ประกาศสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงและระบบ Wifi อาคารกองร้อย
นักเรียนนายร้อยตารวจ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำ
จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบเครือข่ำยใยแก้วนำแสงและระบบ Wifi อำคำรกองร้อยนักเรียนนำยร้อยตำรวจ ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ รำคำกลำงของงำนในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,553,000.-บำท
(สองล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นสำมพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ เสนอรำคำ
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็น ผู้ ที่ถูกประเมินสิ ทธิผู้ เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
7. ผู้ เสนอรำคำต้ องมี ผลงำนประเภทเดี ยวกั นกั บงำนที่ ประกวดรำคำจ้ ำงในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
1,000,000.-บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สั ญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่น่ำเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำ
ในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
/ทั้งนี้…

-2ทั้ งนี้ “กิ จกำรร่ วมค้ ำที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมำยควำมว่ ำ กิ จกำรร่ วมค้ ำ
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญ ญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
10. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
ก ำหนดยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่ 17 มีนำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ผู้สนใจสำมำรถซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในรำคำชุดละ 1,000.-บำท ได้ทำงระบบ
จัดซื้อจั ดจ้ ำงภำครั ฐอิเล็ กทรอนิกส์และช ำระเงินผ่ำนทำงธนำคำร ในวันที่ 3 มีนำคม 2560 ถึงวันที่ 10
มีนำคม 2560 โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภำยหลังจำก
ช ำระเงิ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก่ อ นกำรเสนอรำคำ ดู ร ำยละเอีย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.rpca.co.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-3432-5996 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2560
พันตำรวจเอก
( สุเมธ ปุณสีห์ )
รองผู้บังคับกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร
โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ 2/2560
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงและระบบ Wifi อาคารกองร้อยนักเรียนนายร้อยตารวจ
ตามประกาศ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560
------------------------ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน”มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงด้วยกำรประกวดรำคำจ้ำงโดยกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้
(เปลี่ยนเป็น Fiber Optic) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
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. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.10. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร 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 บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้ จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
3.1.1.2. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.1.2. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
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 หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุ คคล 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. สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
3.2.4. ใบแจ้ งปริมำณงำนซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัส ดุอุปกรณ์ 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 ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้ เสนอรำคำโดยไม่
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 ให้ถี่
ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็ กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
4.5. ผู้ เ สนอรำคำจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 09.00 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 (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.5 (๒) 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
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-44.6.2. รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4.6.3. ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
4.6.4. ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
4.6.5. ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิ ธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้ห ลั กประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน 125,000.-บำท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
5.1. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 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
22 มีนำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ ค้ำประกันภำยใน
๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1. ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเ ล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 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 เว้น แต่เป็ น
ข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สำระสำคัญทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
6.3. สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน 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 กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำ
สัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5. สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ไ ด้ 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 ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำ
ของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
6.6. ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.
6 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็ นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ
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. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อน
หน้ำนั้นไม่เกิน 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 โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอั ตรำร้อยละ 100
ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ให้สะอำด
เรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
กำรรับประกันสินค้ำ ต้องรับ ประกันคุณภำพและกำรชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยทั้งอะไหล่และค่ำบริกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับงำน (เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559)
กำรดำเนินกำรแก้ไขหำกอุปกรณ์มีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้บริษัทฯ ต้องเข้ำมำดำเนินกำร
แก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง นับถัดจำกที่ได้รับแจ้งจำก หำกบริษัทฯไม่สำมำรถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภำยใน
2 วันทำกำรได้ บริษัทฯ ต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมหรือสูง กว่ำมำทดแทนไปจนกว่ำจะ
ซ่อมเสร็จสมบูรณ์
11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
11.1. เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 รำยกำรงบลงทุนเหลือจ่ำย
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานได้รับอนุมัติเงินดังกล่าวแล้วทั้งนั้น
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 งเป็ นผู้ รับ จ้ำงจะต้อ งปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
11.2.1. แจ้ งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อ ของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
11.2.2. จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้ น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
11.2.3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
/11.3 ผู้เสนอรำคำ...

-711.3. ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
11.4. สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.
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ร่างขอบเขตงาน
(Term of reference : TOR )
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงและระบบ Wifi อาคารกองร้อยนักเรียนนายร้อยตารวจ
1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร เป็นหน่วยงำนใน
สังกัดของโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ ซึ่ง มีบทบำทและวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นโดยมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำแก่นักเรียน
นำยร้อยตำรวจ พร้อมจัดให้มีระบบเครือข่ำย และอุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนสำหรับอำจำรย์ รวมถึง
กำรศึกษำของนักเรี ยนนำยร้อยตำรวจในกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำได้ในทุกที่ ตอบสนองนโยบำย
ภำครัฐและพัฒนำโรงเรียนนำยร้อยตำรวจตำมแนวทำง 4.0 จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยใยแก้ว
นำแสงและระบบ Wifi อำคำรกองร้อยนักเรียนนำยร้อยตำรวจ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ อำคำรกองร้อยนักเรียน
นำยร้อยตำรวจมีทั้งหมด 6 อำคำร ซึง่ แต่เดิมมีระบบ Wifi แต่ปัจจุบันนั้น ได้เสื่อมสภำพไปตำมกำลเวลำรวมถึง
กำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่เพิ่มมำกขึ้น เพื่อสอดคล้องกับควำมต้องกำรพื้นฐำนเพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. 1 เพื่อจัดหำระบบ Wifi ประจำอำคำรกองร้อยนักเรียนนำยร้อยตำรวจ
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลภำยในห้องสมุดโรงเรียนนำยร้อยตำรวจเพื่อพัฒนำ
นักเรียนนำยร้อยตำรวจในกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะได้ออกไปเป็นตำรวจมืออำชีพ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็น ผู้มีอำชีพรับจ้ำงเพื่อรับจ้ำงตำมประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็ นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำ
จ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.5 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนลักษณะเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
สั ญ ญ ำ เ ดี ย ว ใ น ว ง เ งิ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 1 , 0 0 0 ,0 0 0 . -บ ำ ท ( ห นึ่ ง ล้ ำ น บ ำ ท ถ้ ว น ) เ ป็ น ผ ล ง ำ น
จัดจ้ำงภำยในประเทศที่สำมำรถตรวจสอบได้ เป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำร
บริ หำรส่ว นท้องถิ่น รัฐ วิสำหกิจ หรื อหน่ว ยงำนเอกชน โดยผลงำนดังกล่ำวได้ดำเนินกำรแล้ วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด และผลงำนไม่มีกำรขยำยระยะเวลำอันเนื่องมำจำกเป็นข้อบกพร่องของผู้ เสนอรำคำนับ
จำกวันที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดรำคำไม่เกิน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงำนจำก
หน่วยงำนคู่สัญญำ
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-23.6 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3.7 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
3.8 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมทำ
สัญญำตำมที่ กวพ.กำหนด
3.9 บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จ ะเข้ ำเป็ นคู่ สั ญญำกั บหน่ วยงำนภำครั ฐ ซึ่ งได้ ด ำเนิ นกำรจั ดซื้ อจั ด จ้ ำ ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.10 คู่ สั ญ ญำต้ อ งรั บ และจ่ ำ ยเงิ น ผ่ ำ นบั ญ ชี ธ นำคำร เว้ น แต่ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะทางเทคนิค(Technical Specifications)
4.1 อุปกรณ์ควบคุมชุดโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless Controller) จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมำสำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access
Point โดยเฉพำะ
- มีช่องเชื่อมต่อเครื่อข่ำยแบบ 1000BASE-X หรือ 100/1000BASE-T อย่ำงน้อย 4 พอร์ต
และ 10GBASE-X อย่ำงน้อย 2 พอร์ต
- มี console port แบบ RJ45 หรือ mini-USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 พอร์ต
- มี พอร์ต out of band management อย่ำงน้อย 1 พอร์ต
- มี พอร์ต USB 2.0 อย่ำงน้อย 1 พอร์ต
- สำมำรถควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่ำ 256 เครื่อง และรองรับกำรควบคุม client
ได้ไม่น้อยกว่ำ 2,048 เครื่อง โดยให้เสนอ License สำหรับควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่ำ 36 เครื่อง
- สำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.11a, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n
- สำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.1Q VLAN tagging และ IE4EE 802.1ad Link
Aggregation หรือ LACP.
- รองรับกำรทำ VLAN
- สำมำรถกำหนด bandwidth contract โดยกำหนดค่ำสูงสุดสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
- มีระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi
Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
- สำมำรถเข้ำรหัสข้อมูลได้ตำมมำตรฐำน TKIP และ AES ได้
- สำมำรถทำกำรตรวจสอบผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE802.1x ได้
- สำมำรถเปลี่ยน Channel ของ Access point ได้ตำมสภำพแวดล้อม (Dynamic Channel
Assignment)
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-3- มีร ะบบตรวจจั บ กำรกวนของสั ญ ญำณและสำมำรถปรับปรุงให้ ดีขึ้ นได้ (Interference
Detection & Avoidance)
- สำมำรถตรวจหำจุดที่ไม่มีสัญญำณและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ (Coverage hole detection &
correction)
- สำมำรถกระจำยผู้ใช้งำนไปยัง Access Point ที่อยู่โดยรอบได้โดยอัตโนมัติ (Spectrum
Load Balancing)
- สำมำรถทำกำร Roaming ทั้งในลักษณะ Layer 2 และ Layer 3 ได้
- อุปกรณ์จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรรำยงำนของผู้ใช้งำนต่ำงๆ ได้ (เช่น Facebook, Web, app)
ดูกำรใช้งำน Application
- สนับสนุนกำรทำงำนแบบ Video Stream ตำมมำตรฐำน IEEE802.11e ทำให้เพิ่ม
ประสิทธิภำพสำหรับ video applications
- สำมำรถกำหนด Network Policy ตำมกลุ่มของ User หรือตำมประเภทของอุปกรณ์ได้ หรือ
เสนอ อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม
- สำมำรถตัดระบบของอุปกรณ์ที่เข้ำมำใช้งำนเครือข่ำยไร้สำยได้ ว่ำเป็นอุปกรณ์ประเภทใด เช่น
Apple iPad, iPhone, iPod, Android, BlackBerry OS หรือเสนออุปกรณ์อื่นๆเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้
- สำมำรถทำกำร Blacklist หรือ Block User ได้
- อุปกรณ์จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรทำ VPN เพื่อรองรับกำรใช้งำน Access Point จำก
สำขำ โดยที่จะต้องรองรับ Concurrent IPSec session ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,096 sessions
- สำมำรถทำหน้ำ WEB authentication แบบ Internal และ External captive portal ได้
หรือเสนออุปกรณ์อื่นๆเพื่อให้สำมำรถทำงำนได้
- สำมำรถทำกำรกำหนดสิทธิสำหรับบุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อใช้งำนได้โดยต้องสำมำรถ
แบ่งสิทธิกำรบริหำรจัดกำร Guest account ออกมำจำก Admin ได้ หรือเสนออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ทำงำนได้
- อุปกรณ์ต้องรองรับคุณสมบัติ Stateful Firewall เพื่อใช้ในกำรกำหนดสิทธิ์กำรใช้งำน
(Policy) และมี Firewall throughput (Wired Throughput) ไม่ต่ำกว่ำ 12 Gbps
- อุปกรณ์จะต้องสำมำรถตรวจจับ และป้องกัน Hotspotter attack, Mac address
spoofing, AP impersonations, Man-in-the-middle attack ได้
- สำมำรถทำกำร Authenticate ผู้ใช้งำนผ่ำนระบบเดิมได้ (Radius)
- สำมำรถบริหำรผ่ำนโปรโตคอล SNMP V2c และ V3
- อุปกรณ์ต้องผ่ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัย FCC, EN และ UL เป็นอย่ำงน้อย
- เอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์ ว่ำเป็นอุปกรณ์ใหม่ยังไม่ได้ใช้งำนที่อื่นมำก่อนและ ยังมิได้ประกำศ
ภำวะสิ้นสุดกำรขำยหรือสิ้นสุดอำยุหรือสิ้นสุดกำรบริกำร (End-of-Sale หรือ End-of-Life หรือ End-ofService) จำกบริษัทผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย สำหรับกำรจัดซื้อโครงกำร
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-4- ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตหรือ
สำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยแนบเอกสำรรับรองในวันยื่นซอง
4.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน 36 ตัว
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.11 g และ n ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถทำงำนที่คลื่นควำมถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่ำ
- สำมำรถเข้ำรหัสข้อมูลตำมมำตรฐำน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่ำงน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่ำ
- สำมำรถรับสัญญำณขำเข้ำไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ และส่งสัญญำณขำออกไม่น้อยกว่ำ 2
ช่องสัญญำณ (2x2 MIMO)
- สนับสนุนกำรทำงำนในลักษณะ Mesh Networking ภำยใต้มำตรฐำน IEEE 802.11s ได้
ความต้องการเพิ่มเติมจาก เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ 11 มีนำคม 2559
- เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภำยใน (Indoor Access Point) ใช้ได้ดีในย่ำนควำมถี่ 2.4
GHz และ 5 GHz เป็นอย่ำงน้อย
- ให้ ก ำรสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ไ คลเอนต์ ไ ร้ ส ำยที่ อ ยู่ บ นมำตรฐำน IEEE802.11a
และ
IEEE802.11ac หรือดีกว่ำ
- รองรับควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อสูงสุดได้ 867 Mbps ที่ 5 GHz และ 300 Mbps ที่ 2.4
GHz บนมำตรฐำน IEEE802.11n
- อุปกรณ์ต้องมีควำมสำมำรถในกำรทำ auto-sensing link speed และ MDI/MDX
- อุปกรณ์ต้องสำมำรถทำงำนร่วมกับอุปกรณ์ Wireless Controller เดิมที่ใช้งำนอยู่ได้
- เสำอำกำศจะต้องเป็นแบบ down-tile omni-directional antenna มีควำมแรง (Gain) ไม่
น้อยกว่ำ 4 dBi ที่ช่วงคลื่นควำมถี่ 2.4 GHz และ ไม่น้อยกว่ำ 6 dBi ที่ช่วงคลื่นควำมถี่ 5 GHz
- สำมำรถทำงำน mode ต่ำงๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. Access Point
2. Remote Access Point
3. Spectrum analysis เพื่อ identifies source ของ RF interference
4. Air Monitor เพื่อกำรทำ Wireless Intrusion Protection
5. Mesh Networking ภำยใต้มำตรฐำน IEEE 802.11s ได้
- สำมำรถตรวจสอบสถำนะผ่ำน Console interface แบบ RJ45 ได้
- มี Advanced Cellular Coexistence (ACC) เพื่อลด interference ที่มำจำก LTE
cellular networks
- รองรับ Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) เพื่อทำกำรปรับปรุง downlink RF
performance
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-5- อุปกรณ์จะต้องมีพอร์ตสำหรับเสียบ Power Adapter เพื่อรองรับในกรณีกำรทำ Mesh
- อุปกรณ์จะต้องรองรับกำรใช้งำน (operating temperature) ที่อุณหภูมิ 0 – 40 องศำ
เซลเซียส
- ต้องผ่ำนมำตรฐำน CE Marked, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489,
UL/IEC/EN 60950, และ FCC เป็นอย่ำงน้อย
- มี LED แสดงสถำนะอย่ำงน้อยดังนี้
1. Power/ System status
2. Ethernet link status
3. Radio status
- เป็นผลิตภัณฑ์จำกบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนเครือข่ำยไร้สำย
- ต้องได้รับมำตรฐำน Wi-Fi Alliance certified 802.11a/b/g/n/ac
4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 6 ตัว
- มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 ช่อง โดยจ่ำยไฟไม่น้อยกว่ำ 195 watt ตำมมำตรฐำน ของ 802.3at,
802.3af
- มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 8,000 Mac Address
- สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนทำงโปรแกรม Web Browser ได้
ความต้องการเพิ่มเติมจาก เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 11 มีนำคม 2559
- มีพอร์ตแบบ SFP จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ตโดยสำมำรถใช้งำนได้พร้อมกัน
- มีควำมเร็วของ Switching Capacity ต่ออุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 56 Gbps และ
Forwarding Throughput ที่ packet ขนำด 64-bytes ไม่น้อยกว่ำ 41 Mpps
- มีควำมสำมำรถในกำรตั้งกำรเข้ำระบบด้วย Access Control List บน IPv6
- สำมำรถจัดแบ่ง VLAN และ Tagging ตำมมำตรฐำน IEEE 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่ำ
4,094 VLAN IDs
- สำมำรถกำหนดลำดับควำมสำคัญของข้อมูลตำมมำตรฐำน 802.1p แบบ Port-Based
และ VLAN-Based ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สนับสนุนกำรทำงำนแบบ Multiple Spanning Tree ตำมมำตรฐำน IEEE802.1s และ
สำมำรถป้องกันกำรโจมตีแบบ STP BPDU port protection ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สนับสนุนกำรตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลผ่ำนทำง RADIUS และ TACACS+ ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถก ำหนดกำรตรวจสอบผู้ ใ ช้ ง ำนตำมมำตรฐำน 802.1X, Web-Based
Authentication และ MAC-Based Authentication ได้
- สำมำรถตรวจสอบกำรส่งข้อมูล (Network Flow) ตำมมำตรฐำน sFlow ได้
- สำมำรถทำงำนได้ที่อุณหภูมิ (Operating temperature) ระหว่ำง 0 – 45 องศำ
เซลเซียสหรือดีกว่ำ
/- สนับสนุนกำรจัดกำร...

-6- สนับสนุนกำรจัดกำรแบบ RMON , Telnet, SSH, Web และ Software Management
ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.4 การติดตั้งสายใยแก้วนาแสง จานวน 1 ระบบ
4.4.1 จัดหำและติดตั้ง ‘สำยใยแก้วนำแสง’ เพื่อทำกำรเชื่อมโยงระหว่ำงอำคำร ดังต่อไปนี้
- ขนำด 24 แกน จำก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อำคำร 100 ปี ไปยังอำคำรกองร้อย 1
- ขนำด 12 แกนจำกอำคำรกองร้อย 1 ไปกองร้อย 3
- ขนำด 4 แกนจำกอำคำรกองร้อย 3 ไปอำคำรนอน นรต.หญิง
- ขนำด 12 แกนจำกอำคำรกองร้อย 1 ไปกองร้อย 2
- ขนำด 12 แกนจำกอำคำรกองร้อย 1 ไปกองร้อย 4
- ขนำด 4 แกนจำกอำคำรกองร้อย 4 ไปอำคำรฝ่ำยปกครอง
4.4.2 กำรติดตั้งสำยใยแก้วนำแสง
- ต้องเดินสำยไปภำยในท่อหรือรำงวำงสำยที่เหมำะสม โดยจะต้องมีควำมมั่งคง
แข็งแรง และปกคลุมสำยได้อย่ำงมิดชิดเรียบร้อยตลอดแนว รวมถึงกรณีของท่อหรือรำงวำงสำยที่มองเห็นได้
ทั้งนี้ให้อ้ำงอิงกับสภำพหน้ำงำนเป็นหลัก กรณีเดินลอยในอำกำศ (Aerial) สำย (Cable) และวัสดุอุปกรณ์
(Materials) ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสื่อสำรและกำรไฟฟ้ำ พร้อมกับขดสำยอย่ำงน้อย 5 เมตร
ณ ตำแหน่งเสำต้นสุดท้ำยทั้งสองด้ำน (ก่อนเข้ำตัวอำคำร) เสำทั้งสองต้นบริเวณโค้งของแนวถนนและต้องมี
ป้ำยบอกควำมสูงกรณีที่สำยมีกำรพำดข้ำมฝั่งถนน
- ที่ปลำยสำยเคเบิลหลักทุกเส้นต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงปลอดภัยด้วย 19" Fiber
Enclosure/Wall type Enclosure (พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนที่ที่จะดำเนินกำรติดตั้ง) ชนิด
ที่มีฝำครอบอย่ำงมิดชิดทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง เพื่อป้องกันสัตว์ขนำดเล็กเช่น หนู ไม่ให้เข้ำไปกัดทำลำยสำย
- ต้องมีกำรสำรองสำยไว้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้สำยที่สำรองไว้แต่ละปลำย ต้อง
ยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร โดยกำรขดเป็นวงไว้ให้เรียบร้อย โดยวำงไว้บนฝ้ำหรือใต้พื้นยกหรือในตู้ติดตั้งปลำย
สำยหรือบริเวณด้ำนนอกอำคำรตำมควำมเหมำะสม
- ต้องทำกำรเชื่อมต่อหัวของปลำยสำยทั้งสองด้ำนด้วย SC-Type Connector
ครบถ้วนทุกแกน ชนิดสำยสำเร็จอย่ำงสมบูรณ์ด้วย epoxy glue (not light crimp) โดยแกนกลำงของหัวต่อ
เป็นเซรำมิคพร้อมจัดทำผลทดสอบสำยและต้องส่งมอบ Fiber Optic Patch ที่จำเป็นทุกเส้น เพื่อให้สำมำรถ
เชื่อมต่อสัญญำณและสื่อสำรกันได้ ระหว่ำงอุปกรณ์ต้นทำงและปลำยทำง
4.4.3 ข้อกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ฯ สำยใยแก้วนำแสง
- Type: Single Mode, Outdoor Messenger Drop Wire
- Core/Clad Size: 9/125
- Wavelength (nm)/Attenuation(max. dB/Km): 1,310/0.36 และ
1,550/0.25
- Standard TIA/EIA 568-B.3 , ISO/IEC 11801, ITU-T G.652D
4.4.4 ข้อกำหนดในกำรติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ำยประจำจุด
- ตู้ Wall Mount Rack 19" ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 6 U
- ต้องติดตั้งห่ำงจำกห้องไฟฟ้ำ เพื่อกันสัญญำณรบกวน
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-75. ระยะเวลาดาเนินการ
100 วัน นับจำกวันลงนำมสัญญำ
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ดำเนินกำรติดตั้ง พร้อมส่งมอบ ภำยใน 100 วันถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
7. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณ
เงินงบประมำณโครงกำร 2,500,000.00 (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
ราคากลาง 2,553,000..-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
8. การเสนอราคา
8.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่
กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ(ผู้เสนอรำคำสำมำรถ
ศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง
ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th)
8.2รำคำที่เสนอจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และ
หรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับแต่วันเสนอรำคำโดยภำยในกำหนด
ยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
9.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ (price) และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
9.2 กำรพิจำรณำคุณสมบัติ เอกสำรหลักฐำน ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดในขอบเขตของงำนนี้ และ
ตำมแนวทำงปฏิบัติด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e-bidding )
10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงกำหนดเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินใน
อัตรำร้อยละ 100 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำ
สถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย
11. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับจะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 (ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
12. การรับประกันผลงาน
12.1 กำรรับประกันผลงำน ต้องรับประกันคุณภำพและกำรชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยทั้งอะไหล่และค่ำบริกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับงำน (เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559)
12.2 กำรดำเนินกำรแก้ไขหำกอุปกรณ์มีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้บริษัทฯ ต้องเข้ำมำดำเนินกำร
แก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง นับถัดจำกที่ได้รับแจ้งจำก หำกบริษัทฯไม่สำมำรถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภำยใน
2 วันทำกำรได้ บริษัทฯ ต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมหรือสูง กว่ำมำทดแทนไปจนกว่ำจะ
ซ่อมเสร็จสมบูรณ์
8.

/13. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ...

-813. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ โทรศัพท์/
โทรสำร 0-3432-5996
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ Email: info@rpca.ac.th, โทรศัพท์ 0-3431-2009 ต่อ 212
14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
14.1 ผู้ เสนอรำคำซึ่งได้ รั บ คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทำสั ญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร
กำหนดจะถูกริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที
และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจ ำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
14.2 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

(ลงชื่อ) พ.ต.ต.

ประธำนกรรมกำร
( กษิดิ์พัศ บุตรมำลำ )

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง

กรรมกำร

( จันทร์สำย ไชยลังกำร )
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.

กรรมกำร
( นิคม เกิดโสภำ )

