปกรณ์ที�เสนอตอ้งมีเครื�องหมายการคา้เดียวกบัเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที�เสนอในขอ้ 1.1 

 
******************* 

การส่งมอบพสัดุ 
งวดที� 1 ส่งมอบอุปกรณ์ทั�งหมด ภายใน 80 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
งวดที� 2 ติดตั�งอุปกรณ์ทั�งหมด และจดัอบรม ภายใน 120 วนันบัถดัวนัลงนามในสัญญา   
 
การจ่ายเงิน 

การเบิกจ่ายเงินงวดเดียว เมื�อผูข้ายส่งมอบพสัดุงวดที� 1 และงวดที� 2 ครบถว้น สมบูรณ์ ถูกตอ้ง                  
ทุกรายการและผา่นการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเรียบร้อยแลว้ 

 
 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื�นข้อเสนอการประกวดราคา 

ซื�อระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 

พร้อมติดตั�ง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
เรียน     ที�ปรึกษาระบบราชการ 
 1. ขา้พเจา้ บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยู่เลขที�…............. 
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี.  ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาซื.อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานกังาน ก.พ. จงัหวดั
นนทบุรี พร้อมติดตั.ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที� ................../2553 และเอกสารเพิ�มเติม
เลขที�…….............(ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้ รวมทั.งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้.งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนอระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของ
สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี พร้อมติดตั.ง ซึ� งกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื.อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดงัต่อไปนี.  
 

รายการ จํานวน 

1. ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
 ประกอบดว้ย 
 1.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 1.2 ระบบบริหารจดัการเครื�องคอมพิวเตอร์ 
       ลูกข่าย 

 
 

1 เครื�อง 
1 ระบบ 

2.  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 
 2.1 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 2.2 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
 2.3 โปรแกรมบริหารจดัการ E-MAIL 

 
1 เครื�อง 

1 ชุด 
1 ชุด 

3. ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย (Firewall) 
 ประกอบดว้ย 
 3.1 ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่าย      
          ภายนอก  
 3.2  ระบบรักษาความปลอดภยัเครือข่ายภายใน 

 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
4. อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลผา่นเครือข่ายสาํหรับระบบจดัการไฟล ์ 1 ชุด 

 

และกาํหนดส่งมอบพสัดุพร้อมติดตั.งและอบรมภายใน…………..วนั (กาํหนดไวภ้ายใน 120  วนั) นบัถดั
จากวนัลงนามในสัญญา 
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 3. คาํเสนอนี. จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วนั  (ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย  และสาํนกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี.   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที�ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที�สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
 

4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดราคาซื.อดว้ยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซื.อขายของทางราชการกบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน    
10  วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที�ระบุไวใ้นขอ้  7  ของเอกสาร 
ประกวดราคาซื.อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน  ก.พ.  ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที�ระบุไว้ข้างต้นนี.   ข้าพเจ้ายอมให ้
สาํนกังาน ก.พ.  ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ.าประกนั รวมทั.งยนิดีชดใชค้่าเสียหาย
ใดที�อาจมีแก่สํานกังาน ก.พ. และสํานกังาน  ก.พ.  มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื�นเป็นผูเ้สนอราคาไดห้รือ
สาํนกังาน ก.พ.  อาจเรียกการประกวดราคาซื.อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

 

5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผกูพนัที�จะรับคาํเสนอนี.  รวมทั.งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ.นในการที�ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

 

6. บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เช่น  ตวัอยา่ง (Sample)  แคตตาล็อก  แบบรูป
รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  (Specifications)  ซึ� งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ.  ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ.  ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ� งสาํนกังาน ก.พ.คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ.นกบัตวัอยา่งนั.น  
 

7. เพื�อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที�ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี.   ขา้พเจา้ขอมอบ………………………………………………………………………
เพื�อเป็นหลกัประกนัซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   มาพร้อมนี.  
 

8. ขา้พเจา้ไดต้รวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที�ไดย้ื�นในการประกวดราคา
ซื.อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี.โดยละเอียดแลว้  และเขา้ใจดีวา่สํานกังาน ก.พ.  ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ     
ในความผดิพลาด   หรือตกหล่น  
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 9. การประกวดราคาซื.อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี.ไดย้ื�นเสนอโดยบริสุทธิ_  ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที�ไดย้ื�นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
  
                                     เสนอมา      ณ      วนัที�         เดือน                        พ.ศ.  
  
                          
  
               ลงชื�อ..................………….....................                                   
                               (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 

 

แบบตารางเปรียบเทยีบคุณสมบัติทางเทคนิคระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี พร้อมติดตั�ง 
 

 

ลาํดบั

ที� 

 

ผลติภณัฑ์ที�เสนอ 

(ชื�อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 

ตามข้อกาํหนดในประกาศฯ 

 

คุณสมบัติทางเทคนิค 

ของผลติภณัฑ์ที�เสนอราคา 

 

เอกสารอ้างองิ 

(หน้า) 

 

การยอมรับ 

(COMPLY) 

 

หมายเหตุ 

 

ผลการพจิารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


