รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
-------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดเริ่มจัดระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใชงาน
มาตั้งแตป 2544 โดยระบบสามารถรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรที่ใชงานโดยทั่วไปไดดีในระดับหนึ่ง
แตเนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปลี่ยนแปลงคอนขางมากทั้งระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร
ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศจึงทําใหระบบวาระการประชุมฯ ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับอุปกรณที่ใชปฏิบัติงานเริ่มเสื่อมสภาพ รวมทั้งในปจจุบันไดมีอุปณกร
เทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถนํามาใช
ในการเรียกดูวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไดอีกทั้งสถานการณของประเทศในปจจุบันสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ประสบกับความไมแนนอนและความยากลําบากตอการปฏิบัติงาน
ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจจํึงาเปนตองปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหสามารถ
รองรับการใชงานบนระบบ คอมพิวเตอร และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม และพรอมกับการปฏิบัติงาน
นอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี
2. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหสองรั
ามารถร
บการใชงานบนระบบ
คอมพิวเตอร
และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม และพรอมกับการปฏิบัติงานนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี
โดยยังคงรักษาความปลอดภัยของระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัตขิ องผูประสงคจะเสนอราคา
3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผู ประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจางบริการ
บํารุงรักษากอนหมดอายุสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันควรจากหนวยงานใด ๆ
3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงค

จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูใหบริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย าง
เปนธรรม
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.6 ผูประสงค ...

-23.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนรายเดียวกับผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเทานั้น
3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนา
ระบบงานอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับระบบ ที่จัดหาในครั้งนี้ กับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีมูลคา ในวงเงิน
ไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน5 ป นับแตวันที่
สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ยื่นเอ กสารประกวดราคา พรอมตองแนบเอกสารรับรองการวาจางงาน (สําเนาคูสัญญา )
และหนังสือรับรองผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่น ๆ โดยผลงานที่สมบูรณและใชงานแลวและสํ
ในปจาจุนับกันเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคาขายและหรือการใหเชาหรือใหเชาซื้อระบบคอมพิวเตอร
โดยจะตองมีทุนจ ดทะเบียนไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน ) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน
ซึ่งกรมทะเบียนการคาออกใหหรือรับรองใหไมเกิน 60 วัน นับถึงวันยื่นซองสอบราคา
3.10 กรณีผูประสงคจะเสนอราคามอบหมายใหบุคคลซึ่งมิใชกรรมการหรือ
หุนสวน ผูมีอํานาจเต็มทําการยื่นซองแทน หรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ตองมอบอํานาจเปนหนังสือซึ่งปด
อากรแสตมปตามกฎหมายใหบุคคลนั้นเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มโดยชอบดวยกฎหมาย
3.11 ผูประสงค จะเสนอราคาทุกรายจะตองเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนความลับ จะไปเผยแพรที่อื่นมิได
3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายชื่อทีมงานทั้งหมดที่จะเขามาดําเนินการ
ในครั้งนี้โดยที่ภายในทีมงานจะตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ และการ
พัฒนาและการปรับปรุงที่จัดหาในครั้งนี้ อยางนอย 1 คน
3.13 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติและเขาเงื่อนไขตามที่กําหนด ดังนี้
3.13.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.13.2 บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.13.3 คูสัญญาตองรับจายเงิน ผานบัญชีเงินฝากระแสรายวัน เวนแตการรับ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

3.14 คูสัญญา ...

-33.14 คูสัญญา ตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย (แบบ บช . ๑) ให สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
3.14.1 กรณีหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ใหรายงานขอมูลของ
คูสัญญาผานระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.14.2 กรณีห นวยงานของรัฐใดที่มิไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของคูสัญญา
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
3.15 ผูรับจาง ตองสงแผนการ ดําเนินงาน และขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการ
ทัง้ หมด ประกอบดวย รายละเอียดการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ อุปกรณ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย
แผนการฝกอบรม การทดสอบระบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองแสดงรายกิจกรรม (Activity) บุคลากรที่ใช
(ManDay) ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้น สุดในแตละกิจกรรม ใหครบถวน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
4.1 ระบบคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศสําหรับการพัฒนา
จํานวน 1 ระบบ
ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใชงานบน
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ประกอบดวย
4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
จํานวน 2 เครื่อง
4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายแบบ All in One
จํานวน 10 เครื่อง
4.1.3 เครื่องสแกนเนอร
จํานวน 5 เครื่อง
4.1.4 เครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD (Duplicator)
จํานวน 4 เครื่อง
4.1.5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรแบบ Network
จํานวน 3 เครื่อง
4.1.6 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
จํานวน 2 เครื่อง
4.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการใชงาน จํานวน 1 ระบบ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกอบดวย
4.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ M-VARA
จํานวน 1 เครื่อง
4.2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับเชื่อมตอกับ
จํานวน 1 เครื่อง
ระบบ CABNET
4.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร ...

-44.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบบริหารจัดการ
จํานวน 2 เครื่อง
อุปกรณโมบายด (MDM : Mobile Device Management)
4.2.4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ
จํานวน 2 เครื่อง
ระบบการสื่อสาร
4.2.5 อุปกรณควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบ
จํานวน 1 ชุด
ตัวตนผูใชงานจากภายนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4.2.6 อุปกรณสําหรับเชื่อมตออุปกรณลูกขายแบบไรสาย
จํานวน 2 ชุด
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
4.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
จํานวน 1 ระบบ
และระบบอื่น
ทั้งนี้ อุปกรณที่เสนอในครั้งนี้ตองเปนของใหมไมลาสมัย และไมใช เครื่องที่นํามาปรับปรุงใหม และตองเปนรุนที่
อยูในสายก ารผลิตในวันยื่นซองประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยอุปกรณ ที่เสนอทั้งหมดและ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาในโครงการนีรองรั
้ บการประมวลผลแบบ 64 Bit และตองสามารถทํางานไดเปนอยางดี
5. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.1 ระบบคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศสําหรับการพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อร องรับการใชงานบนระบบ คอมพิวเตอร และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน 1 ระบบ
ประกอบดวย
5.1.1 เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ย จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server โดยเฉพาะ
(2) มี BIOS แบบ UEFI ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบให
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(3) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว า
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz จํานวน
ไมนอยกวา 1 หนวย
(4) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit, มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 20 MB
(5) CPU มี Thread ไมนอยกวา 12 Threads และ มี QPI (Quick Path
Interconnect) ไมนอยกวา 7.2 GT/s
(6) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา 32 GB
และรองรับการติดตั้งหนวยความจําหลักรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 384 GB
(7) มีหนวยจัดเก็บ ...
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รอบ ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย และ
รองรับการติดตั้งรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 8 หนวย และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5 ,10 ได
(8) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(9) มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
(10) มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIe 3.0 หรือ PCI-E
หรือ PCI-Express จํานวนไมนอยกวา 2 slot
(11) มีพอรต USB (USB 2.0 หรือดีกวา) รวมไมนอยกวา 6 port
(12) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health
monitoring, alerting และ remote support ได
(13) มีระบบแจงเตือน ความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
(Predictive Failure Analysis หรือเทียบเทา) สําหรับ Processor, Memory และ Disk ได
(14) สนับสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือ
สูงกวา
(15) มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อ(Power
ง
Supply) ขนาดไมต่ํากวา500 วัตต
จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย เปนแบบ Redundant และ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(16) มีระบบพัดลมระบายความรอน (Fan) เปนแบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(17) สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(18) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL
(19) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(20) ตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server รุนลาสุด พรอมลิขสิทธิ์ถูกตอง
(21) ซอฟตแวรจัดการระบบฐานขอมูล
Microsoft SQL Server 2014 หรือ
รุนลาสุด สําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายนี้ทั้งหมด
(22) การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะตองทํางานทดแทนกันไดโดยอัตโนมัติ
5.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายแบบ All in One จํานวน 10 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่มีฟอรมแฟคเตอรเปนชนิด All-in-One
(2) มีหนวยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 cores)
สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือหนวย
ประมวลผลแบบใหมที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือสูงกวา และมีหนวยความจําแคช (Cache Memory) ไม
นอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
(3) มีหนวยความจําหลัก ...
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(4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
(5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6) มีระบบเสียงพรอมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(7) มีระบบเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps
ตามมาตรฐาน RJ-45 ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(8) มีระบบเชื่อมตอเครือขายไรสายตามมาตรฐาน
802.11 b/g/n ติดตั้งมา
ภายในตัวเครื่อง
(9) มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ชนิด LED Backlit มีความละเอียดในการ
แสดงผลไมนอยกวา 1600 x 900 pixel
(10) มีกลอง webcam ความละเอียดไมนอยกวา 1 MP ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(11) มีพอรตและชองสัญญาณดังตอไปนี้
(11.1) มีพอรต USB จํานวนไมนอยกวา 5 พอรต
(11.2) มีพอรตที่รองรับระบบเครือขายจํานวนไมนอยกวา 1 พอรต
(11.3) มีพอรตที่รองรับการสงสัญญาณภาพออกอุปกรณภายนอก จํานวน
ไมนอยกวา 1 พอรต
(11.4) มีชองเสียบไมโครโฟน จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(11.5) มีชองเสียบหูฟง จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(12) มีแหลงจายไฟ (Power Supply) ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต
(13) มีแปนพิมพ (Keyboard) แบบ USB ที่สนับสนุนการใชงานภาษาไทย (อักขระ
ภาษาไทยพิมพบนแปนพิมพ) หรือดีกวา
(14) มีเมาส (Mouse) แบบ USB
(15) ตัวเครื่อง แปนพิมพ (Keyboard) และ Mouse ตองมีเครื่องหมายการคา
เดียวกัน
(16) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(17) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(18) สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน Energy Star และมาตรฐานทางดาน
ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม EPEAT
(19) มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows
รุนลาสุด และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media
(20) โปรแกรม ...
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ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft
Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
พรอมสงมอบ Media
5.1.3 เครื่องสแกนเนอร จํานวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนชนิด Flatbed และสามารถปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF : Automatic
Document Feeder) โดยสามารถใสกระดาษไดไมนอยกวา 80 แผน
(2) สามารถรองรับการสแกนเอกสารไดถึงขนาด A4
(3) มีความเร็วในการสแกนเอกสารขาวดํา (Monochrome) และเอกสารสี (Color)
ขนาดกระดาษ A4 แบบหนาเดียว (Simplex) ที่ความเร็วไมนอยกวา 50 แผนตอนาที (ppm) ที่ความละเอียด
ไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi) และแบบสองหนา (Duplex) ที่ความเร็วไมนอยกวา 100 แผนตอนาที (ipm)
ที่ความละเอียดไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi)
(4) มีคาความละเอียดแบบ Optical Resolution ที่ 600 dpi ได
(5) มีพอรตการเชื่อมตอแบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 พอรต เปนอยางนอย
(6) เครื่องสแกนเนอรที่เสนอจะตองสามารถทํางานรวมกับ ระบบงาน สารสนเทศ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดีและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
6.1 ไฟลภาพที่สแกนเขาสูระบบฯ จะตองเหมือนกับเอกสารตนฉบับทุกประการ
และไฟลภาพแตละแผนจะตองไมเปนขอบสีดํา
6.2 มีความเร็วในการสแกนเอกสารภาพ จํานวน 50 แผน แบบขาวดําหนาเดียว
ขนาดกระดาษ A4 เขาสูร ะบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ความเร็วไมนอยกวา 40 แผนตอนาที
ที่ความละเอียดไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi) โดยเริ่มนับจากการสแกนเอกสารเขาระบบตั้งแตแผนแรก
จนถึงแผนสุดทาย
5.1.4 เครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD ไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผนพรอมกัน
(2) เปนเครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD แบบ Stand Alone โดยไมตองตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรขณะทําสําเนา
(3) มี DVD Writer ชนิด IDE หรือดีกวา ความเร็วไมต่ํากวา 4x จํานวนไมนอย
กวา 10 ชุด
(4) มีความสามารถในการทําสําเนาแผน CD/DVD อยางนอยตองมีความเร็วดังนี้
(4.1) ทําสําเนาแผน DVD-R และ DVD+R ที่ความเร็วไมนอยกวา 16x
(4.2) ทําสําเนาแผน DVD-RW และ DVD+RW ที่ความเร็วไมนอยกวา 4x
(4.3) ทําสําเนา ...

-8(4.3) ทําสําเนาแผน CD-R ที่ความเร็วไมนอยกวา 32x
(4.4) ทําสําเนาแผน CD-RW ที่ความเร็วไมนอยกวา 24x
(5) สามารถทําสําเนาแผน DVD-R ไดไมนอยกวา 150 แผนตอชั่วโมง และสําเนา
แผน CD-R ไดไมนอยกวา 380 แผนตอชั่วโมง
(6) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบ
ตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
5.1.5 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา
ดังตอไปนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
(2) สามารถพิมพเอกสารขาวดําได
(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 35 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB
(5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-TX
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) สามารถใชรวมกับระบบปฏิบัติการWindows ที่จัดหาตามขอ5.1.2 ไดเปนอยางดี
5.1.6 เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน 2 เครื่อง มีคณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 cores) สนับสนุน
การประมวลผลแบบ 64 bit และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz หรือหนวยประมวลผลแบบ
ใหมที่มีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือสูงกวา
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
(3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 750 GB
(4) มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว ความละเอียดไมนอยกวา WXGA
(5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) สามารถรับ- สงขอมูลในรูปแบบการเชื่อมตอแบบไรสายตามมาตรฐาน IEEE
802.11 b/g/n
(8) สามารถรับ-สงขอมูลในรูปแบบการเชื่อมตอดวยเทคโนโลยี Blue Tooth
(9) มีชองเชื่อมตออุปกรณแบบ USB จํานวนไมนอยกวา 3 ชอง
(10) มีชองสําหรับเชื่อมกับจอภาพ VGA Port ไมนอยกวา 1 ชอง
(11) มีระบบเสียง พรอมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(12) เปนผลิตภัณฑ ...
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ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(13) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(14) สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน Energy Star และมาตรฐานทางดาน
ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม EPEAT
(15) มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows
รุนลาสุด และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media
(16) โปรแกรม Microsoft Office รุนลาสุด สามารถใชงานได ทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft
Outlook, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
พรอมสงมอบ Media
5.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อร องรับการใชงานระบบตามเทคโนโลยี
สมัยใหม และรองรับการทํางานนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ
M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server โดยเฉพาะ
(2) มี BIOS แบบ UEFI ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบให
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(3) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน
ไมนอยกวา 1 หนวย
(4) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit, มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 8 MB
(5) มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา32 GB
(6) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Disk หรือ Drive) ชนิด SAS หรือดีกวา ที่มีความเร็ว
รอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย และ
รองรับการติดตั้งรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 8 หนวย และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5 ได
(7) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(8) มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต
(9) มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIe 3.0 หรือ PCI-E
หรือ PCI-Express จํานวนไมนอยกวา 2 slot
(10) มีพอรต ...

- 10 (10) มีพอรต USB (USB 2.0 หรือดีกวา) รวมไมนอยกวา 4 port
(11) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health
monitoring, alerting และ remote support ได
(12) มีระบบแจงเตือน ความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
(Predictive Failure Analysis หรือเทียบเทา) สําหรับ Processor, Memory และ Disk ได
(13) สนับสนุนมาตรฐานIPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกวา
(14) มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา
300 วัตต จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย เปนแบบ Redundant และ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(15) มีระบบพัดลมระบายความรอน (Fan) เปนแบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(16) สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(17) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL
(18) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(19) สามารถใชงานรวมกับ IBM Lotus Notes/Domino ของระบบ M-VARA ได
เปนอยางดี
(20) ตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server รุนลาสุด พรอมลิขสิทธิ์ถูกตองสําหรับ
การใชงานระบบ M-VARA
(21) สามารถเชื่อมตอระบบกับเครื่องแมขายระบบ M-VARA ที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติ
5.2.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับเชื่อมตอกับ ระบบ CABNET จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server โดยเฉพาะ
(2) มี BIOS แบบ UEFI ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบให
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(3) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz จํานวน
ไมนอยกวา 1 หนวย
(4) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit, มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 20 MB
(5) CPU มี Thread ไมนอยกวา 12 Threads และ มี QPI (Quick Path
Interconnect) ไมนอยกวา 7.2 GT/s
(6) มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา32 GB
และรองรับการติดตั้งหนวยความจําหลักรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 384 GB
(7) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ...

- 11 (7) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Disk หรือ Drive) ชนิด SAS หรือดีกวา ที่มีความเร็ว
รอบ ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย และ
รองรับการติดตั้งรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 8 หนวย และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5 ,10 ได
(8) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(9) มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
(10) มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIe 3.0 หรือ PCI-E
หรือ PCI-Express จํานวนไมนอยกวา 2 slot
(11) มีพอรต USB (USB 2.0 หรือดีกวา) รวมไมนอยกวา 6 port
(12) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health
monitoring, alerting และ remote support ได
(13) มีระบบแจงเตือน ความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
(Predictive Failure Analysis หรือเทียบเทา) สําหรับ Processor, Memory และ Disk ได
(14) สนับสนุนมาตรฐานIPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกวา
(15) มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา
500 วัตต จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย เปนแบบ Redundant และ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(16) มีระบบพัดลมระบายความรอน (Fan) เปนแบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(17) สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(18) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL
(19) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(20) ติดตั้งระบบ IBM Domino Express ถูกตองสําหรับการทํางานของระบบM-VARA
(21) การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะตองทํางานทดแทนกันได
โดยอัตโนมัติ
5.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบบริหารจัดการ อุปกรณโมบายด (MDM :
Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server โดยเฉพาะ
(2) มี BIOS แบบ UEFI ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบให
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(3) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว า
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน
ไมนอยกวา 1 หนวย
(4) CPU สนับสนุน ...

- 12 (4) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit, มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 8 MB
(5) มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา32 GB
(6) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Disk หรือ Drive) ชนิด SAS หรือดีกวา ที่มีความเร็ว
รอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย และ
รองรับการติดตั้งรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 8 หนวย และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5 ได
(7) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(8) มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต
(9) มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIe 3.0 หรือ PCI-E
หรือ PCI-Express จํานวนไมนอยกวา 2 slot
(10) มีพอรต USB (USB 2.0 หรือดีกวา) รวมไมนอยกวา 4 port
(11) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health
monitoring, alerting และ remote support ได
(12) มีระบบแจงเตือน ความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
(Predictive Failure Analysis หรือเทียบเทา) สําหรับ Processor, Memory และ Disk ได
(13) สนับสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือ
สูงกวา
(14) มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา
300 วัตต จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย เปนแบบ Redundant และ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(15) มีระบบพัดลมระบายความรอน (Fan) เปนแบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(16) สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(17) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL
(18) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(19) สามารถใชงานรวมกับ IBM Lotus Notes/Domino ของระบบ M-VARA ได
เปนอยางดี
(20) ติดตั้ง ระบบบริหารจัดการอุปกรณโมบายด (MDM : Mobile Device
Management) พรอม License ถูกตองสําหรับการทํางานรวมกับระบบ M-VARA
(21) ตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server รุนลาสุด พรอมลิขสิทธิ์ถูกตอง
5.2.4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ ระบบการสื่อสาร จํานว น 2
เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย Server โดยเฉพาะ
(2) มี BIOS ...

- 13 (2) มี BIOS แบบ UEFI ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการออกแบบให
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(3) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา
สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน
ไมนอยกวา 1 หนวย
(4) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit, มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 8 MB
(5) มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา32 GB
(6) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Disk หรือ Drive) ชนิด SAS หรือดีกวา ที่มีความเร็ว
รอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย และ
รองรับการติดตั้งรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 8 หนวย และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5 ได
(7) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(8) มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต
(9) มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIe 3.0 หรือ PCI-E
หรือ PCI-Express จํานวนไมนอยกวา 2 slot
(10) มีพอรต USB (USB 2.0 หรือดีกวา) รวมไมนอยกวา 4 port
(11) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health
monitoring, alerting และ remote support ได
(12) มีระบบแจงเตือน ความเปนไปไดในการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
(Predictive Failure Analysis หรือเทียบเทา) สําหรับ Processor, Memory และ Disk ได
(13) สนับสนุนมาตรฐานIPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกวา
(14) มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไมต่ํากวา
300 วัตต จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย เปนแบบ Redundant และ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(15) มีระบบพัดลมระบายความรอน (Fan) เปนแบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug)
(16) สามารถติดตั้งในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(17) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL
(18) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(19) ตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server รุนลาสุด พรอมลิขสิทธิ์ถูกตอง
5.2.5 อุปกรณควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบ
ตัวตนผูใชงานจาก
ภายนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) มี พอรต USB 2.0 อยางนอย 1 พอรต
(2) รองรับ Access Point ไดไมนอยกวา 16 เครื่อง และรองรับการควบคุม
client ไดไมนอยกวา 1,024 เครื่อง
(3) รองรับการทํางาน ...
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และ IEEE 802.11n
(4) สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN tagging และ IEEE
802.1ad Link Aggregation หรือ LACP.
(5) รองรับการทํา VLAN ไดอยางนอย 4,094 VLANs
(6) รองรับการกําหนด bandwidth contract โดยกําหนดคาสูงสุดสําหรับผูใช
แตละคนได
(7) มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy
(WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
(8) รองรับการเขารหัสขอมูลไดตามมาตรฐาน TKIP และ AES ได
(9) รองรับการตรวจสอบผูใชงานตามมาตรฐาน IEEE802.1x ได
(10) รองรับการเปลี่ยน Channel ของ Access point ไดตามสภาพแวดลอม
(Dynamic Channel Assignment)
(11) รองรับระบบตรวจจับการกวนของสัญญาณและสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได
(Interference Detection & Avoidance)
(12) รองรับการตรวจหาจุดที่ไมมีสัญญาณและแกไขไดโดยอัตโนมัติ (Coverage
hole detection & correction)
(13) รองรับการกระจายผูใชงานไปยัง Access Point ที่อยูโดยรอบไดโดยอัตโนมัติ
(Spectrum Load Balancing)
(14) รองรับการตรวจจับ และปองกัน Access Point แปลกปลอมได (Rogue
Detection and Containment)
(15) รองรับระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบและปองกันการ
โจมตีบนเครือขายไรสาย
(16) รองรับการกําหนด Network Policy ตามกลุมของ User หรือตามประเภท
ของอุปกรณได หรือเสนอ อุปกรณอื่นๆเพิ่มเติม
(17) อุปกรณจะตองมีความสามารถในการทํา VPN เพื่อรองรับการใชงาน Access
Point จากสาขา โดยที่จะตองรองรับ Concurrent IPSec session ไดไมนอยกวา 512 sessions ถาไม
สามารถทําไดใหนําเสนออุปกรณ VPN เขามาดวยโดยตองรองรับ Concurrent IPSec session ไดไมนอยกวา
512 sessions
(18) อุปกรณตองรองรับคุณสมบัติ Stateful Firewall เพื่อใชในการกําหนดสิทธิ์
การใชงาน (Policy) และมี Firewall throughput (Wired Throughput) ไมต่ํากวา 2 Gbps หรือใชอุปกรณ
Stateful Firewall ภายนอกเพื่อทําการกําหนดสิทธิ์การใชงาน และมีFirewall throughput ไมต่ํากวา 2 Gbps
(19) สามารถทําการ ...
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Web-based ได
(20) สามารถบริหารผานโปรโตคอล SNMP V2c และ V3
(21) อุปกรณตองผานมาตรฐานความปลอดภัย FCC, EN และ UL เปนอยางนอย
5.2.6 อุปกรณสําหรับเชื่อมตออุปกรณลูกขายแบบไรสาย สําหรับการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) มีพอรต 10/100/1000Base-T Ethernet เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายอยางนอย
1 พอรต และ มีพอรต Console interface ที่เปนพอรต RJ-45 อยางนอย 1 พอรต
(2) อุปกรณจะตองรองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.3af ได
(3) อุปกรณจะตองมี Antenna ที่เปนแบบ Omni-Directional Antenna ซึ่งมี
Gain อยูที่ 5.0 dBi เปนอยางนอยสําหรับยานความถี่ 2.4 GHz และ 5.0 dBi เปนอยางนอยสําหรับยานความถี่
5 GHz
(4) รองรับกา รบริหารจัดการ การตั้งคาของอุปกรณ Access Point โดยผาน
อุปกรณสวิตซไดในลักษณะแบบรวมศูนย (Controller-managed mode) และ รองรับการบริหารจัดการ
Access Point รวมกันโดยใชความสามารถของตัว Access Point เอง (Instant mode) โดยไมตองใช
อุปกรณ Wireless Controller ได
(5) รองรับความเร็วในการเชื่อมตอในยานความถี่ 2.4 GHz ไดสูงสุด 300 Mbps
และ 5 GHz ไดสูงสุด 300 Mbps แบบ 2x2 MIMO เปนอยางนอย
(6) อุปกรณจะตองรองรับการทํางานในลักษณะ Spectrum Analyzer
(7) รองรับการทํางานในลักษณะที่เปน ClientMatch technology
(8) อุปกรณจ ะตองรองรับมาตรฐาน ( Certifications ) Wi-Fi certified
802.11a/b/g/n เปนอยางนอย
(9) อุปกรณจะตองรองรับการใชงาน (operating temperature) ที่อุณหภูมิ 0
ถึง +40 องศาเซลเซียส
(10) ตองผานมาตรฐานขอกําหนด EN , UL และ FCC เปนอยางนอย
5.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบอื่นจํานวน 1 ระบบ
ประกอบดวย
5.3.1 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาในครั้งนี้จะตองรับการประมวลผลแบบ 64 bit ไดเปน
อยางนอยและตองสามารถทํางานไดเปนอยางดี และสามารถเชื่อมโยงขอมูลและสงขอมูลกับระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) และระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีดวยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA).
5.3.2 การพัฒนาระบบ ...
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หากมีความจําเปนตองจัดหาซอฟทแวรเพิ่มเติมและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดไว
ใหผูชนะ
การประกวดราคา ตองดําเนินการจัดหาและติดตั้งใหสามารถทํางานไดเปนอยางดี โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
เพิ่มเติมจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.3.3 ผูชนะการประกวดราค าตองพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบการแจงขอมูล และ การถายโอนขอมูล ใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี ทั้งนี้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของระบบสารสนเทศไดตาม
สถานการณและความเหมาะสม โดยผูชนะการประกวดราคาไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดังมีคุณลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) ระบบสารสนเทศ สําหรับการจัดระเบียบ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1.1) การบริหารจัดการระบบ
1) สามารถสรางบัญชีผูใชงาน พรอมกําหนดรหัสผูใชงานและสิทธิการ
ใชงาน และความสามารถในการเขาถึงขอมูล ทั้งประเภทบุคคลและกลุมผูใชงา น รวมถึง สามารถกําหนด
ระยะเวลาที่สามารถใชงานได
2) สามารถตั้งคาตาง ๆ ของระบบ อาทิ หัวเรื่องวาระการประชุม
ประเภทวาระการประชุม ประเภทสารบัญวาระ สีเพื่อแสดงสารบัญวาระ
(1.2) การจัดเตรียมเอกสารและบริหารจัดการเรื่อง
1) สามารถ สรางเรื่องที่จะเขาประชุมได พรอมทั้งสามารถ บริหาร
จัดการเรื่องที่นําเขาสูระบบไดทั้ง ในสวนของการ เพิ่มเรื่อง นําเขาเอกสาร ลบเรื่อง แกไขเรื่อง สําเนาเรื่อง ยาย
เรื่อง รวมเรื่อง และคนหาเรื่องได
2) ในแตละเรื่องที่นําเขาสามารถดําเนินการได อาทิ
- แตละเรื่องมีเลขประจําเรื่องที่ไมซ้ํากัน
- กําหนดใหมีลําดับเรื่องโดยอัตโนมัติ
- ประเภทสารบัญวาระการประชุม
- เลขที่หนังสือและวันที่ของเรื่อง
- สวนราชการเจาของเรื่อง
- ชื่อเรื่อง
- หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
3) สามารถจัดเอกสารเขาออกและเรียงลําดับไดตามตองการ
4) สามารถสแกนเอกสารของเรื่องเขาสูระบบได และสามารถปรับแก
ไขเอกสารที่ไดสแกนไดสะดวกและงาย อาทิ
- ลบบาง ...
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- จัดใหเอกสารบางหนาที่เอียงใหอยูในแนวตรงได
- แบงบางหนาออกไปเปนเอกสารฉบับอื่นได
- ลบบางหนาออกได
- แทรกหนาจากเอกสารอื่นได
- ทําใหตัวอักษรมีความคมชัดขึ้นได
5) สามารถกําหนดชื่อเอกสารที่นําเขา ประเภทเอกสาร พรอมทั้ง
สามารถแสดงสถานะของเรื่องที่นําเขาจัดระเบียบวาระการประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
6) สามารถจัดทําเอกสารเพิ่มเติมของเรื่องหลังจากเรื่องสูระเบียบ
วาระการประชุมได รวมทั้งเอกสารประกอบที่แจกกอนวันประชุม เอกสารประกอบที่แจกในวันประชุม
7) สามารถใสขอความพิเศษได เชน เลขยกกําลัง สัญลักษณพิเศษ
เปนตน
8) สามารถนําเขาเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีขนาด 100 MB เขาไดเปน
อยางนอย
9) การสรางเรื่องสามารถตรวจสอบในกรณีที่ผูใชงานไมไดบันทึกเรื่อง
ได พรอมทั้งสอบถามผูใชงานเกี่ยวกับการบันทึกเรื่องได
10) สามารถคัดลอกเรื่องพรอมเอกสารไป จั ดทําระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
11) การสรางเรื่องตองคํานึง ถึงการเชื่อมขอมูลกับระบบ CABNET และ
ระบบ M-VARA ดวย
(1.3) การบริหารจัดการระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
1) สามารถกําหนดครั้งที่การประชุมของคณะรัฐมนตรีในปเดียวกันซ้ํา
ไดมากกวา 1 ครั้ง
2) สามารถสรางประเภทวาระ และกําหนดลําดับไดตามตองการ
โดยใหสอดคลองกับระบบ CABNET และระบบ M-VARA
3) สามารถจัดวาระการประชุม บรรจุเรื่อง ถอนเรื่อง และจัดลําดับได
ตามความตองการของผูใช
4) กําหนดสิทธิผูใชงาน ในการเขาดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี
5) สามารถสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปยังระบบ
CABNET และระบบ M-VARA ได
6) สามารถแจง ...
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สามารถรับทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได โดยสามารถใสขอความไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
7) สามารถสงเรื่ องในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไปจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(1.4) การบริหารจัดการระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี
1) สามารถกําหนดครั้งที่การประชุม ของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีในปเดียวกันซ้ําไดมากกวา 1 ครั้ง
2) สามารถสรางประเภทวาระ และกําหนดลําดับไดตามตองการ
3) สามารถจัดวาระการประชุม บรรจุเรื่อง ถอนเรื่อง และจัดลําดับได
ตามความตองการของผูใช
4) กําหนดสิทธิผูใชงานในการเขาดูระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
5) สามารถสงเรื่องในระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการที่
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไปจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
6) สามารถแจงขอความ (Push Notification) ใหผูที่เกี่ยวของ
สามารถรับทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได โดยสามารถใสขอความไดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
(1.5) การจัดทําระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1) สามารถจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ได บนแผน CD/DVD และยังสามารถสงไปเผยแพรที่หองประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถเปดดูได
2) สามารถแสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารที่งายและ
สะดวกตอการใชงาน
3) เอกสารในระเบียบวาระการประชุมทั้งหม ดจะตองมีเขารหัสขอมูล
และทําลายน้ําในเอกสารขณะเรียกดูหรือพิมพเอกสาร เพื่อการปองกันการเรียกดูจากบุคคลที่ไมมีสิทธิ์
4) สามารถเรียกดูไดบนแผน CD/DVD หรือบนเครื่องคอมพิวเตอรใน
หองประชุมคณะรัฐมนตรี ตองสามารถแสดงหรือพิมพเอกสารไดอยางนอยดังนี้
4.1) แสดงครั้งที่การประชุม
4.2) แสดงประเภทวาระ และประเภทสารบัญวาระ พรอมแสดง
จํานวนเรื่องในแตละประเภท
4.3) สามารถตรวจสอบ ...
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4.4) แสดงประเภทสารบัญวาระ ลําดับเรื่อง ชื่อเรื่อง สวนราชการ
เจาของเรื่อง เอกสารเพิ่มเติม
4.5) แสดงรายการเอกสารทั้งหมด และสามารถแสดงเอกสารของ
แตละรายการเอกสาร
4.6) การแสดงเอกสารสามารถ ดําเนินการไดดังนี้
- เลื่อนหนาไดแบบอัตโนมัติ
- แสดงเต็มจอ หรือพอดีกับหนา หรือแสดงเปนเปอรเซ็นต
- หมุนซาย หรือหมุนขวา
- เปรียบเทียบหนาเอกสารได
- บอกจํานวนหนาของเอกสาร และแสดงลําดับที่ของหนา
เอกสารขณะดูหนานั้น
-

สามารถเลื่อนไปหนาตามที่กําหนดได
สามารถเลื่อนไปทีละหนา
สามารถเลื่อนไปเรื่องกอนหนาหรือเรื่องถัดไป
สามารถคนหาจากรายการเอกสารได
สามารถพิมพเอกสารจากหนาปจจุบัน หรือทั้งหมด หรือ

ชวงหนาได
4.7) สามารถคนหาเรื่องจากชื่อเรื่อง หรือสวนราชการเจาของ
เรื่อง หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
4.8) สามารถพิมพสารบัญวาระการประชุมได
(1.6) การลงทะเบียนผูชี้แจงตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี
1) สามารถนําขอมูลของแตละวาระการประชุมมาเปนชื่อเรื่องในการ
บันทึกผูมาชี้แจงในแตละวาระการประชุมได
2) สามารถบันทึกขอมูลผูมาชี้แจง อาทิ ชื่อ- นามสกุล ตําแหนง สังกัด
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายเลขโทรศัพทติดตอ เวลาเขา-ออก
3) สามารถจัดเก็บขอมูลผูมาชี้แจงเก็บไวในระบบ เพื่อใชงานในโอกาส
ตอไป
4) สามารถนําขอมูลผูชี้แจงมาบันทึกลงในแตละระเบียบวาระการ
ประชุมได เพื่อการนําเสนอตอที่ประชุมตอไป
5) สามารถจัดทําผังสําหรับนําเสนอผังผูมาชี้แจงตอที่ประชุมไดใน
หลายลักษณะ อาทิ 4 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง
6) สามารถจัดทํา ...
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จัดเก็บขอมูลสําหรับการมาชี้แจงในแตละวาระการ ประชุมได พรอมสามารถพิมพผังผูมาชี้แจงตอคณะรัฐมนตรี
และรายชื่อผูมาชี้แจงได
(1.7) การเชื่อมตอระบบ CABNET
1) สามารถดึงเรื่องจากระบบ CABNET มาจัดการและแกไขเอกสาร
เพื่อนําเขาระบบสําหรับจัดทําระเบียบวาระการประชุม
2) สามารถสงเรื่องจากระบบไปยังระบบ CABNET ได
3) สามารถรับ- สงขอมูลเปนรูปแบบของ PDF ได โดยหากผูรับจาง
ไมไดจัดเก็บขอมูลเปนไฟลรูปแบบ PDF ผูรับจางตองจัดหาโปรแกรม Adobe Arcobat Pro รุนลาสุดสําหรับ
การแปลงไฟลดวย
(1.8) การเชื่อมตอระบบ M-VARA
1) สามารถดึงเรื่องจากระบบ M-VARA มาจัดการและแกไขเอกสาร
เพื่อนําเขาระบบสําหรับจัดทําระเบียบวาระการประชุม
2) สามารถสงเรื่องจากระบบไปยังระบบ M-VARA ได
3) สามารถรับ- สงขอมูลเปนรูปแบบของ PDF ได โดยหากผูรับจาง
ไมไดจัดเก็บขอมูลเปนไฟลรูปแบบ PDF ผูรับจางตองจัดหาโปรแกรม Adobe Arcobat Pro รุนลาสุดสําหรับ
การแปลงไฟลดวย
(1.9) การรายงานผลทั้งทางจอภาพและทางเอกสาร
ผูรับจาง ตองจัดทํา
รายงานผลตาง ๆ ไดอยางนอย 4 รายงาน อาทิ
1) สามารถสืบคนขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบได เชน ชื่อเรื่อง หนวยงาน
เจาของเรื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
2) สรุประเบียบวาระการประชุม โดยสามารถรายงานการออก
ระเบียบวาระการประชุม
3) ใบปะหนาเรื่อง
4) สรุปบัญชีเรื่องที่เสนอตอการประชุม แยกตามประเภทตาง ๆ โดย
สามารถขึ้นลําดับเรื่องใหมได โดยไมตองเรียงลําดับ
(2) ระบบการแจงขอมูล มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(2.1) สามารถแจงขอความไดทั้งทาง SMS (Short Message Service) email รวมถึงขอความ (notification) บน Smartphone หรือคอมพิวเตอรพกพาแบบ Tablet ในลักษณะ
mobile application ได โดยใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ไดเปนอยางนอย
(2.2) ในการแจงทาง SMS ระบบติดตามฯ สามารถกรอกหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางนอย 50 เลขหมายในคราวเดียวกัน
(2.3) การสงขอความทาง SMS สามารถใช SMS Gateway ที่มีใชงานอยู
แลวของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2.4) ในการแจง ...
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ที่มีลักษณะเปนการอํานวยความสะดวกในการสง e-mail เปนกลุม (mail group) หรือเปนรายการ (mail list)
ใหเลือก และสามารถกรอก e-mail address ไดอยางนอย 20 address ในคราวเดียวกัน
(2.5) ในการแจงขอความ (Notification) ในลักษณะ mobile application
สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งในลักษณะรายบุคคล หรือเปนกลุมได โดยจะตองสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้
- สามารถเขาใชงาน และยืนยันตัวตนดวย PIN Code เดียวกันกับ
ระบบ M-VARA ได
- สามารถเก็บบันทึกขอมูลทั่วไปของอุปกรณที่รับขอความ
- สามารถสงขอความไปยังอุปกรณที่รับขอความไดในรูปแบบ Push
Notification
- สามารถจัดเก็บขอมูลวันเวลาที่เปดขอความอานครั้งแรกและ
รับทราบการสงขอความได
- สามารถแนบไฟล PDF และรูปภาพ ไดเปนอยางนอย
- สามารถสงขอมูลไดทั้งหมด หรือเปนกลุม หรือเลือกเฉพาะบุคคลได
(3) การถายโอนขอมูล มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(3.1) สามารถถายโอนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละครั้งการประชุม
ไปเขาระบบจัดเก็บมติคณะรัฐมนตรีของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(3.2) โอนขอมูลระบบเดิมที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใชในปจจุบันมาเขา
สูระบบที่พัฒนาในครั้งนี้
5.4 การดูแลรักษาและการบริการหลังการขาย
5.4.1 ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของระบบทั้งหมด โดยตองบํารุงรักษา
ระบบใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดระยะเวลาการรับประกันเปนเวลา 1 ป โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
นับตั้งแตวันที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจรับสมบูรณทั้งหมด
5.4.2 ผูรับจางตองดําเนินการ แกไข/เปลี่ยนแปลงคาของอุปกรณ และระบบสารสนเทศ ที่
เสนอ ในครั้งนี้ตามคําขอแกไข/เปลี่ยนแปลงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตลอดระยะเวลารับประกันเปนเวลา 1 ป
5.5 การจัดทําและจัดสงเอกสาร
ผูชนะการประกวดราคา ตองจัดทําและสงมอบเอกสารแผนงานโครงการ คูมือการใชงาน
โครงสรางระบบ ตัวโปรแกรม (Source Code) พรอมไฟลขอมูลทั้งหมดบรรจุแผน CD/DVD จํานวน 5 ชุด มี
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้
5.5.1 แผนการ ...
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ระบบและติดตั้งอุปกรณ การทดสอบระบบ โดยตองแสดงรายกิจกรรม (Activity) บุคลากรที่ใช (ManDay)
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในแตละกิจกรรม
5.5.2 แผนภาพสถาปตยกรรมของระบบ(System Architecture) โดยละเอียดโดยแสดงให
เห็นความแตกตางระหวางกอนและหลังดําเนินการติดตั้งระบบและอุปกรณที่นําเสนอในครั้งนี้
5.5.3 คูมือเกี่ยวกับการใชงานสําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร สําหรับเจาหนาที่
ดูแลระบบงานสารสนเทศ และสําหรับเจาหนาที่ผูใชงานระบบงานสารสนเทศ พรอมคูมือการติดตั้งโปรแกรม
และการปรับแตงคาการทํางาน(Installation and Configuration Document)
5.5.4 เอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) หรือโปรแกรมภาษาที่ใชพัฒนาระบบสารสนเทศ
เครื่องมือ (Tools) หรือโปรแกรมประยุกตที่ใชบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management System)
5.5.5 แผนงานดูแลและบํารุงรักษา (Maintenance Service) พรอมประมาณการ
คาใชจาย
5.5.6 เอกสารโครงสรางระบบ อยางนอยตองประกอบดวย Data Flow Diagram,
Program Flow Diagram, Entity relationship Diagram และ Data Dictionary พรอมรายละเอียดของ
ซอฟทแวรที่เกี่ยวของทั้งหมด
5.5.7 ตัวโปรแกรม (Source Code) พรอมลิขสิทธิ์ระบบทั้งหมดใหแกสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
5.6 การฝกอบรม
ผูรับจางตองนําเสนอรายละเอียด และกําหนดระยะเวลาการฝกอบรม ที่เหมาะสม ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการฝกอบรม ทั้งนี้ หากสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี
พิจารณารายละเอียดการฝกอบรมเห็นวาจําเปนตอง ปรับแกหรือ เพิ่มเติม ผูรับจางตองดําเนินการตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กําหนด โดยในเบื้องตน ผูรับจางตองจั ดหัวขอการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และของหนวยงานที่เกี่ยวของ
พรอมจัดทํา เอกสาร การ
ฝกอบรมที่ถูกตองครบถวนเพื่อใหเจาหนาทีส่ ามารถปฏิบัติงานและบํารุงรักษาระบบในเบื้องตนได โดยอยางนอย
ตองมีการฝกอบรมแตละหลักสูตร ดังนี้
5.6.1 สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอรของสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไมนอ ย
กวา 5 คน
5.6.2 สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบงานสารสนเทศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไมนอยกวา 10 คน
5.6.3 สําหรับเจาหนาที่ผูใชงานระบบงานสารสนเทศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไมนอยกวา 10 คน
5.7 คุณลักษณะทั่วไป ...
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5.7.1 คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณทุกรายการซึ่งผูประสงคจะ
เสนอราคาเสนอขายจะตองเสนอคุณลักษณะเฉพาะไมต่ํากวาคุณลักษณะที่กําหนด
5.7.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เสนอตองเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิตในวันยื่นขอเสนอ
การประกวดราคาจางดววยิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑจากบริษัทที่เปนตัวแทนจําหนาย
ในประเทศมาแสดงในวันยื่นขอเสนอทางเทคนิค แตไมรวมถึงตามขอ 5.1.4 และ 5.2.6
5.7.3 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เสนอตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่อยูใน
ระหวางการคุมครองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลลมละลายตามคําสั่งศาลที่ไดสั่งการตามกฎหมายของประเทศที่
บริษัทผูผลิตนั้นตั้งอยู
6 วิธีการจัดหา
จัดซื้อจัดจางโดยการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
7 ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับจางจะตองสงมอบงานทัง้ หมดภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8 วงเงินในการจัดหา
งบประมาณ7,698,600 บาท (เจ็ดลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอบาทถ
ย วน) ทั้งนี้ ในการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองเสนอ ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000 บาท จากราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
9 การสงมอบและการชําระเงิน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตกลงจะชําระเงินโดยแบงการชําระเปน 3 งวด ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชําระเงินรอยละ 35 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู รับจางสงมอบงาน และติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อร องรับการใชง าน
ระบบตามเทคโนโลยีสมัยใหมและรองรับการทํางานนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และระบบคอมพิวเตอร
และระบบงานสารสนเทศสําหรับการพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใชงานบนระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
9.2 งวดที่ 2 ชําระเงินรอยละ 35 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบอื่น
9.3 งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) ชําระเงินรอยละ 30 ของราคาจางตามสัญญาภายใน 150 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู รับจางสงมอบงาน ติดตั้ง ปรับปรุง และงานที่ตองดําเนินการตาม ขอบเขตของงาน
ทัง้ หมด พรอมการฝกอบรม คูมือ และเอกสารที่เกี่ยวของทั้ง หมด โดยระบบทัง้ หมดตองสามารถใชงานไดเปน
อยางดี และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตรวจรับงานเรียบรอยแลว
9.4 เงื่อนไขการติดตั้ง ...
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9.4.1 ผูขายจะตองทําการติดตั้งและสงมอบอุปกรณหรือสงมอบระบบงานตามกําหนดเวลา
สงมอบแตละงวดตามขอ 9.1, 9.2 และ 9.3 ทั้งนี้ การสงมอบแตละงวดงาน ตองแจงให สลค. ทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ
9.4.2 การติดตั้งสงมอบและการตรวจรับที่สมบูรณ
การติดตั้งและสงมอบระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ประกวดราคาจางจะถือวา
เสร็จสมบูรณเมื่อมีการติดตั้ง สงมอบหนังสือคูมือ รวมทั้งได สงรายงานผลการ ทดสอบการใชงานของระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณแลววาสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ทั้งระบบตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในสัญญาฯ เมื่อ สลค. ไดรับหนังสือแจงจากผูรับจาง
วาไดติดตั้งเรียบรอยแลวพรอมที่จะสงมอบ
9.4.4 ผูรับจางตองจัดทําและติดสติ๊กเกอรอยางดีอุปกรณละ 1 ชิ้น โดยขอมูลบนสติ๊กเกอร
ตองแสดง ชื่อของบริษัทผูรับจาง Serial number เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน
ผลิตภัณฑ
10 เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามรางขอบรางขอบเขตของงาน (Terms
of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสการจัดหาระบบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี เพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ตามประกาศลงวันที่ ....................................ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหถือเปนที่สิ้นสุด
10.2 เมื่อผูชนะการประกวดราคาได สงมอบงานใหกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตรวจรับงานตามโครงการ เปนที่เรียบรอยแลว หาก สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตรวจพบในภายหลัง วาระบบหรืออุปกรณที่สงมอบในครั้งนี้มีการทํางานที่ ผิดพลาดหรือไมเปนไป
ตาม ขอบเขตของงาน ที่กําหนดไว ผู รับจาง จะตองจัดหา ระบบหรืออุปกรณ ชุด ใหม ใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
------------------------------------
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คาใชจายในการจางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
๑. ชื่อโครงการ การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบน
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักบริหารงานสารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๗,๖๙๘,๖๐๐ บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ บาท
เปนเงิน ๗,๖๙๘,๖๐๐ บาท ราคา/หนวย (ถามี)
บาท
๔. คา Hardware
๒,๕๖๒,๗๐๐
บาท
๔.๑ ระบบคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศสําหรับการพัฒนา
ระบบและระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับ
การใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยี
สมัยใหม จํานวน ๑ ระบบ (๑,๔๖๒,๗๐๐ บาท)
๔.๒ ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการใชงาน
ระบบตามเทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอก
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑ ระบบ (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๕. คา Software
๓๐๐,๐๐๐
บาท
๖. คาพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๔,๘๓๕,๙๐๐ บาท
ระบบและระบบอื่น จํานวน ๑ ระบบ
๗. คาใชจายอื่น ๆ
บาท
๘. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง ) คณะกรรมการ กําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR)
และรางเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับ
การใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๙. ที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง ) สืบราคาจากของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
และทองตลาด

รางเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ /๒๕๕๘
การจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ตามประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๕๘
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สลค.” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เพื่อจัดหา “ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม” ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ สลค. โดยการดําเนินงานของการประกวดราคานี้เปน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหสามารถร องรับการใชงานบนระบบ คอมพิวเตอร
และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม และพรอมกับการปฏิบัติงานนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี
โดยยังคงรักษาความปลอดภัยของระบบไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้น ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสาร
และรองรับการใชงาน
บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยทีใหม
่ดําเนินการในครั้งนีต้ องไมละเมิดลิขสิทธิ์
หรือทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที สวนที่เปน อุปกรณ ของระบบที่นําเสนอ
ตองเปนของแทของใหม ไมเคยใชงานมากอนและมีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ แบบสัญญาจาง
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงค…

-๒๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจางบริการ
บํารุงรักษากอนหมดอายุสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันควรจากหนวยงานใด ๆ
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖
๒.๕ ผูประสงคจะ เสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมี คุณสมบัติเบื้องตนในการจาขง อง สลค.
๒.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนรายเดียวกับผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับ สลค. เทานั้น
๒.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานเกี่ยวกับ ระบบ สารสนเทศ หรือการพัฒนา
ระบบงานอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับระบบ ที่จัดหาในครั้งนี้ กับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีมูลคา ในวงเงิน
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียยวอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่
สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา พรอมตองแนบเอกสารรับรองการวาจางงาน (สําเนาคูสัญญา)
และหนังสือรับรองผลงาน ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนอื่น ๆ โดยผล งานที่สมบูรณและใชงานแลวในปจจุบัน และ สลค.
สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
๒.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคาขายและหรือการใหเชาหรือใหเชาซื้อระบบคอมพิเตอร
ว
โดยจะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน
ซึ่งกรมทะเบียนการคาออกใหหรือรับรองใหไมเกิน ๖๐ วัน นับถึงวันยื่นซองสอบราคา
๒.๑๐ กรณีผูประสงคจะเสนอราคามอบหมายใหบุคคลซึ่งมิใชกรรมการหรือ
หุนสวน ผูมีอํานาจเต็มทําการยื่นซองแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ตองมอบอํานาจเปนหนังสือซึ่งปดอากร
แสตมปตามกฎหมายใหบุคคลนั้นเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มโดยชอบดวยกฎหมาย
๒.๑๑ ผูประสงค จะเสนอราคาทุกรายจะตองเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดของ
สลค. เปนความลับ จะไปเผยแพรที่อื่นมิได
๒.๑๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอรายชื่อทีมงานทั้งหมดที่จะเขามาดําเนินการ
ในครั้งนี้โดยที่ภายในทีมงานจะตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ และการพัฒนา
และการปรับปรุงที่จัดหาในครั้งนี้ อยางนอย ๑ คน
๒.๑๓ ผูประสงค …

-๓๒.๑๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติและเขาเงื่อนไขตามที่กําหนด ดังนี้
๒.๑๓.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๑๓.๒ บุคคล หรือ นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๑๓.๓ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๒.๑๔ คูสัญญา ตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย (แบบ บช . ๑) ให สลค . เพื่อแจงให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
๒.๑๔.๑ กรณีหนวยงานของรัฐซึ่งดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ใหรายงานขอมูลของ
คูสัญญาผานระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๔.๒ กรณีหนวยงานของรัฐใดที่มิไดดําเนินการจัดซื้อจั
ดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
๒.๑๕ ผูรับจาง ตองสงแผนการ ดําเนินงาน และขั้นตอนในการบริหารจัดการโครงการ
ทัง้ หมด ประกอบดวย รายละเอียดการติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอรและ อุปกรณ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย
แผนการฝกอบรม การทดสอบระบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยตองแสดงรายกิจกรรม (Activity) บุคลากรที่ใช
(ManDay) ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในแตละกิจกรรม ใหครบถวน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน ที่ลงนาม
ในสัญญา
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะ เสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัใหดยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย ที่เปนฉบับปจจุบัน ) บัญชีรายชื่อ หุนสวน
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ของสํานักงานทะเบียนหุนบริษัทกระทรวงพาณิชยที่เปนฉบับปจจุบัน ) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมประทับตราและรับรอง
สําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
(๒) ในกรณี …

-๔(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
(๓) ในกรณีผู ประสงคจะ เสนอราคาเปน ผูประสงคจะเสนอราคา รวมกันในฐานะ
เปนกิจการรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสําเนาหนังสือ
จดทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มที่ออกใหโดยกรมสรรพากรพรอมประทับตราและรับรอง
สําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการ จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผู
ประสงค
จะเสนอราคามอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามขอ ๑.๕
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) ผลงานและประสบการณของผูประสงค

จะยื่นเอกสารประกวดราคาตามขอ ๒.๖
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
(๘) แผนการดําเนินโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
(เปนจํานวนวัน) ของแผนตาง ๆ
ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูประสงค ...

-๕๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามขอกําหนดดานระบบพรอมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการไดรับมาตรฐานตาง ๆ ที่เสนอ
ที่เปนตนฉบับ ๑ ชุด ซึ่งลงลายมือชื่อ พรอ มประทับตราในแค็ ตตาล็อกและเอกสารทุกแผน และสําเนาที่ปร ะทับ
และลงรับรองสําเนาถูกตองอีก ๖ ชุด ไปพรอมเอกสาร สวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้ สลค. จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการเอกสารที่เปนตนฉบับ ๑ ชุด และสําเนาอีก ๖ ชุด
ตองระบุหัวขอ เลขหนา และขีดเสนใตขอควา มลงในแค็ตตาล็อก และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบที่เสนอตามขอกําหนดในเอกสารแนบทายเอกสาร
ประกวดราคาใหชัดเจน เพื่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไดพิจารณาเอกสารและแค็ตตาล็อกที่ผูประสงคจะเสนอราคาไดเสนอมานั้น วามีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่กําหนดในประกาศประกวดราคาหรือไม
สําหรับแค็ ตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจ ารณา.หากเปนสําเนารูปถายจะตอง
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค
จะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๒ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ ประกวดราคา ดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอกั ษร
๔.๕ ผูประสงคจะ เสนอราคาตองจัดทําเอกสาร แผนการดําเนินโครงการ ของผูป ระสงค
จะเสนอราคาไวในซองเอกสารการประกวดราคาสวนที่ ๒ ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานตองประกอบดวยกิจกรรม
และระยะเวลาดําเนินกิจกรรม (เปนจํานวนวัน) ของแผนตาง ๆ
๔.๖ กอนยื่นเอกสารการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อยื่นเอกสาร
ประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะถือวผาูประสงคจะเสนอราคาเขาใจ
รายละเอียดและเงื่อนไขขอกําหนดในเอกสารประกวดราคาทุกประการแลว ผูประสงคจะเสนอราคา จะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือทําประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได เวนไดรับความยินยอมจาก คณะกรรมการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ตองไมเปนผลให เกิดการไดเปรีย บเสียเปรียบแก ผูประสงค
จะเสนอราคารายอื่น เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะไมรับเอกสารใด ๆ
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ....................... .........” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ....................... ..........ตั้งแตเวลา.......... ............. น. ถึงเวลา.................. น.
ณ ...............................................................
เมื่อพนกําหนด …

-๖เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู ประสงค
จะเสนอราคาแตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน กับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากั
ผูใบหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามข
อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบ ขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา ฯ กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการประกวดราคาฯ.จะตัดรายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคา
หรือ ผูมีสิทธิเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปนผู มีสทิ ธิ เสนอราคา .และ สลค. จะพิจารณาลงโทษผู ประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะ เสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผู ประสงค
จะเสนอราคาที่มีประโยชนรวมกันกับประสงค
ผู
จะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค

จะ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงค

จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการ ประกวดราคา ฯ การวินิจฉัยอุทธรณ
ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด
*
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ
จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอน
ที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แตตองสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคา
จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดขอ งไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมกา รประกวดราคา ฯ จะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให
ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา
จาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เกิดประโยชนสูงสุด
ตอทางราชการ
๔.๘ ผูประสงค …

-๗๔.๘ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการ
จาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคา
จาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จะตองเริ่มตนที่ ๗,๖๙๘,๖๐๐ บาท (เจ็ดลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีอื่น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา
จาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกและการเสนอลดราคาครั
ส
้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคา
ครั้งละไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา
จาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลวจะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยัน
จะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็ กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที.่ .................................................
ตั้งแตเวลา...............-..............น. ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)
ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ
ตอขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนรายขอตั้งแตขอ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓ (Statement of
Compliance) ของเอกสารขอบเขตของงานการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและ
รองรับการใชงาน บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม โดยใชตัวอยางแบบ ฟอรมการ
เปรียบเทียบตามตารางที๑่ 1
ในการ ...

-๘ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว หากมีกรณีที่ตองมีการอางอิงขอความหรือเอกสารในสวนอื่นที่จัดทําเสนอมา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารเปรียบเทียบดวยวา
สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้น อยูในสวนใดตําแหนงใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทําเสนอมา สําหรับเอกสารที่อางอิงถึง
ใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบายสีพรอมเขียนหัวขอกํากับไว เพื่อใหสามารถตรวจสอบกับเอกสาร
เปรียบเทียบไดงายและตรงกันดวย ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงเอกสารเปรียบเทียบพรอม เอกสารอางอิง
ทั้งหมดไมนอยกวา ๓ ชุด ซึ่งทุกชุดตองเหมือนกันทุกประการ หากผูประสงคจะเสนอราคาไมดําเนินการตามขอนี้
คณะกรรมการประกวดราคาขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคาไปพรอม
เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ สลค. จะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ
ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอกําหนดและรายละเอียดขอเสนอ
อางถึงขอ
ขอกําหนด/อุปกรณที่ตองการ
ขอกําหนด/อุปกรณที่นําเสนอ เอกสารอางอิง
ระบุหัวขอใหตรง ใหคัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่ สลค. ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะที่
ระบุหมายเลขหนา
กับหัวขอที่ระบุใน กําหนดมากรอกในชองนี้
บริษทั ฯ เสนอ
ของเอกสาร อางอิง
ขอบเขตของงาน
ของบริษทั ฯ
(TOR)
๕. หลักประกันซอง
๕.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
จํานวน ๓๘๔,๙๓๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเการอยสามสิบบาท ถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมี
ระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวัน ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑.๑ เงินสด
๕.๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก“สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๑.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๑.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันดังระบุอในข
๑.๕ (๑)
๕.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สลค . จะคืนใหผู ประสงคจะ เสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลเววนแตผมีู สทิ ธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมสี ทิ ธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๕.๒ การยึดหลักประกัน ...

-๙๕.๒ การยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
๕.๒.๑ ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ เสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
๕.๒.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
๕.๒.๓ ผูมีสิทธิเสนอราคาLOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
๕.๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยัน ราคาสุดทาย
ในการเสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้ สลค. จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมต่ําสุด หรือ ราคาสุดทายเมื่อปดเสนอราคา
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามข อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคา ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ .๓ หรือยื่นขอเสนอประกวดราคา จาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูป ระสงค
จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอ สลค. เทานั้น
๖.๓ สลค. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงค

จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสาร ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของ สลค.
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา จาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู
ประสงค
จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ สลค. มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได สลค
. มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ สลค. ทรงไวซึ่งสิทธิ ...

- ๑๐ ๖.๕ สลค. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัจดางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ของ สลค. เปนเด็ดขาด ผู ประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง สลค. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา จางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู มีสทิ ธิ เสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชนการเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ สลค. จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให เชื่อไดวาผู มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
สลค . มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดรา คาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ๑.๖ สลค. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาว และ สลค. จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญา ดังระบุใน ขอ ๑.๔ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให สลค . ยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สลค. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ
๑.๕ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกัน ...

- ๑๑ ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ๑.๕ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
สลค. จะจายเงินคาจางการจัดทําระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับ
การใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม โดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ชําระเงิน รอยละ ๓๕ ของราคา จางตามสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน ที่
ลงนามในสัญญา เมื่อผู รับจางสงมอบงานและติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อร องรับการใช
งานระบบ ตามเทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอกสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และระบบ
คอมพิวเตอร และระบบงานสารสนเทศสําหรับการพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อองรั
ร บการใชงาน
บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
งวดที่ ๒ ชําระเงิน รอยละ ๓๕ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวัน ที่
ลงนามในสัญญา เมื่อผูรั บจางสงมอบงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบอื่น
งวดที่ ๓ (งวดสุดทาย ) ชําระเงิน รอยละ ๓๐ ของราคา จางตามสัญญาภายใน ๑๕๐ วัน
นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา เมื่อรัผูบ จางสงมอบงานติดตั้ง ปรับปรุง และงานที่ตองดําเนินตามขอบเขตของงาน
การ
ทัง้ หมด
พรอมการฝกอบรม คูมือ และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยระบบทั้งหมดตองสามารถใชงานไดเปนอยางดี
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาตรวจรับงานเรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ผูที่ชนะการประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองจัดทํา
รายละเอียดของอุปกรณในแตละรายการใหชัดเจน ในการสงมอบงาน
และติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบอื่น การฝกอบรม และเอกสารที่เกี่ยวของ
ทัง้ หมดของขอบเขตของงานการจัดหาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงาน
บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหมตามขอ๕.๑ - ขอ ๕.๖ มามอบใหกบั สลค. ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง หรือกอนวันลงนามในสัญญาจาง
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญา
จางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรอของระบบการประชุ
ง
มคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสาร
และรองรับการใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยทีใหม
่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
นับ ถัดจากวัน ที่ สลค . ได รับมอบ ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานระบบ
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- ๑๒ คอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ทั้งหมด โดยภายในระยะเว ลาดังกลาว หากระบบการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ใชงาน
ไมไดทั้งหมดหรือบางสวน และมี ความชํารุดบกพรองของการ ดําเนินการ ระบบ ดังกลาว ที่เกิ ดขึ้น โดยไมใช
ความผิดของ สลค. ผูรับจางตองจัดการซอมแซมแกไข ใหอยูใ นสภาพที่ใชงานไดดีตามเดิมโดยตองเริ่มจัดการซอมแซม
แกไขภายใน ๑ วัน นับแตวันเวลาที่ไดรับแจงจาก สลค. โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ จาก สลค. ทั้งสิ้น หากผู รับจาง
ไมปฏิบัติตาม สลค. มีสิทธิจางบุคคลภายนอกมาทําการซอมแซมแกไข โดยผูร ับจางจะตองออกคาใชจายในการหา
และจัดจางบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการ ซอมแซมแกไขทั้งสิ้น รวมทั้งตองรับผิดชอบคาจางนั้นและชําระ
คาเสียหายแทน สลค.
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ วงเงินงบประมาณที่ใชสําหรับการประกวดราคาในครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๙๘,๐๐๐ บาท
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สลค
. ไดรับอนุมัติเงินคาจางการจัดหาระบบการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการ
ใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ราคากลางของงาน จัดหาระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช
งานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๖๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานหกแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อ สลค . ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปน ผูรับ จาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู รับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ มาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปน ผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอกรมเจาทาภายใน๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผู รับจางสั่ง หรือ ซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคา
จาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสตอ สลค . แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มิได
และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ
กสตามเงื่อนไข
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- ๑๓ ที่กําหนดในขอ ๔.๘ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สลค. จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงิน
ที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได
หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง สลค. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗. สลค. จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ สลค. สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๖ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามรางขอบ รางขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การจัดหาระบบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตามเทคโนโลยี
สมัยใหม ตามประกาศลงวันที่............................................................... ให สลค. เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค.
ใหถือเปนที่สิ้นสุด

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กุมภาพันธ ๒๕๕๘

