(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
1. หลักการและเหตุผล
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินโครงกำรจัดหำระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference
System) มำใช้เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมคณะรัฐมนตรีและกำรประชุมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2546
โดยระบบดังกล่ำวติดตั้งอยู่ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี อำคำรสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ใช้ดำเนินกำร
จัดประชุมทำงไกลระหว่ำงคณะรัฐมนตรีกับกระทรวงหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ จัดประชุมระหว่ำงคณะรัฐมนตรี
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนใช้ในกำรประชุมติดตำมสถำนกำรณ์ในส่วนภูมิภำค เช่น รำยงำน
สถำนกำรณ์อุทกภัย วำตภัย หรือเหตุกำรณ์สำคัญอื่น ๆ โดยสำมำรถจัดประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพผ่ำนเครือข่ำย
ของกระทรวงมหำดไทย และสัญญำณโทรศัพท์ชนิด ISDN (Integrated Services Digital Network) ซึ่งควบคุม
กำรประชุมทำงไกลร่วมกันได้ถึง 16 หน่วยงำน/สถำนที่พร้อมกัน
เนื่องจำกระบบกำรประชุมทำงไกลของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีกำรใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ
มำเป็นระยะเวลำนำนตั้งแต่ปี 2546 ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภำพไปตำมอำยุกำรใช้งำน ประกอบกับปัจจุบัน
ได้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีระบบกำรประชุมทำงไกลให้รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่ำง ๆ ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นต้อง
จัดหำระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System) ที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย เพื่อทดแทน
ระบบเดิม
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื ่อ ปรับ ปรุง และพัฒ นำระบบ กำรประชุม ทำงไกล (Video Conference System)
ที่สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทดแทนระบบเดิมที่ใช้งำนมำเป็นเวลำนำน
2.2 เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ ม ช่ อ งทำงในกำรสื่ อ สำรที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นกำรประชุ ม ของส ำนั ก เลขำธิก ำร
คณะรัฐมนตรี
2.3 เพื่อช่วยให้กำรประชุมระหว่ำงหน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น
2.4 เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรเทคโนโลยีด้ำนสื่ อสำรโทรคมนำคมที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ ำประหยัดเวลำ
ทำงำน งบประมำณในกำรจัดประชุม และลดควำมเสี่ยงของบุคลำกรในกำรเดินทำง
3. คุณสมบัติของผูท้ ี่จะยื่นเสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่ อผู้ ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
/3.8 ไม่เป็น...

-23.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สลค.
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจัด ซื้ อ จัด จ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำงตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นฐำนะเป็ นผู้ ไ ม่ แสดงบั ญชีร ำยรั บรำยจ่ ำ ย หรือแสดงบั ญชี ร ำยรั บ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำจะต้องทดสอบควำมสำมำรถของอุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้ ในรำยกำรที่ 5.2.2,
5.2.4, 11.3 และ 11.4 เพื่ อให้ เห็ น เป็ นที่ ประจั กษ์ ว่ ำ อุ ปกรณ์ ที่ เสนอในครั้ งนี้ ส ำมำรถท ำงำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ โดยจะต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วันทำกำร นับถัดจำกวันเสนอรำคำ ตำมที่กำหนดไว้ใน
เอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่นำมำทดสอบจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันกับที่เสนอในครั้งนี้และหำก
ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำไม่นำอุปกรณ์มำทดสอบ หรือนำมำทดสอบและไม่สำมำรถทดสอบควำมสำมำรถของอุปกรณ์
ตำมที่กำหนดได้ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำไว้ในกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System) ทดแทนระบบเดิม ประกอบด้วย
4.1 อุปกรณ์ควบคุมกำรประชุมทำงไกลแบบหลำยจุด MCU (Multipoint Control Unit) จำนวน 1 ระบบ
4.2 อุปกรณ์ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video conference) จำนวน 2 ชุด
4.3 ระบบควบคุมกำรบริหำรจัดกำรประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
4.4 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ำย Router จำนวน 3 ชุด
4.5 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด
4.6 งำนฝึกอบรม จำนวน 1 ระบบ
4.7 งำนเอกสำรและคู่มือ จำนวน 1 ระบบ
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 กำรรักษำควำมลับของข้อมูล ข้อมูล เอกสำร หรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในแบบใด ที่ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำได้รับจำกสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลในกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำต้องรักษำไว้เป็นควำมลับ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะไม่กระทำเองหรือร่วมกับบุคคลใด ในกำร
น ำข้ อ มู ล ลั บ ไปใช้ ไม่ ว่ ำ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ด ๆ หรื อ เปิ ด เผย หรื อ เผยแพร่ข้ อ มู ล ลั บไม่ ว่ำ โดยวิธี ก ำรใด ๆ
/เว้นเสีย...

-3เว้นเสียแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่สัญญำสิ้นสุดลง
หรือมีกำรยกเลิกสัญญำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำรับประกันกำรทำลำยข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
ได้รับจำกสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีในกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ทันที
5.1.2 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
(1) คุณลักษณะเฉพำะของระบบกำรประชุมทำงไกลและอุปกรณ์ทุกรำยกำรซึ่งผู้ประสงค์
จะเสนอรำคำเสนอขำยจะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพำะไม่ต่ำกว่ำคุณลักษณะที่กำหนด
(2) ระบบกำรประชุมทำงไกลและอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต
ที่อยู่ระหว่ำงกำรคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลล้มละลำยตำมคำสั่งศำลที่ได้สั่งกำรตำมกฎหมำยของประเทศ
ที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.1.3 ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำข้อกำหนดและควำมต้องกำรของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีและ
ดำเนินกำรติดตั้งระบบสำยสัญญำณ หำกจำเป็นต้องเสนออุปกรณ์อื่น ๆ ให้เสนอให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรใช้งำนของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
5.1.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงรำยละเอียด เอกสำรทำงเทคนิค แคตตำล็อก เอกสำรอื่น ๆ เพื่อ
ยืนยันข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ทั้งหมด และทำกำรเปรียบเทียบคุณลักษณะทำงเทคนิคของอุปกรณ์
ทีน่ ำเสนอกับข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะทำงเทคนิคที่แสดงในเอกสำรทำงเทคนิคที่นำเสนอหรือ
แคตตำล็อกของอุปกรณ์นั้น ๆ ที่ตรงตำมข้อกำหนดทุกข้อ หำกรำยละเอียดในเอกสำรทำงเทคนิคหรือแคตตำล็อก
ไม่ได้ระบุไว้ จะต้องมีหนังสือชี้แจงพร้อมเหตุผลโดยละเอียดและชัดเจน (ต้นฉบับ) จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์
หรือสำขำบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงมำแสดงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำและถือว่ำเป็นสำระสำคัญหำกไม่
ดำเนินกำรจะไม่พิจำรณำ
5.1.5 จัดทำตำรำงเปรียบเทียบคุณสมบัติตำมที่ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกำหนด และแสดง
ให้ทรำบด้วยว่ำคุณสมบัติที่กำหนดอยู่ในเอกสำรที่เกี่ยวข้องส่วนใด หน้ำใด ข้อใด
5.1.6 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตยังมิได้ประกำศภำวะสิ้นสุดกำรขำย หรือสิ้นสุดอำยุ
หรือสิ้นสุดกำรบริกำร (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-of-Service) และเป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคย
ติดตั้งใช้งำนที่ใดมำก่อน ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมำปรับปรุงสภำพใหม่ และต้องได้รับกำรยืนยันว่ำจะสำรองอะไหล่
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรอง (ต้นฉบับ) จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือสำขำของ
บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงมำแสดง ณ วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคตำมรำยกำรอุปกรณ์ ดังนี้
5.1.6.1 อุปกรณ์ควบคุมกำรประชุมทำงไกลแบบหลำยจุด MCU (Multipoint Control Unit)
จำนวน 1 ระบบ
5.1.6.2 อุปกรณ์ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video conference) จำนวน 2 ชุด
5.2 คุณลักษณะเฉพำะด้ำนเทคนิค
5.2.1 อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม กำรประชุ ม ทำงไกลแบบหลำยจุ ด MCU (Multipoint Control Unit)
จำนวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
(1) สำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน ITU-T อย่ำงน้อยหรือดีกว่ำ ดังต่อไปนี้ AES, SIP,
H.263, H.264, G.711, G.722, G.722.1, G729
(2) สำมำรถรองรับกำรทำงำนดังต่อไปนี้
(2.1) ท ำ ง ำ น แ บ บ Full High Definition (Full HD) ไ ด้ แ บ บ แ บ่ ง ห น้ ำ จ อ
(Continuous Presence) ที่คุณภำพของภำพ 30 fps ได้โดยประชุมพร้อมกันได้จำนวนไม่น้อยกว่ำ 35 จุด
(2.2) ทำงำนแบบ High Definition (HD) ที่ควำมละเอียด 720p แบบแบ่งหน้ำจอ
(Continuous Presence) ที่คุณภำพของภำพ 30 fps ได้โดยประชุมพร้อมกันได้จำนวนไม่น้อยกว่ำ 70 จุด
/(3) สำมำรถ....

-4(3) สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนเครือข่ำย IP ตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP ได้ที่ควำมเร็ว 128
Kbps ถึง 6 Mbps
(4) ระบบต้ อ งรองรั บ กำรแปลงสั ญ ญำณภำพและเสี ย ง (Audio and Video
Transcoding) เพื่อรองรับกำรทำ Multipoint ในกรณีที่ใช้มำตรฐำนของภำพและเสียงต่ำงกัน
(5) สำมำรถใช้งำนในลักษณะของกำรเรียกออกและเรียกเข้ำได้ขณะที่มีกำรเชื่อมต่ออยู่
(6) สำมำรถเชื่ อ มต่ อ ระบบประชุ ม ทำงไกลผ่ ำ นจอภำพหลำย ๆ จุ ด ที่ มี ค วำมเร็ ว
ในกำรรับและส่งสัญญำณต่ำงกันได้
(7) สำมำรถส่ งสั ญญำณภำพ 2 สั ญญำณพร้อม ๆ กันจำกระบบประชุมทำงไกลผ่ำน
จอภำพตำมมำตรฐำน H.239
(8) สำมำรถแบ่งหน้ำจอออกเป็นส่วนได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ส่วน เพื่อแสดงภำพผู้ร่วมประชุม
จำนวน 16 สถำนที่พร้อมกันบนหน้ำจอเดียวกัน และสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแบ่งจอภำพได้ไม่น้อยกว่ำ
10 รูปแบบ
(9) สำมำรถเลือกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Layout) ต่ำง ๆ ได้ทันทีในขณะที่มีกำรประชุมอยู่ได้
(10) สำมำรถใช้ Video Conference ท ำกำรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกำรแบ่ ง จอภำพ
(Layout) โดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลระบบควบคุมกำรประชุมทำงไกลแบบหลำยจุดปรับเปลี่ยนให้ (Individual Layouts)
(11) รองรั บ ควำมละเอี ย ดของภำพ (Video Resolution) ตำมมำตรฐำน CIF, 4CIF,
360p, 448p หรือดีกว่ำ, 720p และ 1080p
(12) สำมำรถกำหนดคุณภำพกำรบริกำร (Quality of Service : QoS) แบบ DiffServe
หรือ DSCP ให้กับสัญญำณภำพและเสียงของระบบประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพได้
(13) สำมำรถเข้ ำรหั ส ถอดรหั ส เพื่ อ ป้ อ งกัน กำรลั ก ลอบดั ก ข้ อ มูล ภำพและ เสี ยงตำม
มำตรฐำน AES
(14) สำมำรถบริหำรจัดกำรและตรวจสอบกำรทำงำนของเครื่องผ่ำนทำง Web Browser
(HTTPS)
(15) สำมำรถกำหนดกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ (Scheduled Conference) และไม่ได้มีกำร
กำหนดไว้ล่วงหน้ำ (On-demand or Ad-hoc Conference)
(16) สำมำรถขยำยจำนวนพอร์ทเพิ่มเติมได้โดยวิธีกำร Cluster หรือ Stack หรือโดยกำร
เพิ่มกำร์ดในอุปกรณ์เดิม โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ได้
(17) มีพอร์ท Ethernet LAN ชนิด 10/100/1000 (RJ45) อย่ำงน้อย 1 พอร์ท
5.2.2 อุปกรณ์ประชุ มทำงไกลผ่ ำนจอภำพ (Video conference) จำนวน 2 ชุด มี คุณลั กษณะ
เฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
(1) อุปกรณ์ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ ( Video conference) ประกอบด้วย
(1.1) อุปกรณ์เข้ำรหัสและถอดรหัส (CODEC) จำนวน 1 ชุด
(1.2) กล้องหลัก (High Definition Camera) จำนวน 1 ชุด
(1.3) ไมโครโฟน (External Microphone) จำนวน 1 ตัว
(1.4) อุปกรณ์ควบคุม Touch Control จำนวน 1 ตัว
(1.5) สำยนำสัญญำณต่ำง ๆ จำนวน 1 ชุด
(2) สำมำรถเชื่อมต่อกับชุดประชุมทำงไกลตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP
(3) ทำงำนตำมมำตรฐำนกำรส่งภำพแบบ H.263, H.263+, H.264 และ H.239 ได้
(4) สำมำรถรองรั บ กำรใช้ ง ำนที่ ค วำมละเอี ย ดของภำพ (Video Resolution)
ตำมมำตรฐำน CIF, 4CIF, 288p, 448p, 720p และ 1080p
/(5) รองรับ...

-5(5) รองรั บ กำรส่ ง ภำพที่ ค วำมเร็ ว 30 frames per second และ 60 frames per
second ได้
(6) สำมำรถรองรับกำรประชุมพร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 5 จุด รวมตัวเองได้
(7) ทำงำนตำมมำตรฐำนสั ญ ญำณเสี ย งแบบ G.711, G.722, G.722.1 และ MPEG4
AAC-LD หรือดีกว่ำ
(8) มีกล้องหลัก (Main Camera) มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
(8.1) กล้ อ งหลั ก มี ค วำมละเอี ย ดภำพ High Definition: 1920 x 1080 Pixels
ที่ 60 fps หรือดีกว่ำ
(8.2) มีพอร์ทสำหรับต่อสัญญำณภำพชนิด HDMI หรือ DVI หรือ HDCI OUTPUT
ในตัวสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ CODEC
(8.3) สำมำรถเลือกปรับค่ำควำมคมชัด Focus, Brightness และ White Balance
แบบ Manual หรือ Automatic
(8.4) กำร Pan, Tilt และ Zoom ได้ไม่น้อยกว่ำ 10 เท่ำ
(9) อุปกรณ์ควบคุม Touch Control มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้
(9.1) สำมำรถที่จะควบคุมและตั้งค่ำอุปกรณ์เข้ำรหัสและถอดรหัส (CODEC) ที่เสนอได้
(9.2) สำมำรถแสดงรำยชื่อที่บันทึกเลขหมำยในกำรโทรออกได้
(9.3) สำมำรถควบคุมกำรปิดเปิดไมโครโฟนและเพิ่มลดเสียงได้
(9.4) สำมำรถที่จะทำกำรควบคุมกล้องหลักที่เสนอได้
(10) มีระบบตัดเสียงสะท้อน (Echo Cancellation), ระบบปรับระดับเสียง (Automatic
Gain Control (AGC)), ร ะ บ บ ตั ด เ สี ย ง ร บ ก ว น ( Automatic Noise Reduction or Automatic Noise
Suppression), ระบบผสมสัญญำณเสียง (Audio Mixer), และระบบควบคุมเสียง (Audio Equalizer) หรือ
ใช้อุปกรณ์เสริมจำกภำยนอก
(11) สำมำรถส่งภำพผู้บรรยำยและภำพ PowerPoint Presentation, Microsoft Word
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ผ่ำนกำรเชื่อมต่อตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP ที่ควำมละเอียด XGA และ WXGA หรือ
ดีกว่ำได้
(12) อุปกรณ์เข้ำรหัสและถอดรหัสที่เสนอมีพอร์ท HDMI Input จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 พอร์ท
และมีพอร์ท HDMI หรือ DVI OUTPUT รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 พอร์ท โดยแสดงภำพดังนี้
(1) แสดงภำพของห้ องประชุม และแสดงภำพวิดีโ อหรือ ข้อมูลต่ำง ๆ ของต้นทำง
ได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง
(2) แสดงภำพวิดี โ อหรือ ข้ อ มู ล ต่ ำง ๆ ของห้ อ งประชุ ม จ ำนวน 1 แหล่ ง เพื่ อ ใช้
เปรียบเทียบข้อมูลกับต้นทำงได้
(13) สำมำรถควบคุมกำรแสดงภำพของกล้องที่จับผู้ประชุมภำยในห้องประชุมทั้ง ต้นทำง
ภำพข้อมูลที่นำเสนอจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ และภำพจำกระบบประชุมทำงไกลที่เชื่อมต่อปลำยทำงอยู่ขึ้น
บนหน้ำจอภำพเป็นภำพเดียวกันภำยในห้องประชุมได้
(14) สำมำรถเข้ำรหั ส ข้อมูล แบบ AES ในกำรเชื่อมต่อตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP
ตำมมำตรฐำน H.235 ได้
(15) มีพอร์ท Ethernet LAN แบบ RJ45 ชนิด 10/100/1000 Mbit จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 พอร์ท
(16) สำมำรถรองรับเชื่อมต่อผ่ำนเครือข่ำย IP ที่อัตรำเร็วสูงสุด 6 Mbps หรือมำกกว่ำ
(17) สำมำรถกำหนดเลขหมำยเครื่องหรือ IP Address ได้ทั้งแบบ Static หรือ DHCP ได้
/(18) สำมำรถ...
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ตำมมำตรฐำน HTTP และ HTTPS ได้
(19) มีระบบบันทึกเลขหมำยในกำรโทรออกในตัว (Local Directory) และสำมำรถแสดง
เลขหมำยที่ไม่ได้รับสำยพร้อมวัน-เวลำที่โทรมำได้
(20) สำมำรถเชื่ อ มต่ อ ใช้ ง ำนร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ Firewall Traversal ตำมมำตรฐำน
H.460.18 และ H.460.19 หรือเทียบเท่ำ
(21) อุปกรณ์สำมำรถทำงำนที่ระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ในประเทศไทยได้
(22) ผ่ำนมำตรฐำน FCC และ UL หรือเทียบเท่ำ
5.2.3 ระบบควบคุมกำรบริหำรจัดกำรประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ
มีคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำ ดังนี้
(1) อุป กรณ์ Hardware หรือระบบที่เสนอต้องสำมำรถติดตั้งในตู้ Rack และสำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 1,000 User ได้
(2) ต้ อ งมี ลิ ข สิ ท ธิ์ ส ำหรั บ กำรใช้ ง ำนบนเครื่ อ ง Smartphone หรื อ Tablet หรื อ
เครื่องคอมพิวเตอร์รวมได้ไม่น้อยกว่ำ 50 User พร้อมกัน
(3) สำมำรถควบคุมกำรใช้งำนของเครื่องโทรศัพท์ (IP Telephone) เช่น Smart Phone,
Tablet และ Software ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(4) สำมำรถรองรับกำรใช้งำนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Windows
และ Mac OS ได้
(5) สำมำรถรองรับกำรใช้งำนบนอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ที่ใช้
ระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android ได้
(6) มี Application หรือ Software ที่ใช้งำนโดยมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
(6.1) สำมำรถทำงำนตำมมำตรฐำนกำรส่งภำพแบบ H.264 ได้
(6.2) สำมำรถรองรับควำมละเอียดของภำพ (Resolutions) สูงสุดที่ 720p หรือดีกว่ำ
(6.3) สำมำรถที่จะทำกำรโอนสำยขณะใช้งำนจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์
Smartphone หรือ Tablet ได้
(6.4) สำมำรถรองรับกำรรับส่ งข้อ ควำม (Instant Messaging) โดยมีกำรเข้ำรหั ส
แบบ AES หรือดีกว่ำ และเชื่อมต่อโดยผ่ำน TLS/SSL เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน
(6.5) สำมำรถที่จะทำกำรส่งข้อควำมแบบส่วนตัว (Point to Point Chat) หรือแบบ
เป็นกลุ่ม (Group Chat) ได้
(6.6) สำมำรถแสดงภำพแบบ Picture in Picture และแสดงภำพแบบเต็มหน้ำจอ
(Full screen) ได้
(6.7) สำมำรถปิดหรือเปิดภำพ และเสียงขณะใช้งำนได้
(6.8) สำมำรถบั น ทึ ก รำยชื่ อ และหมำยเลขติ ดต่ อ (Phonebook หรื อ Directory)
เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน หรือดูหมำยเลขที่โทรเข้ำออกได้
(6.9) สำมำรถสื่อสำรด้วยกำรรับส่งข้อควำม (Instant Messaging), เสียง (Voice),
วีดีโอ (Video) ผ่ำนเครือข่ำยภำยนอก (Internet) ได้
(6.10) สำมำรถรับ ภำพ Presentation จำกระบบประชุม ทำงไกลผ่ำ นจอภำพ
ตำมมำตรฐำน H.239 หรือ BFCP ได้
(7) สำมำรถรองรั บ Computer Telephony Integration หรือเทียบเท่ำ เพื่อสำมำรถ
ทำงำนเชื่อมต่อกับ Application ต่ำง ๆ
/5.2.4 อุปกรณ์...

-75.2.4 อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ ำ ย Router ส ำหรั บ ใช้ ง ำนในกำรเลื อ กเครื อ ข่ ำ ย เพื่ อ ป้ อ งกั น
ข้อขัดข้องในกรณีมีกำรประชุมนอกสถำนที่ จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะขั้นต่ำดังนี้
(1) สำมำรถรองรับเครือข่ำยได้อย่ำงน้อย 2 เครือข่ำย
(2) มี พ อร์ ท Onboard WAN จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 พอร์ ท และ LAN Interface
แบบ 10/100/1000 Base-T RJ45 หรือ แบบ SFP จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 พอร์ท
(3) มี Aggregate Throughput ไม่น้อยกว่ำ 100 Mbps
(4) มีหน่วยควำมจำแบบ Flash (Flash Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB และ DRAM
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
(5) สำมำรถค้นหำเส้นทำงเครือข่ำยโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP,
OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่ำงน้อย
(6) สำมำรถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.2.5 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพำะ
ขั้นต่ำดังนี้
- มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 ช่อง
- มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 8,000 Mac Address
- สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนทำงโปรแกรม Web Browser ได้
5.2.6 งำนฝึกอบรม
ผู้ ข ำยจะต้ อ งจั ด ฝึ ก อบรมกำรใช้ ง ำนระบบกำรประชุ ม ทำงไกลที่ จั ด หำในครั้ ง นี้ ใ ห้ กับ
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
5.2.7 งำนเอกสำรและคู่มือ
ผู้ขำยจะต้องรวบรวมเอกสำรที่เป็นคู่มือทำงเทคนิคเฉพำะของอุปกรณ์ คู่มือกำรใช้งำนของ
อุปกรณ์ รวมทั้งเอกสำรอื่น ๆ ที่จำเป็นมอบให้กับสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
5.3 เงื่อนไขกำรติดตั้งและกำรส่งมอบพัสดุ
5.3.1 กำรติดตั้งส่งมอบพัสดุและกำรตรวจรับที่สมบูรณ์ กำรติดตั้งและส่งมอบระบบกำรประชุม
ทำงไกลที่ประกวดรำคำจ้ำงในแต่ละงวดงำนจะถือว่ำเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีกำรติดตั้ง ส่งมอบหนังสือคู่มือ รวมทั้ง
ได้ทดสอบกำรใช้งำนของระบบและอุปกรณ์แล้วว่ำสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.3.2 คณะกรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ จ ะทดสอบและตรวจรั บ ระบบและอุ ป กรณ์ เมื่ อ ส ำนั ก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ขำยว่ำ ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงำน
5.3.3 ผู ้ข ำยต้อ งจัด ทำและติด สติ๊ก เกอร์ อ ย่ำ งดี เครื่อ งละ 1 ชิ้น โดยข้อ มูล บนสติ๊ก เกอร์
ต้องแสดงชื่อของบริษัทผู้รับจ้ำง Serial number เลขที่สัญญำ ชื่อโครงกำร วันเริ่มและวันสิ้นสุดกำรรับประกัน
ผลิตภัณฑ์
6. วิธีการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
7. ระยะเวลาดาเนินการ

-87. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้ ข ำยจะต้ อ งส่ ง มอบงำนทั้ ง หมดภำยใน 120 วั น นั บ ถั ด จำกวั น ที่ ล งนำมในสั ญ ญำ โดยต้ อ งแจ้ ง
กำหนดเวลำส่งมอบงำนให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำร
ก่อนถึงกำหนดวันส่งมอบงำน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมำณที่ใช้สำหรับกำรประกวดรำคำในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 6,100,000 บำท
(หกล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน)
9. การส่งมอบและการชาระเงิน
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตกลงจะชำระเงินโดยแบ่งกำรชำระเป็น 2 งวด ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชำระเงินร้อยละ 15 ของรำคำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบแผนกำรดำเนินงำนโครงกำร ประกอบด้วย กิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกิจกรรม
(เป็นจำนวนวัน) ของแผนต่ำง ๆ ดังนี้
9.1.1 แผนกำรติดตั้งระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
9.1.2 แผนกำรทดสอบระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
9.1.3 แผนกำรจัดฝึกอบรม
9.2 งวดที่ 2 ชำระเงินร้อยละ 85 ของรำคำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference)
รวมทั้งงำนฝึกอบรม และงำนเอกสำรและคู่มือทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้องตำมสัญญำ
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
10.1 ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
10.1.1 บำรุงรักษำระบบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดระยะเวลำกำรรับประกันเป็นเวลำ 1 ปี
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
10.1.2 คำบเวลำในกำรบำรุงรักษำระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.
ให้มีช่ำงผู้ชำนำญในกำรให้บริกำร ทำหน้ำที่บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลำดังกล่ำว และจะต้องดูแลบำรุงรักษำระบบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
10.2 ผู้ ข ำยต้ อ งดำเนิ น กำรแก้ ไ ข/เปลี่ ย นแปลงค่ ำ ของอุ ป กรณ์ ที่ เ สนอในครั้ ง นี้ ต ำมคำขอ
แก้ไข/เปลี่ ย นแปลงของส ำนั กเลขำธิก ำรคณะรัฐ มนตรี โดยไม่ชักช้ำและไม่ คิด ค่ำ ใช้จ่ ำยใด ๆ ทั้งสิ้ น จำก
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน 1 ปี
11. เงื่อนไขอื่น ๆ
11.1 ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อสงสัยใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมขอบเขตของงำน (TOR) และเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำรจัดหำระบบกำรประชุมทำงไกลทดแทนระบบเดิม ตำมประกำศ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลงวันที่.......................................... ให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย
คำวินิจฉัยของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
11.2 เมื่อผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ส่งมอบ
งำนให้กับสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินกำรตรวจรับงำนตำม
โครงกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หำกสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตรวจพบในภำยหลังว่ำระบบหรืออุปกรณ์ที่ส่ง
มอบในครั้งนี้มีกำรทำงำนที่ผิดพลำดหรือไม่เป็นไปตำมขอบเขตของงำนที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำระบบ
หรืออุปกรณ์ชุดใหม่ให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้ำและไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น
/11.3 สำมำรถ...

-911.3 สำมำรถใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ำยและระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
ของกระทรวงมหำดไทยได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ
11.4 ระบบที่เสนอต้องสำมำรถที่จะเชื่อมต่อของระบบประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพเดิมของกระทรวง
ต่ำงๆ ที่ใช้ทั้งจำกเครือข่ำยของกระทรวงมหำดไทยและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตจำกภำยนอกหน่วยงำนแบบ
มำตรฐำน H.323 หรือ SIP
-----------------------------------------

ร่าง
ประกาศ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
-------------------------------------สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ รำคำกลำงของงำนซื้อใน
กำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๙๖,๐๐๐ บำท (หกล้ำนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) ตำมรำยกำร ดังนี้
๑. อุปกรณ์ควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด MCU (Multipoint Control Unit) จานวน ๑ ระบบ
๒. อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) จานวน ๒ ชุด
๓. ระบบควบคุมการบริหารจัดการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน ๑ ระบบ
๔. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย Router จานวน ๓ ชุด
๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จานวน ๒ ชุด
๖. งานฝึกอบรม จานวน ๑ ระบบ
๗. งานเอกสารและคู่มือ จานวน ๑ ระบบ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งำนและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำ มตำมที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็ น บุ คคลธรรมดำหรือนิ ติบุคคล ผู้ มีอำชีพ ขำยพั สดุที่ประกวดรำคำซื้อด้ว ยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรำยอื่ นที่ เข้ ำยื่ นข้ อเสนอให้ แก่ ส ำนั กเลขำธิ กำร
คณะรัฐมนตรี ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ ด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๑. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งไม่ อ ยู่ ในฐำนะเป็ น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี รำยรั บ รำยจ่ำ ยหรือ แสดงบั ญ ชี รำยรั บ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

- ๒ ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้ ในรายการที่ ๕.๒.๒,
๕.๒.๔, ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า อุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทาการ นับถัดจากวันเสนอราคา
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้
ทั้งนี้ อุป กรณ์ที่นามาทดสอบจะต้องเป็น ผลิตภัณ ฑ์และรุ่นเดีย วกันกับ ที่เสนอในครั้งนี้แล ะ
หากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่นาอุปกรณ์มาทดสอบ หรือนามาทดสอบและไม่สามารถทดสอบความสามารถของ
อุป กรณ์ ตามที่ กาหนดได้ ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไม่รับพิ จารณาข้อเสนอด้านเทคนิ คและข้อเสนอ
ด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บำท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่......................................
ถึงวันที่......................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.soc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายั ง ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณ ะรั ฐ มนตรี ผ่ า นทางอี เ มล์ procurement@soc.go.th หรื อ ช่ อ งทางตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่.............................. โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านอีเมล์ procurement@soc.go.th ในวันที่..........................................
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตำแหน่ง ............................................

ร่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ ../๒๕๖๑
การซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
ตามประกาศ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

----------------------------------------ส ำนั กเลขำธิกำรคณะรั ฐมนตรี ซึ่งต่ อไปนี้ เรียกว่ำ สลค. มี ควำมประสงค์ จะประกวดรำคำซื้ อด้ วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
๑. อุปกรณ์ควบคุมกำรประชุมทำงไกลแบบหลำยจุด MCU (Multipoint Control Unit) จำนวน ๑ ระบบ
๒. อุปกรณ์ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video conference) จำนวน ๒ ชุด
๓. ระบบควบคุมกำรบริหำรจัดกำรประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ
๔. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ำย Router จำนวน ๓ ชุด
๕. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด ๒๔ ช่อง จำนวน ๒ ชุด
๖. งำนฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ
๗. งำนเอกสำรและคู่มือ จำนวน ๑ ระบบ
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
(๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำพัสดุล่วงหน้ำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒

-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ สลค.
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญ ชี กลำงตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็ นผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญ ชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงิน แต่ล ะครั้งซึ่งมีมูล ค่ำไม่เกิน สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำจะต้องทดสอบควำมสำมำรถของอุปกรณ์ที่เสนอในครั้งนี้ ในรำยกำรที่
๕.๒.๒, ๕.๒.๔, ๑๑.๓ และ ๑๑.๔ ตำมเอกสำรขอบเขตของงำน (TOR) เพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ำ อุปกรณ์ที่เสนอ
ในครั้งนี้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องทดสอบให้แล้วเสร็จภำยใน ๓ วันทำกำร นับถัดจำกวัน
เสนอรำคำ ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้
ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่นำมำทดสอบจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และรุ่นเดียวกันกับที่เสนอในครั้งนี้
และหำกผู้ยื่นข้อเสนอรำคำไม่นำอุปกรณ์มำทดสอบ หรือนำมำทดสอบและไม่สำมำรถทดสอบควำมสำมำรถ
ของอุป กรณ์ ตำมที่ กำหนดได้ สลค. จะไม่รับพิ จำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคและข้อเสนอด้ำนรำคำของผู้ ยื่น
ข้อเสนอรำคำไว้ในกำรประกวดรำคำซื้อด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

-3๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้ น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) พร้อมรับรอสำเนำถูกต้อง
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั ้ง นี ้ เมื ่อ ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอดำเนิน กำรแนบไฟล์เ อกสำรตำมบัญ ชีเ อกสำรส่ว นที ่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้ อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อเสนอไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เอกสำรส่ วนที่ ๑ ดั งกล่ ำวในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น กระท ำกำรแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๒ ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
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๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำม
ให้ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือ รำคำต่ อหน่ ว ย และหรือต่ อรำยกำร ตำมเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ท้ ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่งค่ำจดทะเบียน
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สลค.
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วันนับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สลค. ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพำะของโครงกำร
จั ด หำระบบกำรประชุ ม ทำงไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิ ม ไปพร้ อ มกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สลค. จะยึดไว้เป็นเอกสำร
ของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์มีควำม
ประสงค์จ ะขอดูต้น ฉบั บ แคตตำล็อก ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้น ฉบั บมำให้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งส่ งตั ว อย่ ำ งของพั ส ดุ ที่ เสนอ จ ำนวน ๒ รำยกำร หรือ รำยละเอี ย ด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่ สลค. กำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับใน
เอกสำรด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสำรที่จัดส่งหรือนำมำแสดงตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖
(๒) เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำในวันที่ …..........................……ระหว่ำงเวลำ …...........................……น.
ถึง ...................................……น. ณ. สลค.
ทั้งนี้ สลค.จะไม่รั บ ผิ ดชอบในควำมเสี ยหำยใด ๆ ที่ เกิด ขึ้น แก่ตัว อย่ำงดั งกล่ ำวตัว อย่ำง
ที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สลค. จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จ ะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ….....................................…… ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐น.ถึง๑๖.๓๐น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด

-5๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
กำรเสนอรำคำให้แก่ สลค. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ยื่ น ข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
ตำมข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ ยื่นข้ อเสนอรำยใดเป็ นผู้ ยื่นข้ อเสนอที่ มีผลประโยชน์ ร่วมกั นกับผู้ ยื่ น
ข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ว่ำ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อ ว่ำมีกำรกระท ำอัน เป็ นกำรขัด ขวำงกำรแข่งขัน อย่ำงเป็น ธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สลค.จะพิจำรณำลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สลค. จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีก ำร
กระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ สลค.
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เสนอจะต้ อ งเป็ นรำคำที่ ร วมภ ำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภ ำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษำและท ำควำมเข้ ำ ใจในระบบและวิ ธี ก ำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๐๕,๐๐๐ บำท (สำมแสนห้ำพันบำทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ
กิ จ กำรเงิน ทุ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ แ ละประกอบธุรกิ จ ค้ ำประกั น ตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกัน
ของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอน ำเช็ ค หรือ ดรำฟท์ ที่ ธ นำคำรสั่ งจ่ำยหรื อ พั น ธบั ต รรัฐ บำลไทยหรื อ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่ง
ต้น ฉบั บ เอกสำรดั งกล่ ำวมำให้ สลค. ตรวจสอบควำมถู กต้ อ งในวั น ที่ ….....................................……ระหว่ ำง
เวลำ….....................................……น. ถึง….....................................……น.

-6กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่วมค้ำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ำร่วมค้ำ
รำยที่สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สลค. จะคืนให้ ผู้ยื่นข้ อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ สลค. ได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ รำย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะพิจำรณำตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
๖.๒ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ สลค.จะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ กำรทดสอบ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
๖.๓ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ
ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีทพี่ ิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ สลค. เท่ำนั้น
๖.๔ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิค
หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ สลค.
กำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น
ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ
อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๖.๕ สลค. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจั ดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หรือบัญ ชีรำยชื่อผู้ ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสลค.
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น

-7๖.๖ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสลค. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สลค. มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๗ สลค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอำจพิจ ำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดหรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ สลค.เป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ
มิได้ รวมทั้ง สลค.จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน
ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดย
ไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สลค. จะให้ ผู้ยื่น ข้อเสนอนั้ นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ
จำก สลค.
๖.๘ ก่ อ นลงนำมในสั ญ ญำ สลค. อำจประกำศยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
หำกปรำกฏว่ำมี ก ำรกระท ำที่ เข้ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรื อ ที่ ได้ รับ กำรคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สลค. จะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำตำม
แบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
๕ วัน ทำกำรหรือ สลค. เห็ น ว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ ตำมข้อ ๗.๑ ผู้ ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสลค.
ภำยใน.........................….วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ สลค. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนั งสือค้ำประกัน ของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนั งสื อ ค้ ำประกั น ของบริษั ท เงิน ทุ น หรือบริษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรัพ ย์ที่ ได้ รับ อนุ ญ ำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกัน
ของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
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หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภำยใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จำกวั น ที่ ผู้ ช นะ
กำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ (ผู้ ขำย) พ้ นจำกข้อผู กพัน ตำมสั ญ ญำซื้อขำยแล้ ว หลั กประกันนี้ จะคื นให้
โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง สลค. ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สลค. จะชำระเงิน โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ช ำระเงิน ร้ อยละ ๑๕ ของรำคำจ้ ำงตำมสั ญ ญำ ภำยใน ๓๐ วั น นั บ ถั ดจำกวัน ที่
ลงนำมในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบแผนกำรดำเนินงำนโครงกำร ประกอบด้วย กิจกรรมและระยะเวลำดำเนิน
กิจกรรม (เป็นจำนวนวัน) ของแผนต่ำง ๆ ดังนี้
- แผนกำรติดตั้งระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
- แผนกำรทดสอบระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference System)
- แผนกำรจัดฝึกอบรม
งวดที่ ๒ ชำระเงิน ร้อยละ ๘๕ ของรำคำจ้ำงตำมสัญญำ ภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบกำรประชุมทำงไกล (Video Conference)
รวมทั้งงำนฝึกอบรม และงำนเอกสำรและคู่มือทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้องตำมสัญญำ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขำย
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ของค่ำจัดซื้อตำมสัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขำยต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
๑๐.๑ บำรุงรักษำระบบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดระยะเวลำกำรรับประกันเป็นเวลำ ๑ ปี
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
๑๐.๒ คำบเวลำในกำรบำรุงรักษำระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ให้มีช่ำงผู้ชำนำญในกำรให้บริกำร ทำหน้ำที่บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลำดังกล่ำว และจะต้องดูแลบำรุงรักษำระบบอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑๐.๓ ผู้ ข ำยต้ อ งดำเนิ น กำรแก้ ไ ข/เปลี่ ย นแปลงค่ ำ ของอุ ป กรณ์ ที่ เ สนอในครั้ ง นี้ ต ำมคำ
ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงของสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โดยไม่ชักช้ำและไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้ นจำก
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน ๑ ปี
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่ อ สลค. ได้ คั ด เลื อกผู้ ยื่น ข้ อ เสนอรำยใดให้ เป็ น ผู้ ขำย และได้ ตกลงซื้ อ สิ่ งของตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิก ส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและ
ของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรส่งเสริม
กำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้ งกำรสั่งหรือนำสิ่ งของที่ซื้อขำยดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-9(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รั บ อนุ ญ ำตเช่นนั้ นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง สลค. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภำยใน
เวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สลค. จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้
เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑.๔ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสลค. คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สลค. อำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำก สลค. ไม่ได้
(๑) สลค. ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ สลค. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซื้อ ผู้ ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับ กำรคัดเลื อ กให้ เป็ นผู้ ขำยต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สลค. สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นผู้ขำยเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่
ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับ สลค. ไว้ชั่วครำว

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

