
 
 
 

ร่างครั�งที
 1 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ.  
เรื�อง  ประกวดราคาซื�ออุปกรณ์สาํหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ 

ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 
  ดว้ยสํานกังาน ก.พ. มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันา
ระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 5 ประเภทรายการ ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ซึ� งประกอบดว้ย 
 

รายการ จาํนวน 

1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 
 ไร้สาย (Access Point)   

55 ชุด 

2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย  
    (Controller) 

2 ชุด 

3.  ชุดซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่าย 
     ไร้สาย (Wirless Control System) 

1 ชุด 

4.  อุปกรณ์เชื�อมต่อชนิดไร้สาย  
     (Wireless Adaptor) 

300 ชุด 

5.  ค่าเดินสายและติดตั�ง 1 งาน 
  

 1.   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี�  
 1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ
และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 1.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิT หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�น
ศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิT และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
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2. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปฟังคาํชี� แจงรายละเอียดเพื�อซักซ้อมความเขา้ใจพร้อมดูสถานที�
ติดตั�งอุปกรณ์ฯ หรือมอบอาํนาจเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนไปฟังรายละเอียดพร้อมดูสถานที�แทน โดยพร้อม
กนัในวนัที�............................................ เวลา .................น. เป็นตน้ไป  ณ ห้องประชุม.......................  
อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร 3 ชั� น.....) สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี  ตั� งอยู่เลขที� 47/101 หมู่ 4  
ถนนติวานนท์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและ 
ดูสถานที�ติดตั�งอุปกรณ์ฯ จะตอ้งปฏิบติัตามที�สํานกังาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที�ไปฟัง
รายละเอียดและดูสถานที�ติดตั�งทุกประการ 
 

  3.  กาํหนดยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที�..................... 
.........................ระหว่างเวลา.............................น. ถึง........................... น. ณ ห้องประชุม...............   
อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร  3  ชั�น......)   สํานักงาน ก.พ.  จงัหวดันนทบุรี  ตั�งอยู่เลขที�  47/101  หมู่ 4   
ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000  
 

4. กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวนัที�.........................................  
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 

 

ณ  ......................................... ตั�งอยูที่�.................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
................................................. ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
 

              ผูส้นใจติดต่อขอซื�อเอกสารในราคาชุดละ..........บาท ได้ที�กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น 
อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3 ชั� น 3) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตั� งอยู่ เลขที�  47/101 หมู่  4  
ถนนติวานนท์ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ตั�งแต่บดันี� จนถึงวนัที�............................. 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0 2547 1093  ในวนัและเวลาราชการ  
 
                  ประกาศ    ณ   วนัที�            มิถุนายน  2552                
 
 
 

          วา่ที�ร้อยตรี 
 

 (วนิยั   ชาคริยานุโยค) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ......... /2552 
การซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ 

ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.  

ลงวนัที
          มิถุนายน  2552 
----------------------------------------- 

  สํานกังาน ก.พ.  ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า  “สํานกังาน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื�อ 
อุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  
จํานวน 5 ประเภทรายการ  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดงันี�  
 

รายการ จาํนวน 

1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 
 ไร้สาย (Access Point)   

55 ชุด 

2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย  
    (Controller) 

2 ชุด 

3.  ชุดซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่าย 
     ไร้สาย (Wirless Control System) 

1 ชุด 

4.  อุปกรณ์เชื�อมต่อชนิดไร้สาย  
     (Wireless Adaptor) 

300 ชุด 

5.  ค่าเดินสายและติดตั�ง 1 งาน 
 

ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี� ตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที�จะ 
ใช้งานไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี�   โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด  ดงัต่อไปนี�  

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื�อด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์สําหรับโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสําหรับ 
   อาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี 

1.2 แบบใบยื�นข้อเสนอการประกวดราคาซื� ออุปกรณ์สําหรับโครงการพัฒนาระบบ 
   เครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ด้วยวิธีการทาง 
   อิเล็กทรอนิกส์   

1.3 แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคอุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบ 
   เครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี 

1.4 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับ 
   อาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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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 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ 
ต้องไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู ้เสนอราคากับผู ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.7 
 2.4 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิT หรือความคุม้กนัซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ� น  
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิT และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 

 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
 

  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

  3.1 ส่วนที
  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื�นสํา เนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(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)  
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมค้า ให้ยื�นสําเนา

สัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนังสือเดินทาง 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 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัที�สํานกังาน ก.พ. 
แจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินการ 
 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 ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเทคนิคอุปกรณ์สําหรับ
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตามแบบในขอ้ 1.3 
  ทั�งนี�แคตตาล็อกของครุภณัฑใ์หขี้ดเส้นใตเ้นน้ขอ้ความที�อธิบายคุณสมบติัของครุภณัฑ์ดว้ย  
และระบุว่าตรงกับคุณลักษณะของครุภณัฑ์ในข้อใด  พร้อมนี� ให้ระบุในตารางเปรียบเทียบคุณสมบติั 
ทางเทคนิคฯ  ช่องเอกสารอา้งอิงดว้ยวา่อา้งอิงแคตตาล็อกหนา้ใด 
 
 



 
4 
 

  4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือรับรองการเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากเจา้ของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศไทย หรือตวัแทนที+ได้รับการแต่งตั-งให้จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์  
ในประเทศไทย  ในรายการที+ 1 - 3 
  4.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื+อนไขการซื-ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันา
ระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน  3  ชุด 
  4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งสาํเนาเอกสารในขอ้  3.2 (1),  4.4  และ 4.5   จาํนวน  4  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+นเอกสารประกวดราคาซื-อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี+ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคา 
ทั- งหมดเสียก่อนที+จะตกลงยื+นข้อเสนอตามเงื+อนไขในเอกสารประกวดราคาซื-อดว้ยว ิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.10  ผู เ้สนอราคาจะตอ้งยื +นเอกสารประกวดราคาซื-อด ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ในวนัที� .................................. ระหวา่งเวลา......................น.  ถึง......................... น.   ณ  ห้องประชุม...........  
อาคารศูนย์สัมมนา  (อาคาร 3 ชั# น........) สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี ตั# งอยู่เลขที� 47/101 หมู่  4  
ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 
 

        เมื+อพน้กาํหนดเวลายื+นเอกสารประกวดราคาซื-อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล ้ว   
จะไม่รับเอกสารเพิ+มเติมโดยเด็ดขาด 
 

   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 
แต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที+มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื+น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.7  (1)  ณ วนัประกาศประกวดราคา
ซื-อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 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  
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   ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื�องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการ 
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอ
ราคา ที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือผูเ้สนอราคาที�ไม่ผา่น
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาํสั�งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที�จัดหาพสัดุภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหา
พสัดุใหถื้อเป็นที�สุด 
 

   หากปรากฏต่อคณะ กรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาซื� อ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขดัขอ้งจนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�
กาํหนดไว ้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคา
พบปะหรือติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น และเมื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะให้ดาํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป 
จากขั�นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ�นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั�นทราบ 
 

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  4.11 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที�..................................... 
    -  ลงทะเบียน     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  ทดสอบระบบ     ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
    -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา   ระหวา่งเวลา................น.  ถึง................น. 
 

ณ  ......................................... ตั�งอยูที่�.................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
................................................. ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในการประกวดราคาครั� งนี�  
โดยจะตอ้งปฏิบติัดงันี�  
  (1)  ผู ้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื�อนไขการซื� ออุปกรณ์สําหรับ
โครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรีด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งเริ�มตน้ที�  
9,000,000.- บาท  (เกา้ลา้นบาทถว้น) 
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 (3)  ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้า มี )  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4)  ราคาที� เสนอในการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง 
ไม่สูงเกินกวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (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 
 

    5. หลกัประกนัซอง 
 

  ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค จาํนวน  
450,000.- บาท (สี�แสนห้าหมื�นบาทถว้น) โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการคํ�าประกนั ตั�งแต่ 
วนัยื�นซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวนัสิ�นสุดการยนืราคา (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 หนังสือคํ� าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ� าประกันดังระบุ 
ในขอ้ 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 
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 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

   6.1 ในการประกวดราคาซื�อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�  สํานักงานจะพิจารณาตดัสินด้วย
ราคารวม 
                     6.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื�นหลักฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื�นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาราย
นั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที�มิใช่สาระสําคญั  ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สาํนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา 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 
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 6.6 ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื� อด้วยวิธีการทาง
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 (ผูค้ ้า) สามารถ 
ส่งมอบสิ�งของได ้ครบถว้นภายใน 5 วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ สํานักงาน
อาจจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ 1.5 ก็ได ้
 

 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 ดงัระบุ 
ใน ขอ้ 1.6 (2) 
 (3) หนงัสือคํ�าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ� าประกนั 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 
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 9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
 

                       ผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือ
ทาํสัญญาซื�อขาย ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ 
สิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   7  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
 

 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 
 

   10.1 เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552          
  10.2   เมื�อสาํนกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม
การประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มา
จากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้าย จะตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  

(1) แจง้การสั�งหรือนาํสิ� งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมการ
ขนส่งทางนํ�าและพาณิชยนาว ี ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นใด 

(2) จัดการให้สิ� งของที� ซื� อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที� มี สิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมการขนส่งทางนํ� าและ
พาณิชยนาวใีหบ้รรทุกสิ�งของนั�น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื�น  หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื�น 

(3) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
   10.3  ผูเ้สนอราคาซึ� งไดย้ื�นเอกสารประกวดราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสํานกังานฯ 
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 
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 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 หรือเสนอราคาผิด
เงื�อนไขที�กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา่  หรือเท่ากบัราคาเริ�มตน้การประมูล 
  10.4.4 ผูมี้สิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื�อในแบบ บก. 008 แบบยืนยนัราคาสุดทา้ย 
ในการเสนอราคา 
   10.5  ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� 
ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สํานักงานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือ 
คํ�าประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้เป็น 
ผูทิ้�งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  10.6  สํานกังานมีสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
 สาํนกังาน ก.พ.  
    มิถุนายน  2552 



รายละเอยีดคุณลกัษณะอุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่าย 

สําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี 
1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จํานวน 55 ชุด  

1.1 เป็นอุปกรณ์ Access Point ที�สามารถทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Controller) 
ตามขอ้ 2 ที�เสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2 สามารถรับส่งขอ้มูลที�ยา่นความถี� 2.4 GHz และ 5 GHz ไดพ้ร้อมกนั 
1.3 อุปกรณ์ตอ้งมาพร้อมเสาอากาศ (Antenna) ที�ติดตัBงภายใน สาํหรับทัBงสองยา่นความถี� 
1.4 มี Port 10/100/1000 Mbps ที�สามารถรับ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af ได ้ 
1.5 สนบัสนุนการทาํงานตามมาตรฐานอยา่งนอ้ยดงันีB   

1.5.1 IEEE802.11a 
1.5.2 IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g หรือ IEEE 802.11bg  
1.5.3 IEEE 802.11n Draft 2.0 หรือดีกวา่  

1.6 ใชม้าตรฐาน ETSI โดยมีช่องสัญญาณให้เลือกใชไ้ม่นอ้ยกวา่  11 ช่องสัญญาณในยา่นความถี�        
2.4 GHz และไม่นอ้ยกวา่ 19 ช่องสัญญาณในยา่นความถี� 5 GHz  

1.7 สามารถทาํงานแบบ Multiple SSID ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 16 SSID 
1.8 สามารถเขา้รหสัขอ้มูลไดต้ามมาตรฐาน WEP และ TKIP  และ AES  
1.9 สามารถทาํงานเป็นตวัตรวจสอบการโจมตี (Wireless IPS Sensor) ไดพ้ร้อมๆ กบัการรับส่ง

ขอ้มูลปกติ   
1.10 สามารถทาํการส่งขอ้มูลของผูใ้ชง้านดว้ยการส่งแบบรวมศูนย ์โดย Tunnel ขอ้มูลไปที�อุปกรณ์ 

Wireless Controller  
1.11 มีไฟแสดงสถานะการทาํงานของอุปกรณ์  
1.12 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนออุปกรณ์ PoE Switch จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด ที�สามารถทาํงาน

ร่วมกบัชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายเพื�อเชื�อมต่อกบั Switch ที�สํานกังาน ก.พ. มีอยู ่(Cisco 
3560G ) โดยตอ้งสามารถเชื�อมต่อ และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งมีคุณสมบติั อยา่งนอ้ยดงันีB  

1.12.1 มี Port 10/100/1000 Mbps หรือดีกวา่อยา่งนอ้ย 24 Port   
1.12.2 สามารถจ่ายไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15.4 W ในทุก ๆ Port พร้อมกนั หรืออุปกรณ์สามารถ

จ่ายไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 300 W 
1.12.3 สามารถทาํงานไดต้ามมาตรฐาน IEEE802.3af  และ IEEE802.1d ได ้
1.12.4 รองรับ mac-address ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8,000 mac address 
1.12.5 มี switching capacity ไม่นอ้ยกวา่ 32 Gbps และ Forwarding rate ไม่นอ้ยกวา่ 35 Mpps 
1.12.6 สามารถจดัการผา่น CLI หรือ Telnet ได ้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 



2 
 

1.13 ไดรั้บการรับรอง Wi-Fi Certification และสอดคลอ้งขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน UL และ EN 
และ FCC ที�เกี�ยวขอ้ง หรือไดรั้บการรับรองการทาํงานร่วมกนัสําหรับเครือข่าย IEEE 802.11n กบัผูผ้ลิต
อุปกรณ์เชื�อมต่อไร้สายที�เป็นที�ยอมรับในทอ้งตลาด ไดแ้ก่ Intel (Intel Connect with Centrino Certified) 
ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

1.14 เป็นผลิตภณัฑจ์ากบริษทัฯ ผูผ้ลิตเดียวกนักบัชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายที�เสนอตามขอ้ 2 
 

2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Controller) จํานวน 2 ชุด   

2.1 อุปกรณ์ตอ้งเป็น Appliance เพื�อทาํหนา้ที�เป็นตวัควบคุม Access Point ไดโ้ดยอุปกรณ์จะตอ้งมี
ช่องทางเชื�อมต่อกบัเครือข่ายหลกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 8 Gbps  และมี Port แบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-Tx 
หรือ 1000Base-X อยา่งนอ้ย 8 Ports 

2.2 อุปกรณ์แต่ละชุดสามารถควบคุม Access Point ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100  เครื�อง 
2.3 อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายทัBง 2 ชุด ตอ้งสามารถทาํงานร่วมกนัใน Mode Active Standby ได ้
2.4 สามารถรองรับจาํนวนผูใ้ชง้านบน Controller ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1,000 Users  
2.5 สามารถทาํงานไดต้ามมาตรฐาน ดงันีB  

2.5.1  IEEE802.11a 
2.5.2 IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g  หรือ IEEE802.11bg 
2.5.3 IEEE 802.11n Draft 2.0 หรือดีกวา่ 

2.6 สามารถรองรับการทาํ VLAN ไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.1Q  
2.7 มีระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP) และ Wi-Fi 

Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) และ AES และ TKP และ 802.1x login ได ้
2.8 สามารถทาํการตรวจสอบผูใ้ชง้านตามมาตรฐาน IEEE802.1x ดงัต่อไปนีB  EAP และ PEAP และ  

และ EAP-TLS ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
2.9 สามารถทาํการตรวจสอบผูใ้ชง้านผา่นทาง Web-based ได ้
2.10 สามารถเปลี�ยน Channel ของ Access point ไดต้ามสภาพแวดลอ้ม  
2.11 มีระบบตรวจจบัการกวนของสัญญาณและสามารถปรับเปลี�ยนกาํลงัในการส่งสัญญาณ เพื�อให้

มีประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณใหดี้ขึBนได ้(Interference Detection & Avoidance) หรือ RF Auto-
tuning  

2.12 สามารถตรวจหาจุดที�ไม่มีสัญญาณและแกไ้ขไดโ้ดยอตัโนมติั (Coverage hole detection & 
correction) 

2.13 สามารถควบคุมระดบัความแรงในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Access Point แต่ละตวัได ้
2.14 สามารถกระจายผูใ้ชง้านระหวา่ง Access Point ที�อยูโ่ดยรอบไดโ้ดยอตัโนมติั (Client Load 

Balancing) 
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2.15 สามารถทาํการ Roaming ทัBงในลกัษณะ Layer 2 และ Layer 3 ได ้
2.16 สามารถทาํการตรวจจบัและป้องกนั Access Point แปลกปลอมได ้(Rogue Detection and 

Containment) 
2.17 มีระบบ Wireless Intrusion Prevention  
2.18 สามารถควบคุม Quality of Service (QoS) ได ้
2.19 สามารถควบคุมการเขา้ถึงใชง้านในเครือข่ายไดต้ามผูใ้ชง้าน หรือกลุ่มผูใ้ชง้านได ้ตาม IP 

Address  
2.20 สามารถทาํงานร่วมกบัระบบ Radius หรือ LDAP Server  ภายนอกไดใ้นการกาํหนด Policy 

ต่างๆ เช่น VLAN, QoS Class (Role-Based Policy Assignment) 
2.21 สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่น HTTP หรือ HTTPS และ Telnet และ SSH    และ Console 

Port  หรือซอฟทแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Control System) ตามขอ้ 3 ได ้
2.22 สามารถบริหารผา่นโปรโตคอล SNMP V2  
2.23 อุปกรณ์ตอ้งผา่นมาตรฐานความปลอดภยั FCC และ EN และ UL เป็นอยา่งนอ้ย 

 

3. ชุดซอฟท์แวร์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Control System) จํานวน 1 ชุด  

3.1 ผูเ้สนอราคาต้องจดัหาชุดซอฟท์แวร์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย หรือใช้คุณสมบติัของ
อุปกรณ์ควบคุม (Controller) เครือข่ายไร้สายในขอ้ 2 เพื�อให้สํานกังาน ก.พ.สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายที�ติดตัBง โดยมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงันีB  

3.1.1 สามารถจดัการอุปกรณ์ Access Point ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 Access Point 
3.1.2 สามารถรายงานค่า Noise level และ Signal to Noise ratio และ interference และ Signal 

Strength ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.1.3 มีระบบช่วยตรวจสอบปัญหาการเชื�อมต่อของ Client ได ้
3.1.4 สามารถสร้างรายงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถิติผูใ้ชง้าน และ Radio Utilization และ 802.11 

counters และ  RF management และ configuration history และ Alarm ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.1.5 สามารถแสดงรูปของ Floor plan พร้อมลกัษณะของคลื�น RF ไดใ้นลกัษณะของ 

Graphic ผา่น Web Browser หรือ Software Client ได ้
3.1.6 สามารถแสดงแผนที�แบบ Hierarchy ในระดบั Campus ตึก และชัBนได ้
3.1.7 สามารถตรวจจบัอุปกรณ์แปลกปลอม ระบุตาํแหน่ง และปิดการเชื�อมต่อของอุปกรณ์

แปลกปลอมได ้ 
3.1.8 สามารถ Update software ของ Wireless Controller และ Access Point ไดจ้าก

ศูนยก์ลาง 
3.1.9 สามารถคน้หาตาํแหน่งของอุปกรณ์ Wireless Device บน Floor Plan ได ้
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3.1.10 สามารถทาํการเปลี�ยนหรือเพิ�ม Configuration ของอุปกรณ์ Wireless Controller และ 
Access Point จากศูนยก์ลางได ้

3.1.11 มีระบบการจดัการ Guest Access เพื�อกาํหนดการใชง้านสําหรับ Guest เพื�อใหใ้ชง้าน
ในบางพืBนที�และในเวลาที�กาํหนดได ้

3.1.12 สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่น HTTPS หรือ Software Client  ได ้
3.1.13 สามารถบริหารผา่นโปรโตคอล SNMP V2  ได ้
3.1.14 กรณีที�ผูเ้สนอเสนอเป็นชุดซอฟทแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย ผูเ้สนอราคาตอ้ง

เสนอผลิตภณัฑจ์ากบริษทัผูผ้ลิตเดียวกบัอุปกรณ์ Wireless Controller และ Access Point ตามขอ้ 1 และ 2 
ตามลาํดบั โดยตอ้งมีอุปกรณ์ ดงันีB  

3.1.14.1  มีแผน่ CD-ROM บรรจุโปรแกรมสาํหรับติดตัBงและคู่มือการติดตัBงใชง้าน 
3.1.14.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัหาคอมพิวเตอร์ที�มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพื�อ

การใชง้านดงักล่าว โดยมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงันีB   
3.1.14.2.1 หน่วยประมวลผลกลางเป็นแบบ Dual-Core Xeon ความเร็ว

ไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz หรือเทียบเท่า จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 หน่วย 
3.1.14.2.2  มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
3.1.14.2.3  มี Hard disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 72 GB จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 หน่วย 
3.1.14.2.4  มี Port สาํหรับเชื�อมต่อแบบ 10/100/1000Base-Tx อยา่งนอ้ย 2 

Port  
3.1.14.2.5 มีระบบจ่ายไฟแบบ Redundant Power Supply อยา่งนอ้ย 2 หน่วย 

3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัหา หรือปรับปรุงโปรแกรมบริหารจดัการเครือข่าย เพื�อให้สํานกังาน ก.พ.
สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์เครือข่ายที�มีอยู ่(Cisco Work) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่ง
นอ้ยดงันีB  

3.2.1 สามารถทาํ Device Management และ VLAN Management ได ้
3.2.2 สามารถตรวจสอบหรือทาํการเปลี�ยนแปลงแกไ้ข Configuration ของอุปกรณ์ในระบบ

เครือข่ายจาก Network Management System ได ้
3.2.3 สามารถทาํ Event Management, รับสัญญาณ Trap จากอุปกรณ์ และ Statistic Monitoring ได ้
3.2.4 ทาํการตรวจวดัสถานะ และทาํรายงานค่าต่าง  ๆที�สาํคญัของอุปกรณ์ Router และ Switch ได ้
3.2.5 รองรับการคน้หาอุปกรณ์ (Discovery) ในระบบเครือข่ายได ้โดยระบุเป็น IP Address 

ของอุปกรณ์ หรือบอกเป็นกลุ่ม Network ได ้ 
3.2.6 สามารถทาํรายงาน เพื�อแสดงสถานะ หรือปริมาณการรับส่งขอ้มูล ของอุปกรณ์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที�ตอ้งการ เช่น แสดงเป็น รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือ ราย
ชั�วโมงไดใ้นลกัษณะเป็นกลุ่มอุปกรณ์ หรือ ทัBงหมด โดยสามารถแสดงเปรียบเทียบกบั Baseline ได ้
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3.2.7 เมื�อมีการติดตัBงอุปกรณ์เครือข่ายใหม่เขา้มาในระบบโปรแกรมจะตอ้งสามารถตรวจจบั
และแสดงภาพของอุปกรณ์นัBนได ้สามารถเก็บขอ้มูลรายละเอียด (Inventory) ของอุปกรณ์เครือข่ายในระบบได ้

3.2.8 สามารถแสดงสถานะของระบบเป็นลกัษณะของ Graphic รูปภาพของอุปกรณ์เหมือน
จริงพร้อมสถานะของแต่ละ Port  ในอุปกรณ์ได ้ 

3.2.9 สามารถทาํงานไดบ้นระบบปฏิบติัการ Windows 2003 หรือสูงกวา่ 
3.2.10 สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายไม่นอ้ยกวา่ 100 อุปกรณ์ โดยใช ้

Software ที�เสนอมาเพียงชุดเดียว 
3.2.11 สามารถที�จะใช ้Web Browser หรือ GUI ในการจดัการกบัอุปกรณ์เครือข่ายได ้
3.2.12 ตอ้งรองรับการจดัการตามมาตรฐาน SNMP หรือ RMON ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
3.2.13 สามารถทาํการทดสอบ Port TCP/UDP (TCP Connect) และส่ง Alarm เป็นขอ้ความ

ได ้หาก Network Service มีปัญหา 
3.2.14 มีแผน่ CD-ROM บรรจุโปรแกรมสาํหรับติดตัBงและคู่มือการติดตัBงใชง้าน 
3.2.15 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์จากบริษทัผูผ้ลิตซอฟทแ์วร์ Network management ที�มีใชอ้ยูเ่ดิม 

(Cisco Work) 
3.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งดาํเนินการจดัหาอุปกรณ์ตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุกเครือข่าย(Intrusion 

Prevention System : IPS) โดยมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีB    
3.3.1 เป็นอุปกรณ์ Hardware Application ซึ� งออกแบบมาสาํหรับตรวจจบัและป้องกนัการ

บุกรุก เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 
3.3.2 มี Interface ชนิด 10/100/1000Base-T จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  4 ports  
3.3.3 อุปกรณ์สามารถกาํหนดใหท้าํงานแบบ Passive Mode และ In Line Mode ไดบ้น

อุปกรณ์เดียวกนั 
3.3.4 สามารถตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุกเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบ Real-Time 

โดยมี Throughput ในการตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 Gbps  และรองรับ Concerrent 
Session ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2,000,000 Session 

3.3.5 ตรวจจบั และระงบัการบุกรุกผา่นเครือข่าย ในรูปแบบต่าง ๆ ได ้ดงัต่อไปนีB  
3.3.5.1 Network Traffic หรือ Network Payload อนัเกิดจาก  Virus, Worm, Spy Ware 

/ Adware เป็นตน้  
3.3.5.2 Denial of Service (DoS) Attack  

3.3.6 สามารถหยดุการบุกรุกโดยใช ้TCP Reset หรือ Drop Packet ได ้
3.3.7 บริหารอุปกรณ์โดยผา่น Web-Based และ Command Line  Interface (Telnet  หรือ 

Secure Shell SSH ) ได ้
3.3.8 สามารถติดตัBงบน RACK มาตรฐาน ขนาด 19 นิBวได ้
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3.3.9  สามารถตรวจสอบและป้องกนัการบุกรุกซึ� งใชเ้ทคนิค IP Fragmentation และ TCP 
stream Reassembly และ Deobfuscation เพื�ออาํพรางตวัเองได ้ 

3.3.10  สามารถเพิ�มเติมรูปแบบของ Attack Signature ได ้เพื�อตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุก
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใหม่ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.3.11  สามารถป้องกนัการบุกรุกโดยการทาํงานร่วมกบัระบบ NAC ในขอ้ 3.4 เพื�อหยดุการ
โจมตีระบบเครือข่าย โดยการส่ง ACL Profile และ VLAN  Profile ไปยงัอุปกรณ์ที�รองรับการทาํงาน IEEE 
802.1x ได ้

3.3.12  สามารถทาํ L2 Fallback (Bypass Traffic) ไดใ้นกรณีที�อุปกรณ์เกิดความบกพร่องที� 
IPS  Engine  

3.3.13 มีระบบบริหารจดัการการอุปกรณ์ IPS โดยตอ้งมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ย ดงันีB  
3.3.13.1 สามารถตรวจสอบการใชง้าน CPU , Memory และ สถานะของ Licence 
3.3.13.2 มีรายงานสรุปเกี�ยวกบัการโจมตีในลกัษณะต่าง ๆ  
3.3.13.3 สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ทัBงในปัจจุบนั( Real Time) และในอดีตไดโ้ดย

ระบุวนั เวลา 
3.3.13.4 มีระบบแจง้เตือนดว้ย Email โดยกาํหนดหลกัเกณฑข์องเหตุการณ์ที�จะแจง้

เตือนได ้
3.3.14 ผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FCC และ CE และ UL และ EN    เป็นอยา่ง

นอ้ย  
3.3.15 ไดรั้บมาตรฐาน NSS Gold Award หรือ Common Criteria ในระดบั EAL 2 เป็นอยา่ง

นอ้ย 
3.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัหาอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภยัในการใชง้านภายในเครือข่าย 

(Network Access Control : NAC)  พร้อมอุปกรณ์โดยมีคุณลกัษณะอยา่งนอ้ย ดงันีB  
3.4.1 อุปกรณ์ตอ้งมีลกัษณะเป็นแบบ Appliance โดยสามารถติดตัBงไดท้ัBงในแบบ In-Band 

และ Out-of-Band Mode  
3.4.2 สามารถบริหาร ตรวจสอบ และกาํหนดนโยบายความปลอดภยัของเครื�องลูกข่ายที�

จะเขา้มาเชื�อมต่อกบัระบบเครือข่ายไดจ้าก OS Service Packs และ Patch และ Antivirus Packages  เป็นตน้ 
3.4.3 อุปกรณ์ในระบบตอ้งมีคุณลกัษณะ อยา่งนอ้ยดงันีB  

3.4.3.1 หน่วยประมวลผลกลางเป็นแบบ Dual-Core Xeon ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 
3.0 GHz หรือเทียบเท่า จาํนวนอยา่งนอ้ย 1 หน่วย 

3.4.3.2 มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 GB 
3.4.3.3 มี Hard disk ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 72 GB จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 หน่วย 
3.4.3.4 มี Port สาํหรับเชื�อมต่อแบบ 10/100/1000Base-Tx อยา่งนอ้ย 4 Port  
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3.4.3.5 มีระบบจ่ายไฟแบบ Redundant Power Supply อยา่งนอ้ย 2 หน่วย 
3.4.3.6 ตอ้งเสนออุปกรณ์สาํรองเพื�อใหร้องรับการทาํ High Availability ในกรณี

ที�อุปกรณ์หลกัเสีย ระบบจะตอ้งทาํงานต่อเนื�องไดโ้ดยอตัโนมติั ทัBงในส่วนบริหารจดัการ (Management) 
และส่วนบงัคบัใชน้โยบาย (Policy Enforcement) 

3.4.4 อุปกรณ์จะตอ้งสามารถรองรับเครื�องลูกข่ายที�เขา้มาใช้งานพร้อมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1,000 เครื�อง 

3.4.5 อุปกรณ์สามารถทาํงานไดท้ัBงในแบบ Layer 2 Mode และ Layer 3 Mode ได ้
3.4.6 สามารถติดตัBงไดท้ัBงในแบบ In-Band (ขอ้มูลผูใ้ช้ทัBงหมดตอ้งผา่นระบบตรวจสอบ

การเขา้ใชง้านเครือข่ายตลอดเวลา) และ Out-of-Band Mode (เครื�องลูกข่ายที�ผา่นการตรวจสอบแลว้จะผา่น
เครือข่ายหลกัไดโ้ดยตรงโดยไม่ผา่นอุปกรณ์ตรวจสอบอีก) 

3.4.7 ในการใชง้านแบบ In-Band อุปกรณ์ตอ้งสามารถควบคุมการเชื�อมต่อของเครื�อง    
ลูกข่ายโดยการทาํ Access Control List และ จาํกดั Bandwidth และ Session Timeout ได ้

3.4.8 สามารถทาํการตรวจสอบผูใ้ชง้านไดจ้าก Radius และ LDAP และ Microsoft Active 
Directory เป็นอยา่งนอ้ย 

3.4.9 สามารถทาํการตรวจสอบผูใ้ชง้านแบบ Single-Sign On กบั Microsoft Active 
Directory ได ้

3.4.10 ระบบตอ้งมาพร้อมกบั Agent ที�ใชใ้นการตรวจสอบเครื�องลูกข่าย โดยโปรแกรม 
Agent ตอ้งรองรับ ระบบปฏิบติัการอยา่งนอ้ยดงันีB  Windows 2000/XP/Vista และ Mac OS X  

3.4.11 สามารถบงัคบัใหผู้ใ้ชง้านติดตัBง Agent ผา่นทาง Web Browser ได ้(Web Redirect) 
3.4.12 มีระบบตรวจสอบขอ้มูลของเครื�องลูกข่ายต่อไปนีBได ้เช่น Registry Key บนเครื�อง

ลูกข่าย  เป็นตน้ 
3.4.13 สามารถเลือกนโยบายการตรวจสอบที�ต่างกนัสําหรับระบบปฏิบติัการที�แตกต่างกนั

ไดโ้ดยอตัโนมติั ซึ� งสามารถเลือกวธีิการเขา้ตรวจสอบเครื�องลูกข่ายโดยให้ Software Agent และ Web Agent 
และ Network Scan ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.4.14 สาํหรับเครื�องลูกข่ายที�ไม่ไดติ้ดตัBง Agent จะตอ้งสามารถทาํการตรวจสอบผูใ้ชง้าน
ผา่น Web Browser และทาํ Host Scan  ผา่น Networkได ้(Agent-less Support) 

3.4.15 สามารถเลือกยกเวน้การตรวจสอบอุปกรณ์ดว้ยการระบุ MAC Address  และ  IP 
Address หรือ Subnet ได ้

3.4.16 ในกรณีเครื�องลูกข่ายไม่ผา่นกฎความปลอดภยั ตอ้งสามารถแยกเครื�องลูกข่ายนัBนไป
ยงั Quarantine Zone ได ้ 

3.4.17 มีระบบแกไ้ขสาํหรับเครื�องลูกข่ายที�ไม่ผา่นการตรวจสอบอยา่งนอ้ย เช่น ส่งลิงคไ์ป
ยงัเวบ็เพจสาํหรับแกไ้ข  
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3.4.18 อุปกรณ์ตอ้งมาพร้อมกบักฎมาตรฐาน และสามารถ Update ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

3.4.19 สามารถบริหารจดัการอุปกรณ์ผา่นทาง HTTPS และ SSH และ Serial Console ได ้
3.4.20 อุปกรณ์ตอ้งสามารถติดตัBงบน Rack มาตรฐานขนาด 19” ได ้
3.4.21 สามารถทาํงานกบัระบบไฟฟ้า 220 V  ได ้

 
4. อุปกรณ์เชืCอมต่อชนิดไร้สาย (Wireless Adaptor) จํานวน 300 ชุด  

4.1 เป็นอุปกรณ์ที�ถูกออกแบบมาเพื�อเชื�อมต่อ Wireless LAN โดยการใชง้านผา่น Port USB  ของ
เครื�อง คอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรือ Notebook ได ้ 

4.2 สามารถทาํงานบนมาตรฐาน USB 1.1 และ USB 2.0 ได ้
4.3 สามารถทาํ Encryption แบบ 128-bit WEP และ WPA Security ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
4.4 สามารถทาํงานที�ช่องสัญญาณ ไดด้งันีB  

4.4.1 IEEE802.11a 

4.4.2 IEEE802.11b  และ  IEEE 802.11g  หรือ IEEE802.11bg 

4.4.3 IEEE802.11n  Draft 2.0 หรือดีกวา่  
4.5 มีกาํลงัส่ง (Transmitted Power) ดงันีB  

4.5.1 สาํหรับคลื�นความถี� 2.4 GHz  ไม่เกิน 16 dBm  
4.5.2 สาํหรับคลื�นความถี� 5 GHz  ไม่เกิน 16 dBm 

4.6 มีมาตรฐาน FCC และ Wi-Fi และ CE  หรือ  CCX 2.0 (EN) เป็นอยา่งนอ้ย 

 

5. ค่าเดินสายและติดตัKง 1 งาน  

5.1 ผูเ้สนอราคาจา้งตอ้งดาํเนินการติดตัBง เดินสาย ระบบเครือข่าย และระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�
เสนอ ตามหลกัการเดินสาย  และสามารถใชง้านกบัระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งทาํการฝึกอบรมการใชง้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�เสนอให้กบัเจา้หนา้ที�ของสํานกังาน 
ก.พ. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน พร้อมคู่มือการฝึกอบรม โดยกาํหนดรายละเอียดหลกัสูตร ระยะเวลาในการ
อบรมใหส้าํนกังาน ก.พ. พิจารณาก่อนดว้ย 
 
 

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคา 
ซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 

ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
เรียน     รองเลขาธิการ ก.พ. 
 

 1. ขา้พเจา้ บริษทั/ห้าง/ร้าน..............................................................อยู่เลขที�…............. 
ถนน...........................................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั............................................................โทรศพัท.์.....................................โทรสาร...............................
โดย.............................................................. ผูล้งนามขา้งทา้ยนี�  ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร
ประกวดราคาซื�ออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานกังาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ฯ เลขที� ............./2552 และเอกสารเพิ�ม เ ติม
เลขที�…….............(ถา้มี) โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้ รวมทั�งรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้
คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้�งงานของทางราชการ 
 2.  ขา้พเจา้ขอเสนออุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสาํหรับอาคารใหม่ของ
สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ซึ� งกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
กาํหนดเวลาส่งมอบ ดงัต่อไปนี�  
 

ลาํดับที
 รายการ จํานวน กาํหนดส่งมอบ 

1 
2 
3 
 

4 
5 
 

ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Controller) 
ชุดซอฟตแ์วร์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wirless Control 
Sysytem)    
อุปกรณ์เชื�อมต่อชนิดไร้สาย (Wireless Adaptor) 
ค่าเดินสายและติดตั�ง   

55 ชุด 
2 ชุด 
1 ชุด 

 
300 ชุด 
1 งาน 

 

 

 

กาํหนดส่งมอบพสัดุภายใน 90 วนั  นบัถดัจากวนัที�สาํนกังาน ก.พ. แจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินการ 
 

 3. คาํเสนอนี� จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา...........วนั  (ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย  และสาํนกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี�   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที�จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที�ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที�สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  

4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาซื�อขายของทางราชการกบัสํานักงาน ก.พ. ภายใน 
10  วนั  นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา  
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  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที�ระบุไวใ้นข้อ 7 ของเอกสาร
ประกวดราคาซื�อดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สํานกังาน  ก.พ.  ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามที�ระบุไวข้า้งตน้นี�  ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน ก.พ.  
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ�าประกนั รวมทั�งยินดีชดใชค้่าเสียหายใดที�อาจมีแก่
สาํนกังาน ก.พ. และสาํนกังาน  ก.พ.  มีสิทธิจะใหผู้เ้สนอราคารายอื�นเป็นผูเ้สนอราคาได ้หรือสํานกังาน 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. คืนให ้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  

 

 9. การประกวดราคาซื�อดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�ไดย้ื�นเสนอโดยบริสุทธิT  ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอ้ฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที�ไดย้ื�นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
  
                                     เสนอมา      ณ      วนัที�         เดือน                        พ.ศ.  
                           
  
               ลงชื�อ..................………….....................                                   
                               (......................................................)  
                                    ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                                  ประทบัตรา (ถา้มี)  



เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.3 
 

 

แบบตารางเปรียบเทยีบคุณสมบตัทิางเทคนิคอุปกรณ์สําหรับโครงการพฒันาระบบเครือข่ายสําหรับอาคารใหม่ของสํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี 
 

 
ลาํดบั

ที
 

 
ผลติภณัฑ์ที
เสนอ 

(ชื
อ รุ่น แบบ ขนาด) 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ตามข้อกาํหนดในประกาศฯ 

 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

ของผลติภณัฑ์ที
เสนอราคา 

 
เอกสารอ้างองิ 

(หน้า) 

 
การยอมรับ 

(COMPLY) 

 
หมายเหตุ 

 
ผลการพจิารณา 

(เฉพาะเจ้าหน้าที
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
 


