เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ สทว.3/2560
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงและระบบ WiFi (ระยะที่ 2)
ตามประกาศ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
------------------------ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน”มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงโดยกำรประกวดรำคอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) งำนปรับปรุงระบบเครือข่ำยใยแก้วนำแสงและระบบ WiFi (ระยะที่ 2) โดยมีข้อแนะนำและ
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1. แบบรูปรำยกำรละเอียด
1.2. แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3. แบบสัญญำจ้ำง
1.4. แบบหนังสือค้ำประกัน
1.4.1. หลักประกันกำรเสนอรำคำ
1.4.2. หลักประกันสัญญำ
1.5. บทนิยำม
1.5.1. ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.5.2. กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6. แบบบัญชีเอกสำร
1.6.1. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
1.6.2. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
1.7. แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
2.2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
2.3. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
2.4. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5. ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำจ้ำง ผลงำนต้องเป็น
ผลงำนที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี จนถึงวันยื่นซองประกวดรำคำ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
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-2หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่น่ำเชื่อถือ
2.6. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
2.7. ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักงำน
2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.9. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.10. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อ มกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจั ด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1. ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1.1. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
3.1.1.1. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
3.1.1.2. บริษัทจำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.1.2. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่ น
สำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
3.1.3. ในกรณีผู้ เสนอรำคำเป็นผู้ เสนอรำคำร่ว มกันในฐำนะเป็นผู้ ร่ว มค้ำ ให้ ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด
เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
3.1.4. สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3.1.5. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.6 (1)
3.2. ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
3.2.1. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
3.2.2. หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
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-33.2.3. สำเนำหนังสือรับรองผลงำนพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
3.2.4. ใบแจ้ งปริมำณงำนซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัส ดุอุป กรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษี
ประเภทต่ำงๆ ไว้ด้วย
3.2.5. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.6 (๒)
4. การเสนอราคา
4.1. ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2. ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในใบแจ้งปริมำณงำนให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอ
รำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิด
รำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3. ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 100 วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
4.4. ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
4.5. ผู้ เ สนอรำคำจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.00 น. ถึง 16.00 น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอ
รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ
๑.5.1 ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ก ทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.5.2 และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก และสำนักงำนจะ
พิจ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั งกล่ ำ วเป็น ผู้ ทิ้ ง งำน เว้ นแต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
4.6. ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.6.1. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
/4.6.2 รำคำที่เสนอ...

-44.6.2. รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4.6.3. ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
4.6.4. ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
4.6.5. ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้ห ลั กประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน 277,775.-บำท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ำบำทถ้วน)
5.1. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4.1
5.2. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ โรงเรียนนายร้อยตารวจ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอ
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
5.3. พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ จะต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ เอกสำรดั ง กล่ ำ วมำให้ ส่ ว นรำชกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งในวั น ที่
30 สิงหาคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น.
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน
๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1. ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเ ล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจำรณำจำกราคารวม
6.2. หำกผู้ เ สนอรำคำรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ 2 หรื อ ยื่ น หลั ก ฐำนกำรยื่ น
ข้อเสนอไม่ถู กต้ อง หรื อ ไม่ ครบถ้ ว นตำมข้ อ ๓ หรื อยื่น ข้อ เสนอไม่ ถูก ต้อ งตำมข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำร
พิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเ ล็ กทรอนิกส์ จ ะไม่รั บพิจำรณำรำคำของผู้ เสนอรำคำรำยนั้ น เว้ น แต่เป็ น
ข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สำระสำคัญทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
6.3. สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
6.3.1. ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
6.3.2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ หรือ ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
/6.3.3 เสนอรำยละเอียด...

-56.3.3. เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
6.4. ในกำรตัดสิน กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำ
สัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5. สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็ น ส ำคั ญ และให้ ถือ ว่ ำกำรตั ดสิ น ของส ำนั กงำนเป็น เด็ด ขำด ผู้ เ สนอรำคำจะเรี ย กร้ อ ง
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่น
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำ
เสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ สำนักงำนจะให้ผู้
เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เ สนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำ
ของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
6.6. ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.
6 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดัง กล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การทาสัญญาจ้าง
7.1. ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับสำนักงำน ภำยใน 5 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวน
เงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ
โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
7.1.1. เงินสด
7.1.2. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ โรงเรียนนายร้อยตารวจ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำ
สัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
7.1.3. หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
/7.1.4 หนังสือค้ำประกัน...

-67.1.4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.1.5. พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคืนให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 100 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้
รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
- กำรรับประกันสินค้ำ ต้องรับประกันคุณภำพและกำรชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยทั้งกำรตั้งค่ำ (Configuration) และค่ำบริกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับ งำน
ในกำรรับประกันสินค้ำประเภทอะไหล่ต้องรับประกันไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
- กำรดำเนินกำรแก้ไขหำกอุปกรณ์มีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้ หำกอุปกรณ์มีปัญหำบริษัทฯ
ต้องเข้ำมำดำเนินกำรแก้ไขภำยใน 3 วัน นับถัดจำกที่ได้รับแจ้งจำก หำกบริษัทฯต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มี
ประสิทธิภำพเทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ เข้ำมำทดแทนจนกว่ำจะซ่อมเสร็จสมบูรณ์
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
11.1. เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ อยู่ระหว่ำงจัดทำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและขอทำควำมตกลงวงเงิน
กับสำนักงบประมำณ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว
เท่านั้น สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ สานักงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้
11.2. เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ เสนอรำคำรำยใด ให้ เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ำ ผู้ รั บจ้ ำงจะต้อ งสั่ งหรือ นำสิ่ ง ของมำเพื่ องำนจ้ำ งดั งกล่ ำ วเข้ำ มำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ เสนอรำคำซึ่ ง เป็ นผู้ รับ จ้ำงจะต้อ งปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
11.2.1. แจ้ งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
11.2.2. จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
11.2.3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
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-711.3. ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
11.4. สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.

ประธำนกรรมกำร
( กษิดิ์พัศ บุตรมำลำ )

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง

กรรมกำร

( จันทร์สำย ไชยลังกำร )
(ลงชื่อ) ว่ำที่ ร.ต.อ.หญิง
กรรมกำร
( ฐิตำนันท์ ศรีสวัสดิ์ )

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงและระบบWIFI (ระยะที่ 2)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายรั ฐบาลเพื่อพั ฒ นาประเทศไทย 4.0 ภายในระยะเวลา 3- 5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ ยน
“ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับ
ประเทศ “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒ นา และการปฏิรูป การศึกษาไปพร้อม ๆ กัน ในการเปลี่ยนผ่ านสู่ ระบบเศรษฐกิจสั งคมดิจิตอลใน
ศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดารงชีวิต การทางาน และการเรียนรู้การพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575 การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทย
มีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ
- มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
- พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- มีสังคมที่มีคุณภาพ
- มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
- มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
- การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
ประเด็นด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
- ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา
- ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทังระบบ
- พัฒนาครู
- ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
- เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการ การศึกษา
กระบวนการปฏิรูปด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.1 จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั งการศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื นที่ ทั งในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
1.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรั บเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชนชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
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-21.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
1.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
1.5 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลู กฝั ง คุณธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต สร้างสั นติสุ ข และความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปั ญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial
Intelligence &Embed ) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service
Enhancing)
กระบวนการปฏิรูปตารวจ
ในการปฏิรูปตารวจ ที่เกี่ยวข้องหนึ่งในสิบประเด็นการปฏิรูปคือ การปรับปรุงระบบการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคล, วัดทัศนคติค่านิยมที่สอดคล้องกับอาชีพตารวจ, เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาตังสถาบัน
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน และจัดระบบการฝึกอบรมให้ครอบคุลมทุกสารงานอย่างต่อเนื่อง
ให้ความสาคัญต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศเพื่อความอยู่เป็นสุขของคนในชาติเร่งรัดจัดการ
ปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ทังภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน อาทิ
ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป้าหมายสาคัญ คือ การเตรียมความพร้อมด้านกา ลังพล
อาวุธยุทโธปกรณ์ในหน่วยงานด้านความมั่นคงทังทหาร ตารวจ พลเรือน ให้มีความสามารถและความพร้อม
ตลอดเวลา การพั ฒ นาระบบและกลไกต่ า งๆ ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการก่ อ การร้ า ยและ
อาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ เน้นการสร้างระบบคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพย์สิน
ให้คนไทยสามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งนโยบายหลักสาคัญในด้านการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม คือ การเร่งรัดการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพืนฐาน อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมระหว่างประเทศ การก่อการร้ายสากลต่างๆ ฯลฯ
สถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันของนานาอารยประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีปัจจัยหลายประการที่บ่ง
ชีให้เห็นถึงแนวโน้มการก่อการร้าย อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มีความสลับซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มมากขึน
รวมทังสถานการณ์ก ารก่อการร้ ายและอาชญากรรมในรูป แบบต่างๆ ดังกล่ า วสร้างความเสี ยหายทังชีวิ ต
ทรัพย์สิ นของสังคม ประชาชน รวมตลอดจนเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก จนไม่ส ามารถ
ประเมินค่าความเสียหายได้ ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ ระบบเศรษฐกิจและความสงบสุขทางสังคม ประเทศ
เป็นอย่างมาก จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้า หน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานการ
บังคับใช้กฎหมายต่างๆ ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ และความชานาญทางยุทธวิธีตารวจให้มี
ความเป็นตารวจมืออาชีพ พร้อมรองรับกับสถานการณ์และพัฒนาการก่อการร้ายและอาชญากรรมที่มีความ
รุนแรงมากยิ่งขึน
โรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจ เป็ น สถาบั น หลั ก ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ.2551 มุ่งให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตารวจ
เพื่อผลติบุคลากรในวิชาชีพตารวจ โดยเน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตารวจ
/เป็นสาคัญ...

-3เป็นสาคัญ สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุข และป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมให้กับสังคม
โดยส่ วนรวม ได้ตระหนักและเล็ งเห็ นความส าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมากมุ่งเน้นให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู่ ม าตรฐานสากลตามวั ต ถุ ประสงค์ ข องการจั ด ตั ง
สถานศึกษา เป็นแหล่งพัฒนาและบริการวิชาการชีพชันสูง มุ่งเน้นพัฒนาและจัดแบ่งสถาบันอุดมศึกษาตาม
อัตลักษณ์และจุดกาเนิดสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และทางด้านสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะทาง
มากยิ่งขึน มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตบุคลากรในวิชาชีพตารวจ ที่มีองค์ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
วิชาชีพตารวจเพื่อให้บริการทางวิชาชีพแก่สังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการเข้าถึงการบริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ให้การจัดการเรียนการ
สอนและการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพตารวจและการบังคับใช้กฎหมายให้กับนักเรียนนายร้อยตารวจ นักเรียน
อบรม ข้าราชการตารวจในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทังภายในและภายนอกประเทศ ให้มีมาตรฐานทันสมัย
2.2 เพื่อรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย ทางการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบสามารถ
สืบค้น และนามาประมวลผลสาหรับการตัดสินใน การวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ (Every One Every Where Every Time)
2.3 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพตารวจและ
การบังคับใช้กฎหมายทัดเทียมมาตรฐานสากลและนานาอารยประเทศ นักเรียนนายร้อยตารวจ นักเรียนอบรม
ข้าราชการตารวจในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทัง
ภายในและภายนอกประเทศ
2.4 เพื่อพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศที่ทาความร่วมมือทางการศึกษาใน
เอเชีย และในอารยประเทศ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างตามประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
โรงเรีย นนายร้ อยตารวจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของสานักงาน
3.7 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

/ทุจริตแห่งชาติ...

-4ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายเงินของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
3.8 นิ ติบุ คคลที่จ ะเข้า เป็ น คู่สั ญญากั บหน่ว ยงานของรัฐ ซึ่ งได้ด าเนินการจัด ซือจัดจ้ างด้ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e- GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายแต่ละครัง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะทางเทคนิค ( Technical Specifications)
4.1. อุปกรณ์ควบคุมชุดโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless Controller) จานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี
- อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาสาหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point
โดยเฉพาะ
- มีพอร์ต 10Gbps อย่างน้อย 2 พอร์ตโดยต้องรองรับการทางานแบบ 802.1AX พร้อมเสนอ
สาย DAC 10G SFP ยาว 10เมตร จานวน 2 เส้น และมีพอร์ท Out-of-Band Management แบบ 1 พอร์ท
- มีพอร์ต 1Gbps ทุกพอร์ตเพื่อทางานในการบริหารจัดการ โดยมีอย่างน้อย 1 พอร์ตในการ
บริหารจัดการแบบ CIMC และการทาระบบสารอง
- สามารถควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 500 เครื่อง และสามารถขยายได้สูงสุด 1000
เครื่องภายในอุปกรณ์ตัวเดียว
- Supports up to 1 Gbps throughput หรือดีกว่า
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g , IEEE
802.11n และ IEEE 802.11ac หรือดีกว่า
- สามารถควบคุมการใช้งานของเครื่องลูกข่ายได้ในระดับ Application visibility and control
(AVC)
- สามารถรองรับการทา VLAN ได้สูงสุด 4096
- สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point ได้ตาม Control and Provisioning of Wireless Access
Points Protocol (CAPWAP) ตามรูปแบบ DTLS (RFC 5416) ได้
- มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi
Protected Access (WPA) , Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) , TKIP , AES , CBC , CCM , DTLS ,
802.1AE และ HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication
- สามารถทาการตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน IEEE802.1x EAP-TLS ได้
- สามารถทาการตรวจจับ และป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ (Rogue access point
detection and detection of denial-of-service attacks)
- สามารถทางานในรูปแบบ Enterprise Mesh แบบโดยต้องสามารถใช้ร่วมกับ Access Point
แบบภายในและภายนอกได้
/สามารถรองรับ...

-5- สามารถรองรับการใช้กับระบบ Radius Server ภายนอกได้
- สามารถทาการ Authenticate ผู้ใช้งานผ่านทาง Web-based ได้
- อุปกรณ์ทังหมด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน HTTP, HTTPS , TFTP, Syslog , SSH , SNMP (v1/2/3)
และ CLIได้
- อุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย IEC, KN24 , EN และ UL เป็นอย่างน้อย
- มีห นั งสื อ หรื อ เอกสารแต่ ง ตังการเป็ นตั ว แทนจาหน่า ยจากผู้ ผ ลิ ต หรื อ มีห นั งสื อ รับ รองจาก
ผู้นาเข้า มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาโดยระบุถึงหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร
รับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เสนอพร้อมติดตังและทดสอบระบบ
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ต้องมีเอกสารรั บ รองผลิ ตภัณฑ์ ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ได้ใช้งานที่อื่นมาก่อน และยังมิได้
ประกาศภาวะสินสุดการขายหรือสินสุดอายุหรือสินสุดการบริการ (End-of-Sales หรือ End-of-Life หรือ
End-of-Service) จากบริษัทผู้ผลิตสาหรับการจัดซือโครงการนี
4.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 ) พร้อมใบอนุญาต(License) และเดินสาย Lan โดยใช้
ชนิดสาย Cat 6 จานวน 110 ตัว โดยมีรายะเอียดดังนี
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g , n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz หรือดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3
ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
- สนับสนุนการทางานในลักษณะ Mesh Networking
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- รองรับการทางานบน 20/40/80MHz หรือดีกว่า
- เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ผลิตเดียวกันกับ Wireless Controller ที่เสนอ
- สามารถทาการ Authenticate

/-มีหนังสือ...

-6- มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตังการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้
นาเข้า มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาโดยระบุถึง หน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร
รับรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เสนอพร้อมติดตังและทดสอบระบบ
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ต้องมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ได้ใช้งานที่อื่นมาก่อน และยังมิได้
ประกาศภาวะสินสุดการขายหรือสินสุดอายุหรือสินสุดการบริการ (End-of-Sales หรือ End-of-Life หรือ
End-of-Service) จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตสาหรับการจัดซือโครงการนี
- เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ผลิตเดียวกันกับ Wireless Controller ที่เสนอ
4.3 อุป กรณ์ กระจายสั ญ ญาณ แบบที่ 2 (เกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพืนฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ประจาปี พ.ศ. 2560 ) จานวน 12 เครื่อง โดยมีรายะเอียดดังนี
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- รองรับ SFP อย่างน้อยจานวน 4 port หรือดีกว่า
- รองรับการทา LanBase หรือ IPBase
- มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตังการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้
นาเข้า มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาโดยระบุถึงหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารรับรอง
อะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เสนอพร้อมติดตังและทดสอบระบบ
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ต้องมีเอกสารับรองผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ได้ใช้งานที่อื่นมาก่อน และยังมิได้
ประกาศภาวะสินสุดการขายหรือสินสุดอายุหรือสินสุดการบริการ (End-of-Sales หรือ End-of-Life หรือ
End-of-Service) จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตสาหรับการจัดซือโครงการนี
- เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ผลิตเดียวกันกับ Core Switch ที่เสนอ
4.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จานวน 2 เครื่อง โดยมีรายะเอียดดังนี
- โครงสร้างเป็นลักษณะ Modular
และ สามารถติดตัง การ์ดสาหรับเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายได้ อย่างน้อย 4 การ์ด

/- มี Switching…

-7- มี Switching Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า 2 Tbps และ มีพอร์ตแบบ SFP+ อย่างน้อย 16
พอร์ต
- รองรับความสามารถในการส่งข้อมูลบนแต่ละ linecard อย่างน้อย 220 Gbps / Slot
- มี Card ที่มีพอร์ตแบบ 1/10GE ซึ่งรองรับ SFP/SFP+ อย่างน้อย 16 พอร์ต ไม่ต่ากว่า 1
Card
- มีระบบจ่ายไฟสารอง Redundant Power Supply
- สนับสนุนจานวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 128K Addresses
- สนับสนุนการทา MPLS ในระดับ Hardware โดยสามารถทาได้ในระดับ Layer 3 ได้ไม่น้อย
กว่า 8,192 VRFs
- สนับสนุนการทา VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 4K และ Bridge Domains ได้ไม่น้อยกว่า 16K
- สนับสนุนการทา VPLS และ GRE ได้ไม่น้อยกว่า 150 Mpps
- สนับสนุนการทา IPv4 routes ไม่น้อยกว่า 2048K, และ IPv6 ไม่น้อยกว่า 1024K
- สนับสนุนการ Multicast routes แบบ IPV4 และ IPV6 ได้ไม่น้อยกว่า 128K
- สนับสนุนการทา Virtual Switching Systems (VSS) เพื่อเพิ่ม redundancy ของระบบ
- สนับสนุนการทา ACL entries ได้ไม่น้อยกว่า 256K
- สนับสนุนการทา QoS ดังนี MAC ACLs featuring per-port/per VLAN granularity,
Distributed policers, Shared uFlow policers, Egress uFlow policers, Packet or byte policers,
Per port per VLAN, COS and DSCP based Queue mapping, Deficit Weighted Round Robin
Scheduler (DWRR) และ Weighted Random Early Detection Scheduler (WRED) เป็นอย่างน้อย
- สามารถทา CPU rate limiters และ CoPP เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ DoS ได้
- สามารถทา uRPF check (IPv4/IPv6) ได้ไม่น้อยกว่า 16
- สามารถทา NAT โดยใช้ Hardware ช่วยทางานได้
- สามารถทา MPLS และ Virtualization แบบ MPLS-DS-TE,EoMPLS และ VRF-lite ได้
- มี Onboard memory ไม่ต่ากว่า 4 GB
- สามารถทางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC ได้
- สามารถทางานได้ในสภาวะอุณภูมิ 32°F to 104°F (0 to 40°C)
- ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC, UL และ NEBS
- มีหนังสือหรือเอกสารแต่งตังการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองจากผู้
นาเข้า มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคาโดยระบุถึงหน่วยงานที่เสนอราคาอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารรับรอง
อะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เสนอพร้อมติดตังและทดสอบระบบ
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

/-ต้องมีเอกสาร...

-8- ต้องมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ได้ใช้งานที่อื่นมาก่อน และยังมิได้
ประกาศภาวะสินสุดการขายหรือสินสุดอายุหรือสินสุดการบริการ (End-of-Sales หรือ End-of-Life หรือ
End-of-Service) จากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตสาหรับการจัดซือโครงการนี
- รองรับโปรแกรมการจัดการระบบเครือข่าย
4.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณสาหรับเครื่องลูกข่าย จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายะเอียดดังนี
- เป็ น อุ ป กรณ์ Ethernet
Switch
ที่ มี จ านวนพอร์ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า 26 พอร์ ต แบบ
10/100/1000 Mbps และ มี SFP ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
- สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี
1. IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
2. IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
3. IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
4. IEEE 802.3ad LACP
5. IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
6. IEEE 802.3x Flow Control
7. IEEE 802.1D (STP)
8. IEEE 802.1Q/p VLAN
9. IEEE 802.1w RSTP
10. IEEE 802.1X Port Access Authentication
- ต้องรองรับมาตราฐาน IPv6 เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในอนาคตดังนี
1. IPv6 host mode
2. IPv6 over Ethernet
3. IPv6/IPv4 Dual Stack
4. IPv6 neighbor and router discovery (ND)
5. IPv6 stateless address auto-configuration
6. Path maximum transmission unit (MTU) discovery
7. Duplicate address detection (DAD)
8. ICMP version 6
- มี Flash ไม่น้อยกว่า 32MB และ Memory ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มี Switching capacity 38.69 Mbps และ forwarding rate 52 Gbps
- มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 8 K
- มี Packet Buffer ต่อพอร์ตไม่น้อยกว่า 4.1 Mb
- สามารถทา Port Base VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 256 VLANs
/-สามารถทา VLAN…

-9- สามารถทา VLAN แบบต่าง ๆ ได้เช่น Port-based VLAN / Guest VLAN / Management
VLAN เป็นอย่างน้อย
- สามารถทา Voice VLAN ได้
- มีคุณสมบัติ HOL blocking prevention
- มีคุณสมบัติ Power Efficiency
- มีคุณสมบัติ Storm control สามารถทาได้ทัง Broadcast, multicast และ unknown
unicast
- สามารถทา IGMP multicast group ได้ไม่น้อยกว่า 256 กลุ่ ม โดยสามารถใช้งานได้ทัง
IGMPv1 และ 2
- สามารถรองรับ Jumbo frames Frame ขนาด 9K
- สามารถทา Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มสามารถมีจานวน
พอร์ตได้ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต และสามารถมี 16 candidate ports เพื่อทาแบบ Dynamic
- สามารถทา Port และ VLAN Mirroring ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทา DHCP option เช่น 12, 66, 67, 82 เป็นอย่างน้อย
- สามารถทา SNMP , RMON , CLI , SSH , Console ได้เป็นอย่างน้อย
- มี Hardware Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพื่อสนับสนุนการทา QoS
- สามารถทา Class of Service ได้อย่างน้อยดังนี
1. Port based, 802.1p VLAN priority based
2. IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based
3. Differentiated Services (DiffServ)
- สามารถทา Rate limiting แบบ Ingress policer; egress shaping and rate control;
per VLAN, per port และ flow based ได้
- สามารถรองรับ MIKROTIK RADIUS และ TACACS+ ได้
- สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base configuration (HTTP) , LLDP ,
FindIT และ CDP ได้เป็นอย่างน้อย
- อุปกรณ์สามารถทาได้ดังนี HTTP, RADIUS, port mirroring, TFTP upgrade, DHCP
client, BOOTP, SNTP, ping, syslog
- อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark และ
FCC Part 15 (CFR 47) Class A เป็นอย่างน้อย
4.6 ตู้จัดเก็บอุปกณ์
- Wall Rack 19” ขนาดความสูง 6 U จานวน 12 ตู้
1. ฝาหน้ามีกุญแจล็อค
2. ด้านข้างทังสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ
/- Close Rack…

-10- Close Rack 19” ขนาดความสูง 42 U จานวน 1 ตู้
1. ฝาหน้าฝาหลังมีกุญแจล็อค
2. ด้านข้างทังสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ
4.7 การติดตังสายสัญญาณ UTP โดยมีรูปแบบการติดตังดังนี
สายสัญญาณ UTP สายทองแดงตีเกลียว 4 คู่ชนิด UTP Category 6 ขนาด 23 AWG ชนิดที่มี
ตัวนาเป็นทองแดง ( Copper Conductor )
- ติดตังตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Wall Rack 19” ขนาด 6U
- ติดตังเดินสายติดป้ายชื่อ (Label) ให้ครบถ้วนภายในตู้จัดเก็บ
- การเดินสายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารที่มีระยะไม่เกิน 6 เมตร จะต้องทา Ladder เพื่อ
รองรับท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับหน้างาน และจะต้องยึดติดอย่างมั่นคงแข็งแรง
โดยตัว Ladder ต้องทาสีกันสนิมแล้วจึงทาด้วยสีเคลือบเงาอีกหนึ่งขันตอน และต้องเป็นสีที่ดูสวยงามเข้ากับสี
ของตัวอาคาร
- ต้องเผื่อความยาวของสายสัญญาณใน กล่องเต้ารับสายทองแดงตีเกลียว (RJ – 45 Outlet)
ไม่น้อยกว่า 3 นิว
- ผู้เสนอราคาต้องทดสอบงานทังหมด (100% inspection) และทาการบันทึกผลการทดสอบ
เพื่อประกอบในรายงานด้วยและจะต้องจัดให้มีการทดสอบ ตามแผนการทดสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการตรวจรับงาน
- ผู้เสนอราคาต้องทาความสะอาดในบริเวณที่ปฏิบัติงาน และหากความเสียหายเกิดขึนในพืนที่
ดาเนิ น งาน ผู้ เ สนอราคาต้อ งด าเนิ น การซ่ อมแซมให้ อยู่ ใ นสภาพเดิ ม และหากทางหน่ ว ยงานจ าเป็น ต้ อ ง
ดาเนินการ ซ่อมแซมไปก่อน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทังหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา
- การติดตังสายสัญญาณแต่ละเส้นจะต้องมีการทาป้ายสัญลักษณ์บอกชื่อรหัสสายสัญญาณแต่
ละเส้ น เพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงเรี ยกชื่อสายในแต่ล ะจุ ดติดตังในการดูแลและบารุงรักษาระบบ
เครือข่าย
- เป็นสายสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Ethernet LAN Switch ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ของอุปกรณ์ที่นาเสนอ
- รหั ส สี ข องสายตี เ กลี ย วจะต้ อ งมี แ ถบสี ข องสายตี เ กลี ย วของแต่ ล ะคู่ เ พื่ อ สะดวกต่ อ การ
ตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
- สามารถรองรับการใช้งานแบบ 100Base-T, 100Base-TX, IEEE 802.3, 1000Base-T
Gigabit Ethernet
- เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Ethernet LAN Switch จะต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้สูงสุดอย่าง
น้อย 1 Gbps หรือดีกว่า
- มีคุ ณ สมบั ติต ามมาตรฐานของ TIA/EIA-568-B.2-1 และ ISO/IEC 11801:2002
เทียบเท่า
/-สามารถรองรับ...

-11- สามารถรองรับ Bandwidth สูงสุดอย่างน้อย 600 MHz
- มีคุณสมบัติติดไฟยาก หรือทนต่อการติดไฟ แบบ CMR ได้เทียบเท่าหรือดีกว่า
- สายสัญญาณสามารถทนต่ออุณหภูมิ ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง + 60 องศาเซลเซียส
- เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า และผลิ ต จากผู้ ผ ลิ ต สายทองแดงแบบตี เ กลี ย ว
Enhanced Category 6
- การติดตังท่อ EMT ( Electrical Metallic Tubing) หรือ ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา (Rigid uPVC
Conduit) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ากว่า ½ “ และต้องใช้ Support หรือ ตัวยึดท่อ จับยึดกับผนังอาคารที่
เหมาะสม ใช้ในการเดินสายภายในอาคาร และในกรณีที่ต้องเดินซ่อนไว้ในฝ้าเพดาน ใต้พืน หรือในผนังไม้ หรือ
วัสดุอื่นที่ไม่ใช่อิฐหรือคอนกรีต ที่มีช่องว่างในผนัง สามารถใช้เฟล็กอ่อน หรือท่ออ่อนลายลู กฟูกแทนการใช้ท่อ
ได้ตามความเหมาะสมของพืนที่ และต้องทาสีที่เข้ากับสีของตัวอาคาร
- การติดตังท่อในพืนที่ที่มีการโค้งงอจานวนมากสามารถใช้เฟล็กอ่อนหรือท่ออ่อนกันนาได้ ตาม
ความเหมาะสมของพืนที่
- การเดินท่อสายภายนอกอาคารให้ใช้ท่อร้อยสายชนิดหนา (IMC) โดยการยึดติดผนังด้วยราง C
แล้วทาการขดท่อร้อยสายติดกับราง C ด้วยแค้มป์ประกอบที่มีขนาดเท่ากับท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ
ต้องเป็นชนิดที่ใช้สาหรับติดตังภายนอกอาคารหรือเป็นอุปกรณ์ชนิดกันนาสาหรับในส่วนที่เป็นโลหะกาหนดให้
ใช้โลหะ ชนิด stainless steel หรือ hot dipped galvanized steel ต้องทาสีที่เข้ากับสีของตัวอาคาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทาผังแบบ ( UTP Floor Plan ) ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงโดย
แสดง ในผังแบบจะต้องแสดงจุดติดตังทังหมด
- ในการติดตังสายจะต้องทาการ Test Report แบบ End-To-End และแสดงรายงานใน
เอกสารส่งมอบ
- มีการทาแผนผังพร้อมประกอบแผนที่จริง พร้อมส่งเอกสารแผนผังระบบเครือข่าย (network
diagram)
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายจะต้องมีอุปกรณ์จับยึดป้องกันการสูญหาย
5. การรับประกันผลงาน
- การรับประกันสินค้า ต้องรับประกันคุณภาพและการชารุดที่เกิดขึนอันเนื่องจากการใช้งาน
ตามปกติวิสัยทังการตังค่า (Configuration) และค่าบริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันตรวจรับงาน
ในการรับประกันสินค้าประเภทอะไหล่ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- การดาเนินการแก้ไขหากอุปกรณ์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากอุปกรณ์มีปัญหาบริษัทฯ
ต้องเข้ามาดาเนินการแก้ไขภายใน 3 วัน นับถัดจากที่ได้รับแจ้งจาก หากบริษัทฯต้องนาอุปกรณ์สารองที่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า เข้ามาทดแทนจนกว่าจะซ่อมเสร็จสมบูรณ์
6. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จะจ่ายเงินค่าจ้างกาหนดเป็น 1 งวด เป็นจานวนเงินใน
อัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทังทา
สถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย
7. ค่าปรับ
หากเลยกาหนดวันส่งมอบ จะต้องเสียค่าปรับโดยคิดเป็นจานวนวัน โดยปรับค่าเสียหายเป็น อัตรา
0.10 %
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-128. ระยะเวลาดาเนินการ
100 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
9. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณ
เงินงบประมาณโครงการ 5,555,500 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง 5,799,800.-บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
10. การเสนอราคา
10.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิน และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา(ผู้เสนอราคาสามารถ
ศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th)
10.2 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทังสิน ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกาหนด
ยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ Email: info@rpca.ac.th, โทรศัพท์ 0-3431-2009 ต่อ 212
ฝ่ายบริหารและธุรการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ โทรศัพท์/
โทรสาร 0-3432-5996
12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
12.1. เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งขณะนีสานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่ายและขอทาความตกลงวงเงินกับ
สานักงบประมาณ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานได้รับอนุมัติ งบประมาณดังกล่าวแล้ว
เท่านั้น สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ สานักงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้
12.2 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ รั บคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดจะถูกริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคาประกันการยื่นข้อเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
12.3 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
สานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.
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กรรมการ
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