ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กระทรวงคมนาคม
............................................................................................................................. ..........
1. ความเป็นมา
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้ดำเนินกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคมนำคม (MOTNET) กับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคมส่ ว นภู มิ ภ ำคทั่ ว ประเทศ จ ำนวน 531 แห่ ง เพื่ อ ใช้ ง ำนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบบู ร ณำกำร
ประกอบด้วย กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมส่วนกลำงกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
ส่วนภูมิภำค กำรใช้งำนระบบ GFMIS และกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ที่ทำหน้ำที่เป็น Internet Gateway ของกระทรวงคมนำคม โดยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมส่วนภูมิภำคส่วนใหญ่
ได้รับกำรจัดสรรวงจรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศขนำด 1 Mbps
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม พิจำรณำกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยดังกล่ำวแล้ว เห็นว่ำเพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคมสำมำรถใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) ในกำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับกำรพัฒนำระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศที่มีปริมำณมำกกว่ำในปัจจุบัน
จึงเห็นควรปรับปรุงกำรออกแบบระบบเครือข่ำยใหม่ โดยให้บริกำรระบบเครือข่ำยสำรสนเทศคมนำคม (MOTNET) สำหรับ
กำรรับส่งข้อมูลสำรสนเทศในระดับกระทรวงและในระดับกรม และออกแบบระบบเครือข่ำยใหม่สำหรับกำรให้บริกำร
ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงำนในสังกัดส่วนภูมิภำคโดยเฉพำะ เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ด้ ว ยควำมเร็ ว ที่ เ หมำะสมตำมควำมต้ อ งกำรใช้ ง ำนระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ พิ่ ม มำกขึ้ น ของผู้ ใ ช้ ง ำนในปั จ จุ บั น
และสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคมส่วนภูมิภำคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงจัดทำโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูล จรำจรทำงคอมพิว เตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนำคม เพื่อจัดทำระบบเครือข่ำยสำหรับให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงำนในสังกัดส่วนภูมิภำค
จำนวน 531 แห่ง โดยจัดซื้ออุป กรณ์สำหรับโครงกำรดังกล่ำว เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ในปีงบประมำณ 2562 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีงบประมำณต่อไป
2. วัตถุประสงค์
จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงคมนำคม

-23. คุณสมบัตผิ ู้ยื่นข้อเสนอ
๓.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำวเนื่องจำก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
กำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๓.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่ว ยงำนของรั ฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ยื่ นข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลื อกเป็ นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรั บและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือการจัดหาพร้อมติดตั้ง
ระบบจั ดเก็บข้ อมูลจราจรทางคอมพิ วเตอร์ และระบบรั กษาความปลอดภั ยบนระบบเครื อข่ าย วงเงินไม่น้อยกว่ า
4,000,000 บาท จานวน 1 ผลงาน และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่อถือ โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญา
โดยมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) มำพร้อมกับเอกสำรประกวดรำคำ
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตงานเบื้องต้น
4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น
4.1.1 จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ของโครงกำรจ้ำงเหมำให้บริกำรขยำยระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
พร้อมจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงคมนำคม โดยติดตั้งที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย

-31) จัดหำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized
Log Server) และอุปกรณ์รองรับกำรจัดส่งข้อมูลกำรใช้งำนข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
2) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server)
จำนวน 1 ระบบ
3) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server)
จำนวน 1 ระบบ
4.1.2 ดำเนินกำรติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดตำมขอบเขตของงำน ให้สำมำรถทำงำนร่วมกันได้
เป็นอย่ำงดี และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร อุปกรณ์ที่จัดหำต้องสำมำรถทำงำนร่วมกันกับระบบเครือข่ำยเดิม
(MOTNET) ของส ำนัก งำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ และกำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำน และกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.1.3 สร้ำงนโยบำยกำรใช้งำนเครือข่ำย (Network Authentication Policy) รองรับกำรใช้งำน
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในอนำคต โดยกำหนดให้ก่อนเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำย ผู้ใช้งำนจะต้องทำกำรพิสูจน์ตัวตน
ก่อนเข้ำใช้งำนทุกครั้ง เพื่อให้ระบบสำมำรถเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และระบบสำรสนเทศคมนำคมได้
4.1.4 เมื่อสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีกำรเปิดให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต หำกผู้ใช้งำนยังไม่มี
ชื่ออยู่ในระบบ จะต้องสำมำรถลงทะเบียนกับระบบลงทะเบียนที่จัดหำในโครงกำรและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน เพื่อ
อนุมัติกำรเข้ำใช้งำนก่อน จึงจะสำมำรถใช้งำนได้
4.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอแนวคิดกำรออกแบบ และแผนกำรติดตั้ง ของระบบและอุปกรณ์ตำม
ขอบเขตกำรดำเนินงำนโครงกำร ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำควำมเหมำะสม และเชื่อได้ว่ำระบบที่เสนอ
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องสามารถเชื่อมต่อและทางานร่วมกับอุปกรณ์เดิม ที่สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมมีอยู่ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนกำรบริหำรโครงกำร (Project Management Plan) ที่แสดงข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงชัดเจน ให้สำนัก งำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำควำมเหมำะสม และเชื่อได้ว่ำสำมำรถดำเนิน
โครงกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอวิธีกำรดูแลบำรุงรักษำ และกำรซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ตำม
โครงกำรให้สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมพิจำรณำ เพื่อให้ระบบและอุปกรณ์ตำมโครงกำรอยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
โดยยื่นพร้อมกับเอกสารประกวดราคา
4.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหน่วยรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร โดยจะต้อง
มีช่องทำงกำรแจ้งเหตุไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องทำง
4.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลกรหลักอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1) ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager) วุฒิกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำโท มีประสบกำรณ์ใน
ตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 1 คน
2) วิศวกรเครือข่ำย (Network Engineer) วุฒิกำรศึกษำอย่ำงน้อยระดับปริญญำตรี มีประสบกำรณ์
ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ได้รับประกำศนียบัตรทำงด้ำนเครือข่ำยระดับผู้เชี่ยวชำญ อย่ำงน้อย
1 คน และได้รับประกำศนียบัตรทำงด้ำนเครือข่ำยระดับพื้นฐำน อย่ำงน้อย 1 คน
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ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรไม่ น้อยกว่ำ ๓ ปี ได้รับประกำศนียบัตรระดับผู้เชี่ยวชำญในอุปกรณ์จัดส่งข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เสนอในโครงกำร อย่ำงน้อย 1 คน
4.2.6) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตำล็อกของรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ที่ได้ยื่นข้อ เสนอ
พร้ อมทั้งระบุ ชื่อผลิ ตภัณฑ์ และรุ่ น ที่น ำเสนอให้ ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้ห รือระบำยสี เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีหลำยรุ่น (Model) หรือ Series หรือมี Option ต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใด และ Option ใด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ
4.3.1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) ติดตั้งที่
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่มีกำรออกแบบเฉพำะ
เพื่อทำหน้ำที่ในลักษณะเป็น Centralized Log Management และระบบปฏิบัติกำรที่ผ่ำนกำร Hardening ด้ำนควำมปลอดภัย
โดยเฉพำะ
2) สำมำรถจั ดเก็ บ Log File ได้ ถูกต้อง ตรงตำมพระรำชบั ญญั ติ ว่ำด้ วยกำรกระทำผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำน "ระบบเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิ ว เตอร์ " จำกศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชำติ (NECTEC) NECTEC Standard NTS
4003.1-2552 หรือมำตรฐำนควำมปลอดภัย FIPS และ Common Criteria เป็นอย่ำงน้อย
3) สำมำรถบริ หำรจั ดกำรแบบ Web Base Administration ผ่ ำน HTTPS หรือ Command Line
Interface (CLI) ผ่ำน SSH เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
4) รองรับกำรจัดเก็บ Log แบบ Syslog จำกอุปกรณ์เครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 2,000 อุปกรณ์
5) มีพอร์ต Gigabit Ethernet Interface แบบ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต และแบบ GE SFP+
ไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต
6) สำมำรถรับข้อมูล Log สูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 20,000 เหตุกำรณ์ต่อวินำที (Log Rate)
7) Hard Disk มีควำมจุ รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 36 TB และสำมำรถทำ RAID-0, RAID-1, RAID-5,
RAID-6, RAID-10, RAID-50, และ RAID-60 ได้
8) สำมำรถเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ อย่ำงน้อยประกอบด้วย
- IP address ต้นทำง (Source IP address)
- IP address ปลำยทำง (Destination IP address)
- Service Port ปลำยทำง (Destination port)
- วันและเวลำของกำรเชื่อมต่อ
- ชื่อของผู้ใช้งำน เมื่อมีกำรระบุตัวบุคคล (Authentication)
9) สำมำรถทำ Archive Log และกำร Compression File เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
10) สำมำรถกำหนดสิทธิ์และระดับควำมสำคัญให้กับผู้ดูแลระบบ ที่เข้ำมำใช้งำนอุปกรณ์เก็บข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Profile-Based Administration)
11) สำมำรถทำกำร Monitor ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Traffic) แบบ Real-Time ได้
12) ระบบมีส่วนของสรุปข้อมูลรำยงำน รำยกำร Host หรือ อุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้ำมำจัดเก็บ
โดยระบุข้อ มูล ได้อ ย่ำ งน้อ ย ประกอบด้ว ย ชื่อ Host ระยะเวลำจัด เก็บ มำแล้ว ทั้ง สิ้น หรือ ปริม ำณเหตุก ำรณ์
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หรือ PDF หรือ HTML ได้เป็นอย่ำงน้อย
13) สำมำรถทำหน้ำที่เป็น Time Server หรือสำมำรถเทียบเวลำกับ NTP Server ได้เป็นอย่ำงน้อย
14) รองรับกำร Authentication ร่วมกับ AD หรือ LDAP หรือ Radius และรองรับกำร Authentication
แบบ Two Factor Authentication
15) สำมำรถจัดเก็บข้อมูลชนิด Raw Data โดยแยกจัดเก็บตำมชื่ออุปกรณ์ วันที่ หรือชั่วโมงได้
16) สำมำรถกำหนดรูปแบบกำรทำงำนของอุปกรณ์ในลักษณะของกำรจัดเก็บข้อมูล หรือรูปแบบ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำรำยงำน เพียงอย่ำงเดียวได้
17) สำมำรถกำหนดชื่อของอุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้ำมำจัดเก็บได้
19) มีเทคโนโลยีกำร Index ข้อมูล Log File และกำหนดช่วงเวลำในกำรค้นหำได้ในระดับ วันที่
เวลำ ได้เป็นอย่ำงน้อย
20) ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรค้นหำ สำมำรถส่งออก (Export) เป็นไฟล์รูปแบบ CSV ได้เป็นอย่ำงน้อย
21) มีอุปกรณ์รองรับกำรจัดส่งข้อมูลกำรใช้งำนข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติอย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
21.1) เป็นอุปกรณ์แบบ Appliance ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นแบบ ASIC มีพอร์ต Gigabit
Ethernet แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่ำ 16 พอร์ตและรองรับพอร์ต Gigabit Ethernet
แบบ SFP ไม่น้อยกว่ำ 16 พอร์ต
21.2) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ RJ45 สำหรับ Management หรือ HA ไม่น้อยกว่ำ
2 พอร์ต และมี Internal Storage ไม่น้อยกว่ำ 042GB
21.3) สำมำรถรองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ พร้ อ มๆกั น (concurrent Sessions) ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ
10,000,000 กำรเชื่ อ มต่ อ และรองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ ใหม่ (New Sessions /
Second) ได้ด้วยควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ 200,000 กำรเชื่อมต่อ (sessions) ต่อวินำที
21.4) สำมำรถตรวจจับและป้องกัน DoS, Port scans, Host sweeps หรือ ICMP sweep,
SYN Flood, UDP Flood และ ICMP Flood ได้เป็นอย่ำงน้อย
21.5) สำมำรถตรวจจับและป้องกัน suriVบนโปรโตคอล FTP, HTTP, IMAP, POP3 และ
SMTP ได้
21.6) สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึง Web site โดยกำหนดแยกตำมประเภทของ Web site
(Web Categories) ได้
21.7) สำมำรถทำงำน ไม่น้อยกว่ำ torhiuoriT ได้โ ดยมี NPV c sPI 40 Gbps และ
รองรับ VPN Tunnel ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,500 Tunnels
21.8) สำมำรถท ำงำนแบบ SSL VPN โดยรองรั บ Concurrent Users ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ
5,000 คน
21.9) สำมำรถเข้ ำ รหั ส (Encryption) แบบ DES, 3DES และ AES (128 bit, 192 bit,
256 bit) ได้
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NAT46, NAT64 รวมไปถึงสำมำรถใช้งำน IPv6 ได้
21.11) รองรับกำรตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับ Local database, RADIUS,
LDAP และสำมำรถท ำ Single Sign On กั บ Windows Active Directory และ
RADIUS ได้เป็นอย่ำงน้อย
22) รับประกันอุปกรณ์ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำร
แก้ไขซ่อ มแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
23) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจำกเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ษั ท สำขำของเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรสนับสนุนอะไหล่และให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค กำรให้บริกำรซ่อมบำรุง สำหรับ
โครงกำรนี้ โดยแนบหนังสือรับรองดังกล่ำวมำพร้อมในวันยื่นเอกสำร
4.3.2 ระบบแสดงรายงานการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Report Server) ติดตั้งที่สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) รองรับกำรจัดทำสรุปรำยงำน (Report Summary) หรือ Monitor เหตุกำรณ์แบบ Dashboard System
2) มีระบบ Query หรือ Search Engine ที่รองรับ Unstructured Data หรือ สำมำรถเขียน SQL
Query Statement ส ำหรั บสร้ ำง Dataset ใหม่ เพื่ อท ำหน้ ำที่ เป็ น Data Exploration เพื่ อวิ เครำะห์ ข้ อมู ล รู ปแบบ
จำนวนข้อมูล โดยระบุช่วงเวลำได้
3) เลือกแสดงผลเฉพำะ Field ข้อมูลที่ต้องกำรเพื่อให้แสดงผลเฉพำะข้อมูลที่สนใจ
4) สำมำรถใช้ เงื่ อนไขของกำร Search โดยระบุ ได้ ทั้ งแบบ Specific Field และแบบ Full-Text
Search และแสดงจำนวนเหตุกำรณ์ที่ค้นหำได้เป็นอย่ำงน้อย
5) สำมำรถก ำหนด User ให้ เข้ ำถึ งเฉพำะข้ อมู ลที่ต้ องกำร โดยสำมำรถก ำหนดสิ ทธิ์ ได้ ทั้ งแบบ
Viewer คือดูได้อย่ำงเดียว และแบบ Administrator ที่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้
6) สำมำรถบันทึก Activity Log เพื่อเป็นหลักฐำนแจ้งว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง Configuration
7) ระบบ Dashboard สำมำรถ เพิ่มขนำดหรือลดขนำด เปลี่ยนตำแหน่ง ของกำรแสดงผลได้
หรือสำมำรถเพิ่ม Widget ในหน้ำ Dashboard เพื่อแสดงผลข้อมูลได้
8) สำมำรถแสดงผลรำยงำนผ่ ำ นอุ ป กรณ์ Smart Phone หรื อ Tablet บนระบบปฏิ บั ติ ก ำร
Android หรือ IOS ได้
9) ระบบมีส่วนของ Schedule System เพื่อทำหน้ำที่ในกำรตั้งเวลำส่งสรุปรำยงำนทำง Email
ในรูปแบบ PDF หรือ HTML โดยสำมำรถเลือกให้ส่งเฉพำะรำยงำนหรือ Dashboard ที่สนใจและช่วงเวลำที่สนใจได้เป็นอย่ำงน้อย
10) รับประกันระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
พร้ อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบั ติกำร เป็ น ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำรแก้ไข
ซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
11) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองจำกเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ษั ท สำขำของเจ้ ำ ของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกำรสนับสนุนอะไหล่และให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค กำรให้บริกำรซ่อมบำรุง สำหรับ
โครงกำรนี้ โดยแนบหนังสือรับรองดังกล่ำวมำพร้อมในวันยื่นเอกสำร

-74.3.3 ระบบตรวจสอบสิ ทธิ์ การใช้ งาน (Authentication Server) ติ ดตั้ งที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวง
คมนาคม จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ใช้งำนระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และติดตั้งระบบระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนที่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อย 3 ส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) ระบบลงทะเบียนที่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงน้อย 3 ส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1.1) ส่วนผู้ใช้งำน มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) กำรลงทะเบียน ต้องสำมำรถเก็บข้อมูลผู้ใช้งำนในกำรลงทะเบียนอย่ำงน้อย ดังนี้
(1.1) คำนำหน้ำชื่อ (เช่น นำย, นำง, นำงสำว) ชื่อ-นำมสกุลภำษำไทย โดยมี
กำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรใส่อักษรไม่เหมำะสม เช่น อักขระพิเศษ และตัวเลข
(1.2) คำนำหน้ำ (เช่น Mr., Mrs., Miss) ชื่อ-นำมสกุลภำษำอังกฤษ ซึ่งข้อมูล
คำนำหน้ำชื่อภำษำอังกฤษและคำนำหน้ำชื่อภำษำไทยต้องสอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ โดยมีกำรตรวจสอบเพื่อป้องกัน
กำรใส่อักษรไม่เหมำะสม เช่น อักขระพิเศษ และตัวเลข
(1.3) เลขบั ต รประชำชน/เลขที่ ห นั ง สื อ เดิ น ทำง พร้ อ มระบบตรวจสอบ
หมำยเลขดังกล่ำวเพื่อป้องกันกำรใส่เลขแบบสุ่ม
(1.4) วัน / เดือน / ปีเกิด
(1.5) สถำนะกำรทำงำน เช่ น ข้ำ รำชกำร พนัก งำนรำชกำร ลู กจ้ ำงประจ ำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว บริษัทคู่สัญญำ นักศึกษำฝึกงำน ผู้ใช้งำนชั่วครำว (Guest) กรณีผู้ใช้งำนชั่วครำว สำมำรถกำหนดวัน
และเวลำ เป็นจำนวนวัน หรือวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด เวลำเริ่มต้นถึงเวลำสิ้นสุดได้เป็นอย่ำงน้อย
(1.6) ตำแหน่ง
(1.7) หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน
(1.8) Email
(1.9) ข้อมูลอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
(2) มีกำรแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัส ผ่ำน (Password) ผ่ำนทำงหน้ำจอ
เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(3) สำมำรถก ำหนดรู ป แบบ (Pattern) ของชื่ อ ผู้ ใ ช้ (Username) และรหั ส ผ่ ำ น
(Password) ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด
(4) ผู้ใช้งำนที่ทำกำรลงทะเบียนในระบบ ต้องสำมำรถ Log In เข้ำมำเพื่อแก้ไขข้อมูล
และพิมพ์รำยงำนออกมำเป็นรูปแบบบันทึกข้อควำมตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนดได้
(5) สำมำรถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Pattern) ของรหัสผ่ำน (Password)
ได้เป็นอย่ำงน้อย
(6) ผู้ใช้งำนสำมำรถทำกำรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่ำง ๆ ของตนเองได้
(7) ผู้ ใ ช้ ง ำนที่ ล งทะเบี ย นแล้ ว สำมำรถให้ สิ ท ธิ์ ใ นกำรลงทะเบี ย นผู้ ใ ช้ ง ำนภำยใน
หน่วยงำนเดียวกันได้
1.2) ส่วนผู้ดูแลระบบ มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) สำมำรถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งำนได้
(2) สำมำรถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งำนได้
(3) สำมำรถลบข้อมูลผู้ใช้งำนจำกเงื่อนไขในกำร Filter ได้
(4) ทำกำร Reset Password ให้กับผู้ใช้งำนเมื่อมีกำรร้องขอ โดยสำมำรถ Reset
ตำม Pattern ของรหัสผ่ำน (Password) ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนด และสำมำรถพิมพ์รำยกำรดังกล่ำวได้
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(5.1) สำมำรถเลือกช่วงวันและเวลำที่ทำกำรเพิ่มเข้ำมำในฐำนข้อมูล
(5.2) สำมำรถเลือกได้จำกช่วงวันของวันเกิด
(5.3) สำมำรถเลือกตำมหน่วยงำนได้
(5.4) สำมำรถเลือกจำกชื่อ-นำมสกุล ภำษำไทยได้
(5.5) สำมำรถเลือกจำกชื่อ-นำมสกุล ภำษำอังกฤษได้
(5.6) สำมำรถเลือกจำกตำแหน่งได้
(5.7) สำมำรถเลือกจำกผู้เพิ่มข้อมูลได้
(6) สำมำรถลบ เพิ่ม แก้ไข สิทธิของผู้ใช้งำนในระบบในระดับ Administrator หรือ Guest ได้
(7) สำมำรถลบ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงำนได้
(8) สำมำรถเพิ่ม ข้อ มูล ผู้ใ ช้ง ำนชั่ว ครำวแบบกลุ่ม โดยกำหนดช่ว งวัน และเวลำ
หรือกำหนดระยะเวลำในกำรใช้งำนได้ โดยกำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) ในรูปแบบกำรเรียงลำดับได้
(9) สำมำรถ Approve สถำนะของผู้ใช้งำนในแบบ Manual ได้เป็นอย่ำงน้อย
(10) สำมำรถค้นหำผู้ใช้งำนเพื่อ Approve โดยกำหนดกำรเงื่อนไข
(11) สำมำรถเลือกผู้ใช้งำนที่ไม่ Approve โดยค้นหำจำกวันที่ หรือช่วงวันที่ เวลำ
เพื่อลบทีละรำยกำร หรือพร้อมกันหลำยรำยกำรได้เป็นอย่ำงน้อย
1.3) ส่วนกำรออกรำยงำน มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) สำมำรถออกรำยงำนรำยชื่อผู้ใช้งำนที่เพิ่มใหม่ตำมช่วงวันเวลำที่เลือก และแยก
ตำมหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงน้อย
(2) สำมำรถออกรำยงำนแสดงจำนวนผู้ใ ช้ที่เ พิ่ม ใหม่ ตำมช่ว งวัน เวลำที่เ ลือ ก
และแยกตำมหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงน้อย
(3) สำมำรถออกรำยงำนกำรเพิ่มผู้ใช้งำนชั่วครำว โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(3.1) ตำรำงชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password)
(3.2) ตำรำงแนบ ใช้สำหรับกำรลงชื่อในกำรขอใช้งำน
(4) สำมำรถออกรำยงำน ๑๐ ลำดับกำร Login ล่ำสุด (Top 10 Login) ได้
(5) สำมำรถออกรำยงำน ๑๐ ลำดับกำร Login Fail ล่ำสุ ด (Top 10 Login Fail)
ได้
2) ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
2.1) เป็น ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนบนระบบเครือข่ำยที่พิสูจน์ตัว ตนของผู้ใช้งำน
โดยสำมำรถทำ Authentication, Authorization และ Accounting (AAA) ตำมมำตรฐำน RADIUS ได้
2.2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยติดตั้ง Radius Software โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 12 แกนหลั ก (12 core) หรื อ ดี ก ว่ ำ
สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.1 GHz จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
(2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 16 MB
(3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB
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(5) มีห น่ว ยจัด เก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีค วำมเร็ว รอบ
ไม่น้อยกว่ำ 10,000 รอบต่อนำที หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่ำ และมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 450 GB จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
(6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
(8) มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
(9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
(10) ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย (Server) สำหรั บ รองรั บ หน่ วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิ ขสิ ทธิ์
ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นลิขสิทธิ์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม อย่ำงน้อย 1 ชุด โดยสำมำรถใช้งำน
ร่วมกับ ระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3) สำมำรถสร้ำงฐำนข้อมูลของผู้ใช้งำนภำยใน (Internal User Database) ได้ไม่น้อยกว่ำ
20,000 รำยชื่อ
2.4) สำมำรถใช้งำน Authentication Protocol แบบ EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5,
PAP และ CHAP ได้
2.5) รองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐำนข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง ำนจำกภำยนอก ( External User
Databases) เช่น Active Directory, LDAP หรือ ฐำนข้อมูลอื่น ๆ ได้
2.6) สำมำรถระงับกำรใช้งำนหำกใส่รหัสผ่ำน (Password) ผิดเกินกว่ำจำนวนครั้งที่กำหนดได้
2.7) สำมำรถกำหนดและจัดกำร User และ Group ได้
2.8) สำมำรถท ำ Configuration and Management ผ่ ำ น Web Browser หรื อ ผ่ ำ น
หน้ำจอ GUI ได้
2.9) ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยน Password ผ่ำน Web Application
2.10) สำมำรถ Reset Password ให้กับ User ในกรณีที่ผู้ใช้งำนลืม Password
2.11) สำมำรถระงับกำรใช้งำนชั่วครำว (Disable) ของ Username / Password
2.12) สำมำรถสร้ำง Username/Password ผ่ำน Web Application ได้
2.13) สำมำรถลบ Username ออกจำกระบบ และทำกำรแก้ไขคุณสมบัติของ User ได้
2.14) สำมำรถเก็บรำยละเอียดของผู้ใช้งำน ได้แก่ เวลำที่เข้ำ/ออก ชื่อผู้ใช้งำน (Username)
จำนวนเวลำที่ใช้งำน ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.15) สำมำรถแสดงชื่อ และรำยละเอียดอื่น ๆ ของผู้ใช้ (User) ที่กำลังใช้งำนอยู่
2.16) รองรับกำรทำงำนแบบ Proxy Radius ได้
2.17) ผู้ใช้งำนสำมำรถลงทะเบียนขอบัญชีผู้ใช้งำน (Register) ด้วยตัวเองโดยผ่ำนทำง Web
Application ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.18) สำมำรถเพิ่ม ลบ และกำหนดสิ ทธิ์ ของผู้ ดูแลระบบ (Administrator) โดยผ่ ำนทำง
Web Application ได้เป็นอย่ำงน้อย
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แบบทีละหลำยบัญชีผู้ใช้งำน หรือบัญชีผู้ใช้งำนแบบกลุ่ม ในครั้งเดียวได้เป็นอย่ำงน้อย
2.20) สำมำรถแสดงรำยงำนสรุปสถิติข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งำนระบบ เช่น บัญชีผู้ใช้งำนที่ เพิ่มขึ้น
ตำมระยะเวลำที่กำหนด ผ่ำน Web Application และสำมำรถ Export เป็น Excel, Word, PDF ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.21) มีระบบกำรจัดกำรผู้ใช้งำนเพิ่มเติม (Customize)
3) รับประกันระบบตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำร เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหำต้องเข้ำมำทำกำรแก้ไขซ่อมแซม ณ สถำนที่ติดตั้งเครื่อง
(On-Site Service) หลังจำกได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดำเนินกำรตำมขอบเขตของโครงกำรภำยใน 92 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาการส่งมอบ
ผู้ขำยจะต้องดำเนินกำรส่งมอบงำน ดังนี้
6.1 ส่งมอบภำยใน 32 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ โดยส่งมอบรำยงำนแผนกำรติดตั้งและแผนกำรดำเนินงำน
โครงกำรทั้งหมด จำนวน 0 ชุด มีรำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
2) รำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำรอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
- ยี่ห้อ/รุ่น
- คุณสมบัติด้ำนเทคนิค
- หน้ำที่กำรใช้งำน
- เทคโนโลยีของอุปกรณ์
3) แผนกำรดำเนินโครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
6.0 ส่งมอบภำยใน 92 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
1) จั ด หำพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์ ที่ จั ด ซื้ อ ตำมขอบเขตของโครงกำร ติ ด ตั้ ง ณ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server) จำนวน
1 เครื่อง
(0) ระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
จำนวน 1 ระบบ
(3) ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
จำนวน 1 ระบบ
0) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำ และทดสอบระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบเอกสำร จำนวน 0 ชุด และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ชุด
7. ขั้นตอนการตรวจรับ
ผู้ขำยต้องแสดงกำรทำงำนตำมคุณลักษณะเฉพำะของระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
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วงเงิน ในกำรด ำเนิน กำรจัด ซื ้อ อุป กรณ์พ ร้อ มกำรติด ตั้ง ณ ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงคมนำคม ในวงเงิน
8,204,489.- บำท (แปดล้ำนสองแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้ำบำทถ้วน)
9. การทาสัญญาและการจ่ายเงิน
9.๑ ผู้ที่ได้รับกำรตกลงซื้อขำย จะต้องทำสัญญำซื้อขำยกับสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ภำยใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
9.0 กำรจ่ำยเงิน
1) สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ่ำยเงิน ร้อยละ 20 ของเงินค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เมื่อผู้ขำยได้ดำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 30 วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย
1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
1.2) รำยละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำรอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
- ยี่ห้อ/รุ่น
- คุณสมบัติด้ำนเทคนิค
- หน้ำที่กำรใช้งำน
- เทคโนโลยีของอุปกรณ์
1.3) แผนกำรด ำเนิ น โครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้ว ย กิ จกรรม ระยะเวลำของกิจ กรรม
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1.4) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร
0) สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะจ่ำยเงิน ร้อยละ 80 ของเงินค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เมื่อผู้ขำยได้ดำเนินกำรส่งมอบงำนไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 90 วัน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย
1.1) จัดหำพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่จัดซื้อตำมขอบเขตของโครงกำร ติดตั้ง ณ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Centralized Log Server)
จำนวน 1 เครื่อง
(0) ระบบแสดงรำยงำนกำรใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Report Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย จำนวน 1 ระบบ
(3) ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำน (Authentication Server) พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย จำนวน 1 ระบบ
1.0) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำ และทดสอบระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ในรูปแบบเอกสำร จำนวน 0 ชุด และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 5 ชุด
1.4) คู่มือกำรใช้งำนอุปกรณ์ที่จัดซื้อตำมขอบเขตของโครงกำร
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10.1 กรณี ที่ อ ุ ป กรณ์ และระบบตำมขอบเขตของโครงกำรที ่ ต ิ ด ตั ้ ง ณ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
คมนำคมเกิ ด ปั ญ หำอุ ป สรรค หรื อ เหตุ ขั ด ข้ อ งผู ้ ข ำยจะต้องเริ่มดำเนินกำรแก้ไขซ่อมแซมให้ ภำยใน 4 ชั่วโมง
นับจำกเวลำที่ได้รับแจ้งเหตุ และสำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติภำยใน 48 ชั่วโมง
12.2 กำรซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดในระยะเวลำของสัญญำ หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรซ่อมแซม
ให้มีกำรใช้งำนได้ตำมปกติ และจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบหรืออุปกรณ์ ผู้ ขำยต้องดำเนินกำรจัดหำระบบหรืออุปกรณ์ที่มี
คุณลักษณะเฉพำะที่เทียบเท่ำ หรือสูงกว่ำมำทดแทน โดยดำเนินกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ซื้อ และผู้ขำยจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
10.3 รับประกันระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจัดซื้อ และติ ดตั้งที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถัดจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุดำเนินกำรตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
11. อัตราค่าปรับ
หำกผู้ ขำยไม่ส ำมำรถดำเนิ น กำรส่ งมอบงำนกำรจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมกำรติดตั้ง ณ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
คมนำคมให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยในเวลำที่ ก ำหนดไว้ ผู้ ข ำยต้อ งเสี ย ค่ ำปรั บ เป็ น รำยวั นในอั ตรำร้ อยละ 2.0 ของรำคำ
ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์
12. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบกำรดำเนินโครงกำร
โดยตรง และเป็นผู้อำนวยควำมสะดวก และผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม ในรำยละเอียดที่จำเป็น
เพื่อนำมำใช้ในกำรดำเนินโครงกำร ตำมที่ผู้ขำยร้องขอ จนกว่ำจะส่งมอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์
๑3. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
13.1 ผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ดำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
รวมถึง ค่ำใช้จ่ ำยในกำรจั ดหำเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ กำร
ดำเนินงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
13.2 ผู้ขำยต้องดำเนินกำรตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนของสัญญำให้ครบถ้วน พร้อมทดสอบระบบให้สำมำรถทำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑4. ข้อสงวนสิทธิ์
ในกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทวงคมนำคมมีควำมจำเป็น ไม่อำจทำสัญญำตำมที่ได้เจรจำตกลงซื้อขำย หรือมี
เหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ก็ให้ถือเป็นอันยกเลิกไป ผู้ ขำยไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง
และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ และสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น
15. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
15.1 สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะรำยที่เสนอหลักฐำนเอกสำรครบถ้วน
ถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมกำหนดเท่ำนั้น
15.0 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 52 (ระบบ e-GP คำนวณให้โดยอัตโนมัติ)
0) คุ ณ ภำพและคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทำงรำชกำร กำหนดน้ำหนั ก เท่ ำ กั บ ร้ อยละ 52
มีรำยละเอียดตำม ภำคผนวก

- 13 โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องได้คะแนนในข้อ 0)
คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐
...............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้้าหนักที่ก้าหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50 (ระบบ e-GP ค้านวณให้
โดยอัตโนมัติ)
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก้าหนดน้้าหนักเท่ากับร้อยละ 50
หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมีคะแนนรวมทั้งหมด
100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
ลาดับที่

รายการ

1

การดาเนินงานโครงการ พิจารณาจาก
แผนการด้าเนินงานและการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
- น้าเสนอแผนการด้าเนินงานและการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ มีรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลาของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โดยล้าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ
- น้าเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ในการใช้งานระบบเครือข่าย และการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยอธิบายขั้นตอนการรับ
แจ้งข้อขัดข้อง การแก้ไขปัญหา การแจ้งผลการด้าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
การออกแบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ พิจารณาจาก
การออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- อธิบายการออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่าย
สารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
(Authentication Server) พิจารณาจาก
3.1 การออกแบบระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์
การใช้งาน (Authentication Server)
อธิบายแนวคิดการออกแบบระบบลงทะเบียนและ
ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานที่จัดหาในโครงการ ให้สามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การใช้

2

3

คะแนนรวม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
25

30

30

ลาดับที่

4

รายการ
งานของหน่วยงานในสังกัดได้ โดยไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน
ในการใช้งานระบบของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ในโครงการ พิจารณาจาก
4.1 การตรวจสอบการใช้งาน (Monitoring) (10 คะแนน)
อธิบายช่องทางและวิธีการตรวจสอบการเชื่อมโยง
และการใช้งาน (Monitoring) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของหน่วยงานในสังกัด
4.2 การส้ารองอุปกรณ์ทดแทน (5 คะแนน)
อธิบายขั้นตอนการทดแทนอุปกรณ์ส้ารอง เมื่ออุปกรณ์
ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

คะแนนรวม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

15

โดยก้าหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้
คะแนนในข้อ (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ใบเสนอราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เรียน

.........................(ระบุชื่อตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ).........................

๑. ข้าพเจ้ า..........................................(ระบุ ชื่อบริษั ท ห้ าง ร้าน) ..........................................
ส านั กงานใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขที่..................... ถนน...............ตาบล/แขวง...................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า ข้ า พเจ้ า ....................(ระบุ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดา)......................อยู่ บ้ า นเลขที่
..........................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต
..........................................จั งหวัด ..........................................ผู้ ถือ บัตรประชาชน เลขที่ .........................
โทรศัพท์...........................................) โดย.......................................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ราคา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วย

(ถ้ามี)

จานวน

รวมเป็นเงิน

กาหนดส่ง
มอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
๓. ข้าพเจ้าจะยืนคาเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
และ..............................................1อาจรับ คาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่ าว
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ
4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา

-25.๒ มอบหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติต ามสั ญ ญา ตามที่ ระบุ ไว้ในข้ อ 7 ของเอกสารซื้อ ด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้ าพเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ ในข้ อ 5.1 และ/หรื อ ข้ อ 5.2 ดั ง กล่ าวข้ างต้ น
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสื อ
ค้าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่..............................................1 และ ..............................................1
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือ..............................................1
อาจดาเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
7. บรรดาหลั ก ฐานประกอบการพิ จารณา เช่น ตั ว อย่าง (sample) แคตตาล็ อ ก รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมมอบให้ ..............................................1 ไว้ เป็ น เอกสารและทรั พ ย์ สิ น
ของ..............................................1
ส าหรั บ ตั ว อย่ า งที่ เหลื อ หรื อ ไม่ ใช้ แ ล้ ว ซึ่ ง ..............................................1ส่ ง คื น ให้ ข้ า พเจ้ า
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
8. เพื่อเป็ น หลั กประกัน ในการปฏิบั ติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผู กพั น
แห่งคาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจานวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้
9. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอี ย ดแล้ ว และเข้ า ใจดี ว่า ..............................................1ไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบใดๆ ในความรั บ ผิ ด พลาด
หรือตกหล่น
10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ช อบด้วยกฎหมายกับ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้ างหุ้ นส่ วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .................... ..........
ลงชื่อ

....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ......................................................

หมายเหตุ
1

ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น

แบบสัญญา
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
สัญญาเลขที่………………… (๑) ..........…..……
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………….………………..……………………………..…………………………………….......
ตาบล/แขวง…………………………..………………..………………..อาเภอ/เขต……….……………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………..……. เมื่อวันที่ ……….……… เดือน …………………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่าง ...……………………………………………………….…..……… (๒) ………..………………………………………………………………..
โดย ..……...….…………………………….…………..…………… (๓) ………..……………….……………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………….…..…....…… (๔ ก) ………..…….…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………..………….……………………………..………………………….………….……..
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่...…………….....……ถนน……………..…….……………..ตาบล/แขวง………..……….….....……….…....
อาเภอ/เขต………………………….….….จังหวัด………..…………..…..….โดย………….………………………………..……………..…..
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท............................
ลงวันที่…………….…………….…..… (๕) (และหนังสือมอบอานาจลงวันที่…….……….…..…….….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……....….. (๔ ข) ……………………….……....
อยู่บ้านเลขที่.........…..….ถนน…………….…..…...……ตาบล/แขวง……..……….….…………….อาเภอ/เขต.……………………..
จังหวัด………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................ ดังปรากฏตามสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การประมวลผล
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ…………….……………….……………..…(๗)…………………..….…………………………
ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรีย กว่า “คอมพิวเตอร์ ” ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสั ญญาผนวก ๑ รวมเป็นราคา
คอมพิวเตอร์และค่าติดตั้งทั้งสิ้น ……………….…………บาท (………………….…………….……..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน………………….…....…บาท (…………………..……..………..) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายประสงค์ จ ะน าคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ร ายการใดแตกต่ า งไปจาก
รายละเอียดที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ มาติดตั้งให้ผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนามาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ๒ ทั้งนี้จะต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใด
ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานแล้ว
นามาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่และมีคุณสมบั ติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
คอมพิวเตอร์ที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
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เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑............(รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย)................ จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒...............(รายการคุณลักษณะเฉพาะ).................. จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓..(รายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์).. จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔........(การกาหนดตัวถ่วงของคอมพิวเตอร์)........... จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๕ ผนวก ๕........(การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์).......... จานวน……..(.……….) หน้า
๓.๖ ผนวก ๖.....(รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์)....... จานวน……..(.……….) หน้า
.........................................ฯลฯ....................................
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาที่ ขัด หรือแย้งกับ ข้ อความในสั ญ ญานี้ ให้ ใช้ข้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ซื้อ
คาวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อ
ทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบและติดตั้ง
ผู้ขายจะส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๑ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบท้าย
สั ญ ญาผนวก ๓ ให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ณ ............................................................................. และส่ งมอบให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ
ภายใน…………(………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่ จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้
โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ……..…………………………………...………………………… ในวันและเวลาทาการของผู้ซื้อ
ก่อนวันกาหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า………..……(…...…....….) วันทาการของผู้ซื้อ
ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติ ดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน
ของผู้ ข ายและได้รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ซื้ อ เป็ น หนั งสื อ และผู้ ขายต้ อ งจัด หาเจ้ าหน้ าที่ ม าให้ ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อ
ภายใน……………(…………….….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมือ่ ผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิ วเตอร์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น ในกรณี
เช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาคอมพิวเตอร์นั้นกลั บคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้ใหม่
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ผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(8) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่กาหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อคอมพิวเตอร์
ที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
ข้อ ๖ การชาระเงิน
(9) ผู้ ซื้ อ จะช าระเงิน ค่ า คอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่ ผู้ ข าย เมื่ อ ผู้ ซื้ อ ได้ รั บ มอบคอมพิ ว เตอร์ ต าม
ข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(10) ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จานวน……………...........บาท (………………………...………………….) จะจ่ายให้
ภายใน……......…......……(……..……………..….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้โดยผู้ขายจะต้องนาหลักประกัน
เงินล่วงหน้าเป็น……………..…....(หนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………….……….เต็มตามจานวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกัน
การชาระคืนเงิน ล่วงหน้ าก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้ แก่ผู้ขาย
เมือ่ ผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒
๖.๒ เงินที่เหลือ จานวน……......…….........บาท (…....…………...………………) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และผู้ขายได้อบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อตามข้อ ๑๐ เสร็จสิ้นแล้ว
(11) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ชื่อธนาคาร…………………………………..……...………….สาขา………………..………..…………………………………..
ชื่อบัญชี…………………………..........……......เลขที่บัญชี…….......……...………………….……. ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระ
เงิน ค่าธรรมเนีย ม หรือค่าบริการอื่น ใดเกี่ย วกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยิ น ยอมให้ มี ก ารหั ก เงิ น ดั ง กล่ า วจากจ านวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ช้ ส าหรั บ กรณี ที่
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขายตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กาหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ข ายตกลงรั บ ประกั น ความช ารุด บกพร่อ งหรือ ขั ด ข้อ งของคอมพิ ว เตอร์แ ละการติ ด ตั้ ง
ตามสัญญานี้เป็นเวลา……..…..(12)…....…...…(………..……….….….) ปี ……...…(……..…….……….) เดือน นับถัดจาก
วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวคอมพิวเตอร์
ชารุดบกพร่องหรือขัดข้อง หรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเกิดความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องจาก
การติดตั้ง เว้นแต่ความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ซื้อซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ภายใน…………..……..(….....……………..) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น
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แทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นแทนผู้ซอ้ื
ผู้ขายมีหน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้ มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์
การคานวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ………….....…(….…....……...) ชั่วโมง หรือร้อยละ……….……..(………………….)
ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้
ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ..............(13)............. (..............................) ของราคาคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน..............บาท (....................) ต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกว่ากาหนดเวลาขัดข้องข้างต้น
เกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณี ที่ คอมพิว เตอร์ เกิด ขัดข้องพร้อมกัน หลายหน่ว ย ให้ นั บ เวลาขัดข้องของหน่ว ยที่ มี
ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้
ในการคานวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่า ต่างๆ ตามเอกสาร
แนบท้ายสัญญาผนวก ๔
ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………....…(………….………...) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชาระค่าปรับตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อภายในเวลาที่
กาหนดผู้ซื้อมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
การที่ ผู้ ซื้ อ ท าการนั้ น เอง หรือ ให้ ผู้ อื่ น ท าการนั้ น แทนผู้ ข าย ไม่ ท าให้ ผู้ ข ายหลุ ด พ้ น จาก
ความรั บ ผิ ดตามสัญ ญา หากผู้ ขายไม่ช ดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสี ยหายตามที่ผู้ ซื้อเรียกร้องผู้ ซื้อมีสิ ทธิบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะท าสั ญ ญานี้ ผู้ ข ายได้ น าหลั ก ประกั น เป็ น ……….….…... (14).………...................
เป็นจานวนเงิน ……………….…….บาท (…………………..…...…....…....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..….…(15)……...…...
(…………………….…….……...........) ของราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑ มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
(16) กรณี ผู้ ขายใช้ ห นั งสื อค้าประกั นมาเป็ นหลั กประกันการปฏิ บัติตามสั ญ ญา หนังสื อ
ค้าประกันดังกล่ าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การเงิน ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ าประกั น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐกาหนด หรืออาจเป็น หนั งสื อ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่า
ผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
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ของผู้ ข ายตลอดอายุ สั ญ ญา ถ้ าหลั ก ประกั น ที่ ผู้ ข ายน ามามอบให้ ดั ง กล่ า วลดลงหรื อ เสื่ อ มค่ า ลง หรื อ มี อ ายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบและ
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าช้าเป็ นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกาหนดความรั บผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน........................(…………..….…..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ซอ้ื
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขาย
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การโอนกรรมสิทธิ์
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้ อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวตามข้อ ๕ แล้ว
ข้อ ๑๐ การอบรม
ผู้ขายต้องจั ดอบรมวิช าการด้านคอมพิวเตอร์ให้ แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ ซื้อ จนสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องดาเนินการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน...................(.....................) วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๕

ข้อ ๑๑ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ ข ายต้ อ งจั ด หาและส่ งมอบคู่ มื อ การใช้ ค อมพิ วเตอร์ ต ามสั ญ ญานี้ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๖ จานวน…………........(……………………...) ชุด ให้กับผู้ซอ้ื ในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันตลอดอายุสัญญานี้ ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ
ข้อ ๑๒ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณี ที่ บุ คคลภายนอกกล่ าวอ้างหรื อใช้สิ ทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิ ขสิท ธิ์ห รือ
สิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้อง
ดาเนิ นการทั้งปวงเพื่อให้ การกล่ าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ ซื้อต้องรับผิ ดชดใช้
ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆ ดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็น
ผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบ
เป็นหนังสือในเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๓ การบอกเลิกสัญญา

-6เมื่ อ ครบก าหนดส่ งมอบคอมพิ ว เตอร์ ต ามสั ญ ญาแล้ ว หากผู้ ข ายไม่ ส่ ง มอบและติ ด ตั้ ง
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
สัญญาหรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกาหนดแต่ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบถึ งสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ ใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญ า ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ ริ บ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น
ตาม (17) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์รวมถึงการติดตั้ง จากบุ คคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ ง แล้วแต่กรณี ภายใน
กาหนด……... (18) .....…(………....……....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ขายรายใหม่ดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องนา
คอมพิ วเตอร์กลับ คืน ไป และทาสถานที่ที่รื้ อถอนคอมพิว เตอร์ออกไปให้ มีส ภาพดังที่ มีอยู่เดิมก่อนทาสั ญ ญานี้
ภายใน…….…....(……………..….….) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
(19) ถ้ าผู้ ขายไม่ ยอมน าคอมพิ วเตอร์ กลั บคื นไปภายในกาหนดเวลาดั งกล่ าวตามวรรคสาม
ผู้ซื้อจะกาหนดเวลาให้ผู้ขายนาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นา
คอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินาคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขาย
ยอมให้ ผู้ซื้อหักเป็น ค่าปรับ และหักเป็ น ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อ
ได้เสียไปในการดาเนินการขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทาสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์
ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่เดิมก่อนทาสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว
ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย
เมื่อผู้ซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่
คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อ

ข้อ ๑๔ ค่าปรับ
ในกรณี ที่ผู้ ซื้อยั งไม่ใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญ ญาตามข้อ ๑๓ ผู้ ขายจะต้องช าระค่าปรับ ให้ ผู้ ซื้อ
เป็ นรายวั น ในอั ตราร้ อยละ..….…(20)...…....(…..………..……) ของราคาคอมพิ วเตอร์ที่ ยั งไม่ ได้ รับมอบ นั บถั ดจาก
วันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาคอมพิวเตอร์มาส่งมอบและติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญา

-7การคิดค่าปรับในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายเป็นระบบ ถ้าผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน
หรื อขาดส่ ว นประกอบส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดไป หรือส่ ง มอบและติ ดตั้ งทั้ งหมดแล้ ว แต่ใช้งานไม่ได้ ถูกต้ องครบถ้ ว น
ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย และคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
ในระหว่างที่ ผู้ ซื้อยั งไม่ ได้ ใช้สิ ทธิบ อกเลิ กสั ญ ญานั้น หากผู้ ซื้อเห็ น ว่าผู้ ขายไม่ อาจปฏิ บั ติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (21) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘
กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคสอง ก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณี ที่ผู้ ขายไม่ ป ฏิ บัติต ามสั ญ ญาข้อใดข้อหนึ่ งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสี ยหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเชิงภายในกาหนด....................(.......................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขาย
ไม่ช ดใช้ให้ ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ผู้ ซื้อ มีสิ ทธิที่จะหั กเอาจากค่าคอมพิ วเตอร์ที่ต้องช าระ
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากค่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องชาระหรือหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่ าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกาหนด...............(................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงินค่าคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณี ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ซื้อ หรือ เหตุสุดวิสั ย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทาให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์
หรือบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิ ของด
หรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทาการตามสัญญา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว
ถ้าผู้ ข ายไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามความในวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่ าผู้ ขายได้ ส ละสิ ท ธิเรีย กร้อ ง
ในการที่ จ ะของดหรื อ ลดค่ าปรั บ หรื อ ขยายเวลาท าการตามสั ญ ญา โดยไม่ มี เงื่อ นไขใดๆ ทั้ งสิ้ น เว้ นแต่ กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือ ขยายเวลาทาการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

-8ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและต้องนาเข้ามาโดยทางเรือ
ในเส้น ทางเดิน เรือที่มีเรือไทยเดิน อยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม นาคม
ประกาศก าหนด ผู้ ข ายต้ อ งจั ด การให้ ค อมพิ ว เตอร์ บ รรทุ ก โดยเรือ ไทยหรือ เรือ ที่ มี สิ ท ธิ เช่ น เดี ย วกั บ เรื อ ไทย
จากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกคอมพิว เตอร์ล งเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่า
การสั่งหรือนาเข้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย
ในกรณี ที่ ค อมพิ ว เตอร์ไม่ ได้บ รรทุ กจากต่ า งประเทศมายั งประเทศไทยโดยเรือ ไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของ
โดยเรื อ อื่ น ได้ หรื อ หลั ก ฐานซึ่ งแสดงว่ าได้ ช าระค่ าธรรมเนี ย มพิ เศษเนื่ อ งจากการไม่ บ รรทุ ก ของโดยเรือ ไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่
ผู้ซื้อแต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
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- 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลาดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ ระบุ ชื่อและตาแหน่ งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุยี่ห้อคอมพิวเตอร์ รุ่นคอมพิวเตอร์
(๘) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(9) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(10) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(11) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(12) ระยะเวลารับ ประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกาหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่ งของ
ที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารประกวดราคาด้วย
(13) ให้กาหนดในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๒๕ – ๐.๐๓๕ ของราคาตามสัญญาต่อชั่วโมง
(14) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนามในสัญญา
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระ
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตั วอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้

- 11 (๔) หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่ อบริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ท ราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ ตามตัว อย่ างหนั งสื อ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(15) ให้ กาหนดจ านวนเงิน หลั ก ประกันการปฏิ บั ติตามสั ญ ญาตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสาร
ประกวดราคาด้วย
(16) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(17) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(18) กาหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น
จากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย
(19) ความในวรรคนี้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมถ้าหน่วยงานของรัฐผู้ทาสัญญาสามารถ
กาหนดมาตรการอื่นใดในสัญญา หรือกาหนดทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ขายไม่ยอมนาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปได้
(20) อั ต ราค่ า ปรั บ ตามสั ญ ญาข้ อ ๑๔ ให้ ก าหนดเป็ น รายวั น ในอั ต ราตายตั ว ระหว่ า งร้ อ ยละ
๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพั ส ดุที่ ยั งไม่ได้ส่ งมอบ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจั ดซื้อ จัด จ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของ
รัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณา โดยคานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะกาหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใดจะต้องกาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(21) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท าสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซองการซื้อ)
เลขที่.........................

วันที่...........................

ขาพเจา............(ชื่ อธนาคาร/บริ ษั ท เงิน ทุ น ).........สํ า นั กงานตั้ งอยู) เลขที่ ...............ถนน................
ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.................จังหวัด..............โดย..................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษั ท เงิน ทุ น ขอทํ า หนั งสื อค้ํ าประกั น ฉบั บ นี้ ใหไวต' อ..........(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)...........ดั งมี
ขอความต)อไปนี้
1. ตามที่ ..........(ชื่อผู เสนอราคา)..........ไดยื่น ซองประกวดราคาสําหรับ การจัดซื้อ..........................
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.........................ซึ่ งตองวางหลั กประกัน ซองตามเงื่อนไขการประกวดราคา
ต)อ...............(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน.........................บาท(...........................) นั้น
ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ................
(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)......................จํ า นวนไม) เกิ น .................บาท (.......................) ในฐานะ
เป4 นลู ก หนี้ ร) ว ม ในกรณี ..............(ชื่ อ ผู เสนอราคา).................ไม) ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการประกวดราคา
อันเป4นเหตุให.................(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใชค) าเสี ย หายใดๆ รวมทั้ งกรณี ที่ ...............(ชื่อผู เสนอราคา)................ไดถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมี ผลอยู) หรือมิ ไดไปลงนามในสัญ ญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญ ญาหรือมิ ได
วางหลั ก ประกั น สั ญ ญาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่ อ ส) ว นราชการ
ผูประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นตองเรียกรองให.................(ชื่อผูเสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน
2. หนังสือค้ําประกั นนี้มีผลใชบังคับตั้งแต)วันที่ ....................ถึ งวันที่ ....................และขาพเจาจะไม)
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา....................(ชื่อผูเสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกล)าว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)
เลขที่............................

วันที่............................

ขาพเจา..........(ชื่อธนาคาร)...........สํานักงานตั้งอยู)เลขที่.............ถนน...............ตําบล/แขวง..................
อํ า เภอ/เขต........................จั งหวั ด .......................โดย..........................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร
ขอทํ า หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ไวต) อ .................(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ซื้ อ )...........ซึ่ ง ต) อ ไปนี้ เรี ย กว) า “ผู ซื้ อ ”
ดังมีขอความต)อไปนี้
1. ตามที่ ........(ชื่ อผู ขาย).......ซึ่ งต) อไปนี้ เรี ย กว) า “ผู ขาย” ไดทํ า สั ญ ญาซื้ อขาย................กั บ ผู ซื้ อ
ตามสัญ ญาเลขที่....................ลงวันที่..................ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาต)อผูซื้อ
เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท)ากับรอยละ......... (........) ของมูลค)าทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายิ นยอมผู กพั นตนโดยไม) มี เงื่ อนไขที่ จะค้ํ าประกั นการชํ าระเงิ นใหตามสิ ทธิ เรี ยกรองของผู ซื้ อ
จํานวนไม)เกิน................................บาท (......................................) ในฐานะเป4นลูกหนี้ร)วม ในกรณี ที่ผูขายก)อใหเกิด
ความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค)าปรับ หรือค)าใชจ)ายใดๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนด
ในสัญญาดังกล)าวขางตน ทั้งนี้ โดยผูซื้อไม)จําเป4นตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นก)อน
2. หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น นี้ มี ผ ลใชบั งคั บ ตั้ งแต) วั น ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ดั งกล) า วขางตนจนถึ งวั น ที่ ...............
เดื อน.................... พ.ศ. ....................... (ระบุ วั น ที่ ครบกํ าหนดรวมกั บ ระยะเวลาการรั บ ประกั น ความชํ ารุ ด
บกพร)องดวย) และขาพเจาจะไม)เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผู ซื้ อไดขยายระยะเวลาใหแก) ผู ขาย ใหถื อว) าขาพเจายิ นยอมในกรณี นั้ นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูขายดังกล)าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

บทนิยาม
“ผู้ เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่ เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพั สดุ ของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่ อรับจ้างท าพั สดุ หรือเข้าเสนองาน
เพื่ อ รั บ จ้ างเป็ น ที่ ป รึ ก ษา หรื อ รั บ จ้ า งออกแบบและควบคุ ม งานให้ แ ก่ ส่ ว นราชการใด เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ งบริ ห าร โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง
มีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากั ด เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อห้ างหุ้ น ส่ ว นจากั ด หรือ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ในบริษั ท จ ากั ด
หรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
ค าว่ า “ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(ก) กรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันหมายความว่า
ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควร
ประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้น ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากั ดหรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
หรือโดยนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การด ารงต าแหน่ ง การเป็ น หุ้ น ส่ ว น
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผู้จัดการ หุ้ นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็ น หุ้ น ส่ วนหรือผู้ ถือหุ้ น โดยที่ตนเองเป็ น ผู้ ใช้อานาจในการบริห ารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้ นส่ วนหรือผู้ถื อหุ้ น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้ แ ก่ส่ว นราชการนั้นในคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

บทนิยาม
“การขัด ขวางการแข่งขัน ราคาอย่า งเป็ น ธรรม” หมายความว่า การที่ ผู้ เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอม
กัน หรือ โดยการให้ ขอให้ หรือรับ ว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพ ย์สิ น อื่นใด หรือใช้กาลั ง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานด้วยกั น หรือเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ งรายใดเป็นผู้มี สิ ทธิทาสัญ ญากับ ส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ ย ง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการ โดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

