
 

 

 

 

ประกาศ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ     . 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ  ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ  . 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                                              
      สถาบันมะเร็งแหงชาติ                      มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 
    ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ  จํานวน 1 ระบบ   

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

 ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว 

  ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก  สถาบันมะเร็งแหงชาติ    
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่      
            ระหวางเวลา                  น.  ถึง                    น.   

 

 

 

ผูสนใจสามารถ... 
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที ่                     .               
ถึงวันที ่                                 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐ ๒202 6800 ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕       ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที ่  7   กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงชื่อ) นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ 
 

   (นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
   ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที ่                                   

การซื้อ   ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ   .. 

ตามประกาศ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    

ลงวันที่                . 
 .                                                                          . 

      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ         ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ สถาบันมะเร็งแหงชาติ         ”  
มคีวามประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 
                  ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ  จํานวน 1 ระบบ                . 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันท ี
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้

 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 

 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 

 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
 (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

     ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ                                                                                                                                                                                                                          
 ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕       

 ๒.๔   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  2.5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

2.6 บุคคลหรือ... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

      2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

  2.8  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

             ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๒)  ในกรณผีูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑) 
 (๔)  หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษ ี
มูลคาเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 

 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 

    (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา 

มอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 

 (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 

 (4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

4. การเสนอราคา... 
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  ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ 
ทัง้ปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ. สถาบันมะเร็งแหงชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    . 

 ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา     90     วัน นับแตวันเสนอราคา   
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน     120   วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ        ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ   จํานวน 1 ระบบ                   .                           
ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกลาวนี้     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                
มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผล          
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน    ๓    วัน 

 ๔.5  กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.6  ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่                  ระหวางเวลา                   น. ถึง                      น.   

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ      
.    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ 
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ
และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคา... 
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 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือ
เปนที่สุด 

 ในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวง 
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

                  4.7  ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถาม)ี รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว 

 (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด 

 (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

 (5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 5. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ   
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน   150,000.00   บาท  
( หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน )  

 5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในขอ 1.4 (1)  

 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ
ของทางธนาคาร 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีที่ผู เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที ่  
    ระหวางเวลา                 น. ถึง      น. 

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้      สถาบันมะเร็งแหงชาติ      จะคืนใหผูเสนอราคา          
หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาราย          
ที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมือ่ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

6. หลักเกณฑ... 
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 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

 6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ.   
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ   ราคา   และจะพิจารณาจาก     ราคารวม     .  

 6.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั ้งนี ้ เฉพาะในกรณีที ่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ      
สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เทานั้น 

 6.๓       สถาบันมะเร็งแหงชาติ    สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

 (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  

 6.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือขอเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง    

          6.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้            
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ    เปนเด็ดขาด          
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
 6.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕   สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีอํานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก และ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณาลงโทษ          
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  
    ในกรณีนี.้.. 
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 ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได 

          7. การทําสัญญาซื้อขาย 

 7.๑  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

 7.๒  ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓         
กับ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ภายใน    ๗    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา           
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ   ๕   ของราคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให  สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

       (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (2) 

 (๔)  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท       
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน
ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 8. อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ    ศูนยจุดสองศูนย    ตอวัน 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา    -     เดือน    1       ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน       2          วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 

10.2 เมื่อสถาบันมะเรง็ฯ... 
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 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

 10.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจาก           เงินบํารุง                            . 
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติไดอนุมัติเงินคาพัสดุแลวเทานั้น                .     

 10.๒  เมื่อ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและได  
ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

        (๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได          

            (๒)  จัดการใหสิ่ งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรอืไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

 10.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7      สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะริบหลักประกันการ
ยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.๔     สถาบันมะเร็งแหงชาติ      สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
วันที ่ 7   กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

      

(ลงชื่อ) นางรัตนา  เฟองทรัพย 

    
(นางรัตนา  เฟองทรัพย) 

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

หมายเหตุ แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดมาจาก ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง

สุดทายใน 2 ป, ราคาจากบริษัทฯ, ราคาจากเว็บไซตที่สืบราคา โดยไมตองลงราคาแตละรายที่ไปสืบมา 

 
 (ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการ                              

                                              (   นายอาคม ชัยวีระวัฒนะ ) 
 

              (ลงชื่อ)                                             กรรมการ                              
                                              (  นายภวูศิษฐ วรารัฐเรืองวุฒิ ) 

 
 (ลงชื่อ)                                            กรรมการ                              

                                              (   นางอรพิน  พวกแกว ) 
 

 (ลงชื่อ)                                             กรรมการ                              
                                              (  นายอาทิตย สัยวุฒ ิ ) 

 
 (ลงชื่อ)                                            กรรมการ                              

                                              (   นายเฉลิมพล  ตาคํา ) 

 
1. ชื่อโครงการ   ซื้อของระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ                       .                                                 
.                     จํานวน 1 ระบบ                                                                                 . 
    กลุมงาน             กลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ                สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท           3,000,000.๐๐ บาท                                    . 
 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)             12 กุมภาพันธ 2559                                   . 
    เปนเงิน        3,000,000.๐๐       บาท ราคา/หนวย (ถามี)               -                บาท 
 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1   ใบเสนอราคาบริษัท แอดวานซ โซลูชั่น ดาดา ซิสเต็มส จํากัด                                      . 
     4.2   ใบเสนอราคาบริษัท อิมฟอรเมชั่น เซอรวิส แอนด คอนซัลแทนท จํากัด                          . 
     4.3                                                                                                                 . 
 

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1    นายอาคม     ชัยวีระวัฒนะ          ตําแหนง    รองผูอํานวยการดานการแพทย               .                         
     5.2    นายภูวศิษฐ   วรารัฐเรืองวุฒิ        ตําแหนง     นายแพทยชํานาญการพิเศษ                   . 
                                                                 .      ดานเวชกรรม สาขารังสีวิทยา                 .                          
     5.3    นางอรพิน      พวกแกว              ตําแหนง     เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน              . 
     5.4    นายอาทิตย    สัยวุฒิ                 ตําแหนง     นักวิชาการคอมพิวเตอร                        .            
     5.5    นายเฉลิมพล   ตาคํา                  ตําแหนง     นักวิชาการคอมพิวเตอร                        . 



 
รายละเอียดคุณลักษณะของระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ  

(Access Control) 
 
พื้นที่ดําเนินการ 

สําหรับติดตั้งระบบเครื่องควบคุมประตู: ติดตั้งประตูหองตางๆ ที่อาคารวิเคราะหบําบัดโรค, อาคาร
ดํารงนิราดูร 

 
ความตองการทั่วไป (General Requirement) 

ระบบที่เสนอจะตองประกอบดวย ระบบการควบคุมการเขา-ออกประตู (Access Control System)  
โดยจะตองออกแบบใหสามารถทํางานอยูบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสาร เชน LAN, WAN, 
TCP/IP,.Web Browser สําหรับบริหารจัดการและสังเกตการณในระยะไกลได 

 
คุณลักษณะทั่วไป (General Specification) 

 เครื่องควบคุมประตูAccess Control จะตองสามารถกําหนดผูผานเขา – ออกประตูไดโดยแยก
ตามการกําหนดสิทธิการเขา–ออก และการกําหนดชวงเวลาในแตละวันได ระบบจะตองสามารถสั่งการให
ล็อค –ปลดล็อคตามวันและชวงเวลาที่กําหนดโดยผูที่สามารถผานเขา–ออก ประตูไดจะตองมีบัตรชิปสําหรับใช
ทาบที่เครื่องเพื่อเขา–ออก ในกรณีเครื่องควบคุมประตู เมื่อประตูถูกเปดคางไวใหมีเสียงสัญญาณเตือนแจงวา
ประตูเปดคางอยู กรณีไมมีไฟฟาไปจายใหระบบเครื่อง Access Control นานเกินระบบสํารองไฟฟาจายไฟไป
ที่เครื่องใหกลอนปลดล็อคอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผูอาศัยภายในหองตางๆ  
 
คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification) 

1. ระบบการควบคุมการเขาออกประตู (Access Control System) 

 คุณสมบัติของอุปกรณระบบเครื่องควบคุมประตู  ACCESS CONTROL    

1.1 กลองสํารองไฟฟา (Power Supply) จํานวน 31 ชุด  โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 
เปนอุปกรณรับกระแสไฟฟา 220V. โดยตรง แลวแปลงเปน 12V.DC สงเขาหัวอานเครื่องทาบบัตรชิป

อุปกรณนี้ใชสําหรับจายไฟฟาและกรณีไฟฟาดับจะชวยใหระบบเครื่องสามารถใชงานตอเนื่องไดในระยะเวลาหนึ่ง
สามารถรองรับกระแสไฟฟา 220V.DC 50W โดยตรงได หากไฟฟาดับจะจายไฟใหระบบเครื่องเพื่อใชงาน
ตอเนื่องได 

1.1.1 กลองสํารองไฟฟา จะตองสามารถรับกระแสไฟฟา 220V.  โดยตรงได 
1.1.2 กลองสํารองไฟฟา จะตองมีระบบ Battery Backup กรณีไฟฟาดับเครื่องสามารถใชงานตอได

ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 
1.1.3 กลองสํารองไฟฟาจะตองมีฝาปด เพื่อปองกันฝุนละออง และเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

เหมาะสมกับอาคารสถานที่ติดตั้ง 
 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
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1.2 เครื่องอานบัตรชิป  Reader Card  จํานวน 30 เครื่อง 
โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.2.1 เครื่องอานบัตรชิปจะตองสามารถอานบัตรแบบไรสัมผัส (บัตรชิป RF ID) คลื่นวิทยุไดในระยะ 
หางจากตัวเครื่องไมเกิน 7cm.เพื่อชวยในการตรวจสอบผูถือบัตรวาเปนเจาของบัตรจริง 

1.2.2 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถรองรับรหัสพนักงานไดไมนอยกวา 16หลัก (ID พนักงาน)  
และรองรับไดท้ังรหัสที่เปนตัวเลขและตัวอักษร 

1.2.3 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถรองรับรหัสพนักงานไดไมนอยกวา 10,000 รหัส 
1.2.4 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถติดตอสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบ  Network  

โดยหัวอานจะตองมี  Port  RJ45 สําหรับเสียบสาย  LAN ได 
1.2.5 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมีจอแสดงผลเปน LCD จอสี เปน TouchScreen ขนาดจอ 

ไมนอยกวา4 นิ้ว   
1.2.6 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมี Port USB สําหรับใช Thumb Drive ดึงขอมูล Transactionได 
1.2.7 เครื่องอานบัตรชิปจะตองสามารถรองรับการเก็บ Records การเขา – ออกประตูไวที่

ตัวเครื่องไดไมนอยกวา100,000 Records หากระบบติดตอ Network ไมได  
1.2.8 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมีฟงกชั่นที่สามารถล็อคการใชงานหนาจอ Touch Screen 

เพื่อปองกันหนาจอชาํรุดจากการถูกสัมผัสหนาจอเลน 
1.2.9 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมีฟงกชั่นที่สามารถล็อคการใชงานปุม (Keypad) ไดเพื่อปองกัน

การกดปุมเลน 
1.2.10 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมีเสียงตอบรับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพือ่แจงผลการทาบ

บัตรผานหรือไมผาน           
1.2.11 เครื่องอานบัตรชิปจะตองทํางานไดท้ังแบบ Online Real time (Server Mode) และแบบ

Stand Alone Mode 
1.2.12 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถสงขอมูลการทาบบัตร และเหตุการตาง ๆ แบบ Realtimeได 
1.2.13 เครื่องอานบัตรชิปตองมีเสียงเตือนเมื่อประตูปดไมสนิท หรือเปดประตูคางไวเกินเวลาที่กําหนด 
1.2.14 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถปรับความสวางหนาจอได 
1.2.15 เครื่องอานบัตรชิปตองมีปุมกด(Keypad) ที่ตัวเครื่องสําหรับใชกดรหัส และเพ่ือทดแทนการ

ใช Touch Screenที่หนาจอ 
1.2.16 เครื่องอานบัตรชิปตองมีหนาจอเรืองแสงสามารถมองเห็นไดในเวลาแสงนอยหรือเวลามืด 

และหนาจอตองแสดงผลไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.2.17 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถติดตอสื่อสารผานระบบ TCP/IP 10/100 Base-T หรือดีกวา 
1.2.18 เครื่องอานบัตรชิปตองสามารถถายโอนคา Configuration ของเครื่องไดโดยใช USB 

Thumb Drive หรือดีกวา 
1.2.19 เครื่องอานบัตรชิปจะตองมี Mode ดึงขอมูล Records ที่ถูกบันทึกลงในบัตรขึ้นมาโชวที่

หนาจอเพ่ือใหพนักงานนําบัตรมาตรวจสอบขอมูลการบันทึกเวลาเขา – ออกประตเูองได 
 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
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1.2.20 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง ใหเปนตัวแทน
จําหนายสําหรับโครงการนี้ โดยมีหนังสือแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

1.2.21 ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรอง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรงวามี 
ความสามารถดานการติดตั้ง การสนับสนุนดานเทคนิค และ การบริการหลังการขายสําหรับ
โครงการนี้ และ รับรองวาอุปกรณ ที่เสนอในโครงการเปนของใหม ยังอยูในสายการผลิต 
โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือ ผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 
1.3 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Reader Finger Print  จํานวน 1 เครื่อง 

โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.3.1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถสแกนนิ้วพรอมอานบัตรแบบไรสัมผัส (บัตรชิป RF ID)  
ไดในตัวเครื่องเดียวกัน 

1.3.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองใชเลนส (Sensor) ชนิด Optical Sensor หรือดีกวาเทานั้น 
1.3.3 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองใชเลนส (Sensor) ที่เปนแทงแกวปริซึ่มใส หรือดีกวา 
1.3.4 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับรหัสพนักงานไดไมนอยกวา 13 หลัก  

(ID พนักงาน) กรณีรหัสที่เปนตัวเลขและไมต่ํากวา 7 หลัก กรณีรหัสที่เปนตัวอักษร  
1.3.5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับรหัสพนักงานไดไมนอยกวา 10,000 รหัส 
1.3.6 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับลายนิ้วมือไดไมนอยกวา 8,000 ลายนิ้วมือ 

และรองรับการลงทะเบียนนิ้วไมนอยกวา 1 คนตอ 2 ลายนิ้วมือ  
1.3.7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอรผานระบบ  Network  

โดยหัวอานจะตองมี  Port  RJ45 สําหรับเสียบสาย  LAN ได  
1.3.8 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีจอแสดงผลเปน LCD จอสี ไมนอยกวา 16 ลานสี เปน  

Touch Screen  ขนาดจอไมนอยกวา  4  นิ้ว   
1.3.9 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมี Port USB สําหรับใช Thumb Drive ดึงขอมูล Records ได 
1.3.10 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับการเก็บ Records ไวที่ตัวเครื่องหากติดตอ 

Network ไมได ไมนอยกวา 100,000 Records 
1.3.11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับผูใชงานระบบไดไมจํากัดจํานวนผูใช (Server 

Mode) และจะตองรองรับผูใชงานไดไมนอยกวา10,000 คน กรณีเก็บขอมูลผูใชที่ตัวเครื่อง  
(Stand  Alone Mode)  และสามารถลง Template ลายนิ้วมือไดคนละไมนอยกวา 
2 ลายนิ้วมือ 

1.3.12 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีฟงกชั่นที่สามารถล็อคการใชงานหนาจอ Touch Screen 
เพื่อปองกันการสัมผัสหนาจอเลน 

1.3.13 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองจะตองมีฟงกชั่นที่สามารถล็อคการใชงานปุม (Keypad) ได
เพื่อปองกันการกดปุมเลน 

 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
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1.3.14 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีเสียงตอบรับเปนภาษาไทยพอแจงผลการสแกนนิ้วผาน
หรือไมผาน 

1.3.15 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองทํางานไดทั้งแบบ Online Real time (Server Mode) และ 
Stand Alone Mode 

1.3.16 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองใชงานไดหลายรูปแบบดังนี้ สแกนลายนิ้วมืออยางเดียว, บัตร
สมารทการด + สแกนลายนิ้วมือ, บัตรสมารทการด + กดรหัส, กดรหัส VIP  

1.3.17 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสงขอมูลการสแกนลายนิ้วมือ, ทาบบัตร และเหตุการณตาง ๆ 
แบบ Real-time ได 

1.3.18 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีเสียงเตือนเมื่อประตูปดไมสนิท หรือเปดประตูคางไวเกิน
เวลาที่กําหนด 

1.3.19 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองใช CPU ไมนอยกวา 32 Bit ความเร็วในการประมวลผลไม
นอยกวา 80 MHz 

1.3.20 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถปรับความสวางหนาจอได 
1.3.21 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถปรับความดังเสียงตอบรับได 
1.3.22 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีปุมกด (Keypad)  สําหรับลูกคาที่ไมใชระบบ Touch Screen 
1.3.23 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองมีหนาจอเรืองแสงสามารถมองเห็นไดในเวลาแสงนองหรือ

เวลามืด หนาจอแสดงผลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.3.24 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถติดตอสื่อสารผานระบบ TCP/IP 10/100 Base-T 

Ethernet หรือดีกวา 
1.3.25 เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถถายโอนคา Configurationของเครื่องไดโดยใช USB 

Thumb Drive ได 
1.3.26 ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถกําหนดชวงเวลาไดไมนอยกวา 20 Time Zone, 

8 วัน (1 Week + 1 Holiday) และวันละไมนอยกวา5 ชวงเวลา 
1.3.27 ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะตองสามารถรองรับวันหยุดไดไมนอยกวา 100 วัน (100 

Holidays) 
1.3.28 มีเครื่องหมายการคา หรือผูผลิตเดียวกับอุปกรณเครื่องอานบัตรชิป Reader Card ที่เสนอ 
1.3.29 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง ใหเปน

ตัวแทนจําหนายสําหรับโครงการนี้โดยมีหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทย
โดยตรง 

1.3.30 ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรอง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง วามี 
ความสามารถดานการตดิตั้ง การสนับสนุนดานเทคนิค และการบริการหลังการขายสําหรับ
โครงการนี้ และรับรองวาอุปกรณที่เสนอในโครงการเปนของใหมยังอยูในสายการผลิต 
โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
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1.4 บัตรพนักงาน Employee Card  จํานวน 1,000 บัตร 

โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.4.1 ตองสามารถอานคาแบบไรสัมผัสRF ID (Contactless Smart Card) และจะตองอานคา
ดวยคลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHz. หรือดีกวา 

1.4.2 ตองมีความจุไมนอยกวา 1 Kbyte (สําหรับเก็บขอมูลรหัส (ID), ชื่อพนักงานและบันทึก 
Records การทาบบัตรในชิปบัตรได 

1.4.3 ตองสามารถแกไข (Read/Write) เพื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยผานอุปกรณเขียนบัตร โดยไม
ตองนําบัตรกลับไปแกไขขอมูลที่บริษัทผูจําหนาย 

1.4.4 ตองสามารถนํากลับมาวนใชใหมได  โดยแกไข ID พนักงานไดไมนอยกวา 100,000 ครั้ง  
โดยใชวิธีการเขียนบัตร จากอุปกรณเขียนบัตร 

1.4.5 ตองล็อค  Issue (การใสลําดับครั้งที่ของการทําบัตร) ไดเพื่อปองกันการนําบัตรเกามาใช
กรณีผูถือบัตรทําบัตรสูญหายแลวมีผูเก็บไดนํามาใชเขา – ออกประตู 

1.4.6 ตองสามารถล็อครหัสCustomer บัตรไดเพื่อปองกันการนําบัตรปลอมหรือบัตรขององคกร
อื่นมาใชปนกับระบบ 

 
1.5 กลอนไฟฟา ELECTRIC DOOR LOCK  จํานวน 31 ชุด 

โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.5.1 รับแรงผลัก-ดูด ไดไมนอยกวา 600 ปอนด 
1.5.2 ตองมีปุมไฟ LED แสดงสถานะของกลอนแมเหล็ก Magnetic Lock 
1.5.3 ตองปลดล็อคเมื่อไมมีกระแสไฟฟาในระบบ เพื่อความปลอดภัยของผูอยูภายในหอง, อาคาร 
1.5.4 ตองมีอุปกรณรวมในการยึดติดตั้งกลอนอยางครบถวน 
 

1.6 เครื่องเขียนขอมูลลงบัตรชิปInitial Card (อุปกรณเขียนรหัส ID ลงบัตร) จํานวน 1 ชุด  
โดยมคีุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.6.1 ตองสามารถอานขอมูลในบัตรที่เสนอได 
1.6.2 ตองสามารถเขียนขอมูลลงบนบัตรชนิด RF ID ที่รับคลื่นวิทยุความถี่ 13.56 MHzได  
1.6.3 ตองสามารถเชื่อมตอดวยพอรต USB ได เพื่อความสะดวกในการใชงานของผูใช 
1.6.4 ตองมีปุมไฟ LED แสดงสถานะในการใชงาน 
1.6.5 ตองมีเสียงแสดงสถานะการทํางาน ขณะใชงาน 

 
 
 

 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
 



-6- 
 

1.7 อุปกรณฉุกเฉิน Emergency Break Glass  จํานวน 31 ชุด 
โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.7.1 มีคุณสมบัติชวยตัดระบบการทํางานของกลอนไดทันทีหากมีการเรียกใชอยางถูกวิธี 
1.7.2 สามารถนํากลับมาใชใหมหากถูกเรียกใชในยามฉุกเฉินไปแลว (ปรับเปลี่ยนอะไหลบางชิ้น

โดยไมตองสั่งซื้อใหมก็สามารถนํากลับมาใชใหมได) 
 

1.8 สวิตชปลดล็อคกลอนไฟฟา Exit Switch  จํานวน 38 อัน 
โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.8.1 สวิตชปลดล็อคกลอนไฟฟาจะตองเปนอุปกรณเฉพาะสําหรับใชกับระบบการปลดล็อค 
เครื่องควบคุมประตู 

 
1.9 โปรแกรมควบคุมและจัดการะรบ Software Access Control  จํานวน 1 ระบบ  

โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

1.9.1 สามารถทํางานภายใต WINDOWS  XP  หรือดีกวา 
1.9.2 ตองมีรหัสผาน (PASSWORD) สําหรับผูใชระบบ 
1.9.3 ทํางานเปนระบบ Web Application เพื่อความสะดวกตอการใชงาน 
1.9.4 มีการใชฐานขอมูลเปน MySQL (Free License) หรือดีกวา 
1.9.5 สามารถรับคาการสงขอมูลจากเครื่องไดทันที เปน Real Time เพื่อความรวดเร็วในการ

ตรวจสอบการเขา-ออกประตูของพนักงาน  
1.9.6 สามารถระบุระดับการเขาทํางานของ  User  ไดไมนอยกวา 3  ระดับการเขาถึงเพื่อใชงาน

โปรแกรม หรือเขาดูขอมูล 
1.9.7 สามารถรองรับผูเขาใชงานโปรแกรม หรือเขาดูขอมูล โดยไมมีการจํากัดจํานวนผูเขาใชระบบ 
1.9.8 สามารถเก็บขอมูลไดทั้งรูปแบบ Database และ Standard File (Text File) 
1.9.9 สามารถรองรับการกําหนด Time Zoneไดไมนอยกวา 20 Time Zone 
1.9.10 สามารถกําหนดชวงเวลาการเขาออกไดไมนอยกวา 5 ชวงเวลา ตอ 1 วัน 
1.9.11 สามารถกําหนดวันหยุดไดไมนอยกวา 100 วัน 
1.9.12 สามารถกําหนดวันเริ่มใชงาน  และวันหมดอายุการใชงาน  ของพนักงานแตละคนได 
1.9.13 สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงานของพนักงานแบบกลุมได 
1.9.14 สามารถโอนขอมูลพนักงานจาก File .CSV เขาระบบได 
1.9.15 สามารถตรวจสอบขอมูลสถานะอุปกรณตอพวงได 
1.9.16 สามารถโชวขอมูลสถานะ Real Time ที่หนาจอแสดงผลเมื่อมีการเขา – ออก ที่ประตวูามี

การเขา-ออกประตูใดบาง และแจงใหทราบวาผูที่เขา-ออกประตู คือใคร 
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1.9.17 สามารถแจงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการเขา – ออก ผานประตูไดไมนอยกวา 50 เหตุการณ

(50 Event) 
1.9.18 สามารถแกไข เพิ่ม ลบ ขอมูล การสั่งงาน และจัดการรหัส ของผูใชระบบไดโดยผานสวนกลาง

(Center) เปนผูจัดการระบบ 
1.9.19 สามารถใชงานรวมกับอุปกรณ เครื่องอานบัตรชิป  Reader Card ที่เสนอได 

 
2. อุปกรณกระจายสัญญาณ Gigabit Switch แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด 
 โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

2.1. เปนระบบแบบ Modular Operating System เพื่อรองรับการทํางาน แบบไมมีการหยุดพักได 
2.2. มีหนวยความจําชนิด RAM หรือ DRAM หรือ SDSAM ขนาดไมนอยกวา 1GB และมีหนวยความจํา

ชนิด Flash ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
2.3. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base-T จํานวนไมนอยกวา 20 พอรต 
2.4. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต และมีพอรต 10 Gigabit 

Ethernet แบบ SFP+ (หรือ XFP หรือ XENPAK หรือ X2) จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต ตอ switch
โดยสามารถใชงานไดพรอมกันทุก port  

2.5. รองรับพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ (หรือ XFP หรือ XENPAK หรือ X2) จํานวน
รวมสูงสุดไมนอยกวา 6 พอรต ตอ switch 

2.6. โครงสรางรองรับการขยายพอรต 40 Gigabit Ethernet แบบ QSFP+ หรือ QSFP หรือ CFP 
ไดไมนอยกวา 2 พอรต ตอ switch 

2.7. มี Switching Bandwidth หรือ Switching Fabric รวมสูงสุดรวมไมนอยกวา 290Gbps และมีคา 
Forwarding Rate หรือ Throughput สูงสุดรวมไมนอยกวา 220 Mbps ตอ Switch  

2.8. มีโครงสราง แบบ Modular Chassis จํานวนไมนอยกวา 8 Slot โดยตองมีความเร็วไมนอยกวา
160 Gbps ตอSlot ทํางานแบบ distributed forwarding และ Wire-speed (wire-rate)  
ไดทุก port หรือ มีโครงสรางรองรับการเพิ่มความสามารถเชื่อมตอแบบ Stack ไดไมนอยกวา8ชุดโดย
รองรับความเร็ว Stack (หรือ Stack Bandwidth) สูงสุดรวมไมนอยกวา 160 Gbps ตอ Switch 

2.9. รองรับเชื่อมตอแบบ Split Multilink Trunking (SMLT) หรือ Multi-Switch Link aggregation 
หรือ Virtual Device Contexts (VDCs) หรือ virtual Switching System (VSS) ได 

2.10. สามารถทํา Routing ตามโปรโตคอลมาตรฐาน IPv4 แบบ Static, RIP v1/2, Policy Base 
Routing ได และรองรับการเพิ่มความสามารถแบบ BGP4, ISIS, MPLS (RFC 3031), MPLS-TE 
(RFC 3812), MPLS L3 VPN (RFC 4382), Virtual Private LAN Service (RFC 4762) และ 
OSPF โดยตัว Switch เองได 

2.11. สามารถทํา IPv6 Routing แบบ Static และ RIPngและรองรับการเพิ่มความสามารถ แบบ OSPFv3, 
IS-IS for IPv6 และ BGP4+ (BGP4 for IPv6) ไดในอนาคตดวยตัว Switch เองไดเปนอยางนอย 
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2.12. รองรับการเพิ่มความสามารถเชื่อมตอกับ Virtual Machine แบบ Virtual Ethernet Port 
Aggregator (VEPA) หรือ 802.1Qbg หรือ VN-Tag (802.1Qbh)  

2.13. สามารถตรวจจับปองกันการโจมตี ไดอยางนอยดังนี้ 
2.13.1. Denial of Service (DoS) Protection โดย เก็บ Packet Header เพื่อวิเคราะห และ 

ทําการ สราง Hardware ACL เพื่อควบคุมการ Flow ของขอมูล โดยตัว Switch เอง  
และ ปองกันการโจมตี แบบ SYN Attack, Ping of Death, และ Man in the middle 
เปนอยางนอย และ Protocol Anomaly Protection โดยใช built-in hardware 
chipsets (หรือ ASIC) ของตัว Switch เอง หรือ เสนอ IPS ภายนอก จํานวนเทากับ
จํานวน Switch ที่เสนอ โดย IPS ภายนอกที่เสนอ ตองมีคุณลักษณดังนี้ มี IPS 
Throughput ตอ อุปกรณ ไมนอยกวา 40 Gbps และ มี port 10G Ethernet ไมนอย
กวา 4 port และ ทํา Dos Protection และ Protocol Anomaly protection ได 

2.13.2. อุปกรณหรือ ระบบปฏิบัติการ ไดรับการรับรอง (Certification) ตามมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย Common Criteria ระดับ EAL3+ หรือ สูงกวา หรือ เสนออุปกรณ 
Hardware Firewall ภายนอก จํานวนเทากับจํานวน Switch ที่เสนอ โดย Hardware 
Firewall ภายนอกที่เสนอ  ตองมีคุณลักษณดังนี้ มี Throughput ไมนอยกวา 40 Gbps 
ที่ไดมาตรฐาน Common Criteria ระดับ EAL3+ หรือ สูงกวา 

2.14. สามารถทํางานไดตามมาตรฐานการจัดแบง VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 VLAN พรอมกัน(Active 
VLAN) และ MAC Address ไดไมนอยกวา 96K address ตอ Switch และ มี IPv4 Route in 
Hardware (หรือ IPv4 LPM entries หรือ  IPv4 Longest Prefix Match) ไมนอยกวา 12,000 
entries หรือ prefix และ ทํา Virtual Machine Tracking (หรือ Virtual Machine Tracker)  ได 

2.15. สามารถทํา  Multicast VLAN Registration (MVR), Data Center Bridging (DCB) Exchange 
(IEEE P802.1Qaz หรือ 802.1Qaz), SNMPv3, LLDP, Network Time protocol v4 และ 
Secure FTP (SFTP) ไดเปนอยางนอย และใชงานรวมกับ Per VLAN Spanning Tree  (หรือ 
PVST หรือ PVST+) ได  

2.16. สามารถทํา Multicast แบบ IGMPv1 (RFC 1112),  IGMPv2 (RFC 2236),  IGMPv3 (RFC 
3376), IPv6 Multicast Listener Discovery V1 (RFC 2710), IPv6 Multicast Listener 
Discovery V2 (RFC 3810) และ PIM Snooping ไดเปนอยางนอย โดยตัว Switch เอง 

2.17. สามารถทํา Net-Flow หรือ JFlow หรือ CFlowd  หรือ IPFIX หรือ SFlow ได โดยตัว Switch เอง 
2.18. สามารถทํางานตามมาตรฐาน Ethernet Automatic Protection Switching (RFC3619) หรือ 

resilient packet ring (IEEE 802.17) หรือ Virtual Private LAN Service (RFC 4762) โดยตัว 
Switch เอง 

2.19. สนับสนุนการบริหารจัดการแบบ RFC 2021 (RMON2) หรือ เสนออุปกรณ RMON2 probe 
ภายนอก จํานวนเทากับจํานวน Port 10/100/1000 ที่เสนอ 

2.20. รองรับRedundant Power Supply แบบ internal จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 
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2.21. รองรับการเพิ่มความสามารถการบริหารจัดการแบบ OpenFlow 
2.22. ทํางานแบบ Priority Flow Control (IEEE 802.1Qbb) ได และรองรับ Precision Time 

Protocol ตามมาตรฐาน IEEE 1588  
2.23. รองรับการบริหารจัดการ Switch 2 ชุด ดวย IP Address หมายเลขเดียวกันได และ สนับสนุกการ

ทํางาน IPv6 อยางนอย ดังนี้ RFC 4861 ( Neighbor Discovery in IPv6), RFC 2462 (IPv6 
Stateless Address Autoconfiguration), RFC 3513 (IPv6 Addressing Architecture) และ 
RFC 3315 (DHCPv6) 

2.24. สามารถทํางานแบบ DHCP Server เพื่อจาย IP ใหกับ Client ได หรือ เสนอ DHCP Server 
ภายนอก แบบ Appliance เทากับจํานวน Switch ที่เสนอ 

2.25. อุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN เปนอยางนอย 
2.26. ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง ใหเปนตัวแทน

จําหนายสําหรับโครงการนี้  โดยมีหนังสือแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง  
2.27. ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรอง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง วามี 

ความสามารถดานการติดตั้ง การสนับสนุนดานเทคนิค และ การบริการหลังการขายสําหรับ
โครงการนี้ และ รับรองวาอุปกรณ ที่เสนอในโครงการเปนของใหม ยังอยูในสายการผลิต โดยมี
หนังสือรับรองจากผูผลิต หรือ ผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 
3. อุปกรณกระจายสัญญาณ Gigabit Switch แบบที่ 2  จํานวน 2 ชุด 
 โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังตอไปนี้ 

3.1. เปนระบบแบบ Modular Operating System เพื่อรองรับการทํางานแบบไมมีการหยุดพักได 
3.2. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base-T จํานวนไมนอยกวา 20 พอรต โดยตัว 

Switch เอง 
3.3. มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต  
3.4. มี Switching Bandwidth หรือ Switching Fabric รวมสูงสุดรวมไมนอยกวา 85 Gbps และมีคา 

Forwarding Rate หรือ throughput สูงสุดรวมไมนอยกวา 65 Mpps ตอ Switch 
3.5. มีโครงสราง แบบ Modular Chassis จํานวนไมนอยกวา 8 Slot โดยตองมีความเร็วไมนอยกวา 

40Gbps ตอ Slot ทํางานแบบ distributed forwarding หรือ มี Port Stack ที่รับการตอเชื่อม
แบบ Stack ไดไมนอยกวา 8 ชุด โดยมีความเร็ว Stack (หรือ Stack bandwidth)สูงสุดรวมไม
นอยกวา 40Gbps ตอ Switch   

3.6. สามารถทํา User Authentication กอนเขาใชงาน Switch อยางนอยดังนี้ 
3.6.1. สามารถทําการ User Authentication ใหกับผูใชงาน (User) กอนจะอนุญาติใหเขาใชงาน 

Switch ไดในแบบ 802.1x และ MAC base  โดยตัว Switch เอง  และ สนับสนุน RFC 
1492 (TACACS+) และ Radius  
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3.6.2. สามารถทําการ MAC base Authentication และ Web Base Authentication ใหกับ
ผูใชงาน (User) กอนจะอนุญาติใหเขาใชงาน Switch โดยสามารถสรางและใชรายการ
ผูใชงานบน Local Database ของ switch เอง โดยสามารถกําหนด user name, 
password และ VLAN ของแตละ user ได หรือ เสนออุปกรณภายนอก 

3.7. สามารถตรวจจับปองกันการโจมตี ไดอยางนอยดังนี้ 
3.7.1. Denial of Service (DoS) Protection โดย เก็บ Packet Header เพื่อวิเคราะห และ ทํา

การ สราง Hardware ACL เพื่อควบคุมการ Flow ของขอมูล โดยตัว Switch เอง  และ
รองรับปองกันการโจมตี แบบ SYN Attack, Hijack Terminal connection, smurf, win 
freeze และ Win Nuke เปนอยางนอย และ สามารถทํา Protocol Anomaly 
Protection โดยใช built-in hardware chipsets (หรือ ASIC) ของตัว Switch เอง หรือ 
เสนอ IPS ภายนอก จํานวนเทากับจํานวน Switch ที่เสนอ โดย IPS ภายนอกที่เสนอ ตองมี
คุณลักษณดังนี้ มี IPS Throughput ตอ อุปกรณ ไมนอยกวา 40 Gbps และ มี port 10G 
Ethernet ไมนอยกวา 4 port และ ทํา Dos Protection และ Protocol Anomaly 
protection ได 

3.7.2. อุปกรณหรือระบบปฏิบัติการไดรับการรับรอง (Certification) ตามมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย Common Criteria ระดับ EAL3+ หรือ สูงกวา หรือ เสนออุปกรณ 
Hardware Firewall ภายนอกจํานวนเทากับจํานวน Switch ที่เสนอ โดย Hardware 
Firewall ภายนอกที่เสนอ  ตองมีคุณลักษณดังนี้ ที่มี Throughput ไมนอยกวา 40 Gbps 
ที่ไดมาตรฐาน Common Criteria ระดับ EAL3+ หรือ สูงกวา 

3.8. สามารถทํา Routing ตามโปรโตคอลมาตรฐาน IPv4 แบบ Static และ RIPv1/2 และรองรับการ
เพิ่มความสามารถแบบ OSPF ได ไดโดยตัว Switch เองเปนอยางนอย 

3.9. สามารถทํา IPv6 Routing แบบ Static และ RIPng  และรองรับการเพิ่มความสามารถแบบ 
OSPFv3 ไดในอนาคต ไดโดยตัว Switch เองเปนอยางนอย 

3.10. สามารถทํางานไดตามมาตรฐานการจัดแบง VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 VLAN พรอมกัน (Active 
VLAN) ตอ Switch และ รับ ACL สูงสุดไดไมนอยกวา 1000 Ruleตอ Switch และ ทํา Virtual 
Machine Tracking (หรือ Virtual Machine Tracker) ได 

3.11. รับ MAC Address ไดไมนอยกวา 16K address ตอ Switch  
3.12. สามารถ ทํา 802.1D, Rapid Spanning Tree (802.1w), 802.1s และ SNMPv3, LLDP, NTPv4 

(RFC2030), SSH, Multicast VLAN Registration (MVR), ITU G.8032 (Ethernet Ring 
Protection), IEEE 802.1ak (Multiple Registration Protocol), IEEE 802.1ag  
(Connectivity fault management) , RFC 2267 (Network Ingress Filtering),  และ Secure 
FTP (SFTP) ได แล ใชงานรวมกับ Per VLAN Spanning Tree  (หรือ PVST หรือ PVST+) ได 

3.13. สนับสนุน Multicast แบบ IGMPv1/2/3, IPv6 Multicast Listener Discovery V1 (MLDv1), 
IPv6 Multicast Listener Discovery V2 (MLDv2) และ PIM Snooping ไดเปนอยางนอย  
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3.14. สามารถทํางานตามมาตรฐาน Ethernet Automatic Protection Switching (RFC3619) หรือ 

resilient packet ring (IEEE 802.17) หรือ MPLS-TE (RFC2702) โดยตัว Switch เอง   
3.15. สนับสนุนการบริหารจัดการแบบ RMON2 (RFC 2021) หรือ เสนออุปกรณ RMON2 probe 

ภายนอก จํานวนเทากับจํานวน Port 10/100/1000 ที่เสนอ 
3.16. รองรับการเพิ่มความสามารถ การบริหารจัดการแบบ OpenFlow 
3.17. สามารถทํางาน ตามมาตรฐาน SNMPv3, LLDP, Data Center Bridging Exchange (IEEE 

P802.1Qaz หรือ 802.1Qaz) และ SSH ได และ สนับสนุนการทํางาน IPv6 อยางนอย ดังนี้ RFC 
4861 ( Neighbor Discovery in IPv6), RFC 2462 (IPv6 Stateless Address 
Autoconfiguration), RFC 3513 (IPv6 Addressing Architecture) และ RFC 3315 (DHCPv6) 

3.18. รองรับการบริหารจัดการ Switch 2 ชุด ดวย IP Address หมายเลขเดียวกันได  
3.19. สามารถทํางานแบบ DHCP Server เพื่อจาย IP ใหกับ Client ได หรือ เสนอ DHCP Server 

ภายนอก แบบ Appliance เทากับจํานวน Switch ที่เสนอ 
3.20. รองรับการเชื่อมตอ แบบ Stack กับอุปกรณ Gigabit Switchแบบที่ 1 ที่เสนอได หรือ รองรับ

เชื่อมตอแบบ Virtual Device Contexts (VDCs) หรือ virtual Switching System (VSS) กับ
อุปกรณ Gigabit Switchแบบที่ 1 ที่เสนอได 

3.21. อุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN เปนอยางนอย 
3.22. มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณกระจายสัญญาณ Gigabit Switch แบบที่ 1 ที่เสนอใน

โครงการ 
3.23. ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง ใหเปนตัวแทน

จําหนายสําหรับโครงการนี้  โดยมีหนังสือแตงตั้ง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง  
3.24. ผูเสนอราคาตองไดรับการรับรอง จากผูผลิตหรือผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง วามี 

ความสามารถดานการติดตั้ง การสนับสนุนดานเทคนิค และ การบริการหลังการขายสําหรับ
โครงการนี้ และ รับรองวาอุปกรณ ที่เสนอในโครงการเปนของใหม ยังอยูในสายการผลิต โดยมี
หนังสือรับรองจากผูผลิต หรือ ผูผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 
เงื่อนไขการติดตั้ง 

1. ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งเครื่องอานบัตรชิป  Reader Cardพรอมอุปกรณประกอบตางๆ ที่เสนอใน
โครงการตามตําแหนงประตูท่ีทางสถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด  

2. ผูเสนอราคาตองทําการติดตั้งสายสัญญาณตางๆ, สายไฟฟา ที่จําเปนตอการใชงาน เพื่อใหระบบ Access 
Control ที่เสนอในโครงการ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูเสนอราคาตองทําการเชื่อมตออุปกรณกระจายสัญญาณ Gigabit Switch แบบที่ 1 และ 2 ที่เสนอใน
โครงการใหสามารถใชงานรวมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรเดิม ของทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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4. ในระหวางการติดตั้งอุปกรณตามโครงการ จะตองไมมีผลกระทบตอการทํางานของระบบงานตางๆ หรือ

กอใหเกิดความเสียหายแกระบบเครือขาย อุปกรณเครือขาย หรืออุปกรณอ่ืนๆ ของทางสถาบันมะเร็ง
แหงชาติ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ผูเสนอราคาตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานได
ตามปกติและตองรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนอุปกรณที่เกิดความเสียหาย 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมกับทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

5. ภายหลังการตรวจรับอุปกรณแลว ผูเสนอราคาจะตองใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง รวมทั้งอบรมในกรณีมี
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติจัดหาตามโครงการนี้ รวมทัง้กรณี
ทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาตริองขอ ผูเสนอราคาจะตองสนับสนุนและปฏิบัติตามการรองขอดังกลาว 

6. ขอมูลของทางสถาบันมะเร็งแหงชาติเปนความลับทางราชการ หามมิใหนําไปเผยแพร ทั้งนี้หากเกิดความ
เสียหายในสวนหนึ่งสวนใดอันเนื่องจากการดําเนินการของผูเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองแสดงความ
รับผิดชอบ หากขอมูลสารสนเทศหรือขอกําหนดตางๆ บนเครือขายของสถาบันมะเร็งแหงชาติสูญหาย 
ถูกเผยแพรหรือเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและความปลอดภัยของสถาบันมะเร็งแหงชาติ
ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานของผูเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายและ
ความบกพรองของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น 

7. การรับประกันคุณภาพอยางนอย 1 ป นัดถัดจากวันที่สถาบันมะเร็งแหงชาติรับมอบ กรณีที่เกิดความชํารุด 
 บกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไข
 ใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิม ภายใน2วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรองจาก
 สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ของระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติจํานวน 1 ระบบ 
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