
   

 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 
งบลงทุนปี 2560 
............................. 

ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์ด าเนินการตามโครงการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ M1000e, M600 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งคณะกรรมการก าหนด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามค าสั่งองค์การที่ 420/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน  
2559 และค าสั่ง 209/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 มกราคม 2559 จึงขอเผยแพร่รายละเอียด
สาระส าคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 

1. ความเป็นมา 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้มีการพัฒนาและมีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารรวมถึง

โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือให้ระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบ e-Mail, ระบบตรวจสอบและทะเบียนผู้ใช้งาน (Active Directory) ตลอดจนระบบ 
Antivirus ซึ่งระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ดีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า 6 ปี ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อความช ารุดบกพร่องของระบบ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต 

ดังนั้น ขสมก. จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดใหม่ทดแทนเพ่ือรองรับ
ระบบงานเหล่านั้นได้ และให้สอดรับกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. ให้มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600  
2.2 เพ่ือให้การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

3. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 
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3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จากองค์การ 

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  6  เดือนมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายหรือให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 
ให้กับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่องค์การเชื่อถือได้ในประเทศไทย และยังมีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันอย่างน้อย 1 สัญญา วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.00 บาทข้ึนไป ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับถัดจากวันที่
ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ
หรือส าเนาสัญญาของงาน และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพร้อมชื่อและ
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

3.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ าหน่ายจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้หนังสือ
แต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที่น าเสนอเป็น
อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่
ก าหนดข้างต้นทั้งหมด  โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่
อ้างอิงให้ชัดเจน ขสมก. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไ ม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขใน
เอกสารอ้างอิง  แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง 
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียด 

ที ่ขสมก.ก าหนด 
รายละเอียดที่ผู้
ประสงคจ์ะเสนอ

ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด
ที่ ขสมก. ก าหนด 

ดีกว่ารายละเอียด
ที่ ขสมก.ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
 (ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ) 

     

 
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ 

รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแนบ 
ดังนี้   

4.1 ขอบเขตการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1)  
4.2 คุณลักษณะรายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เอกสารหมายเลข 2) 
4.3 การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 3) 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการภายใน  120  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
6. ระยะเวลาส่งมอบระบบ   

ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Antivirus, e-Mail, AD 
พร้อมติดตั้งส าหรับใช้งาน ตามที่ผู้ชนะการประกวดราคาจัดเตรียมไว้ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
 

 
 
 

งวดที่ ขอบเขต/สิ่งท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 

1 ส่งมอบแผนการด าเนินงานโครงการ และส ารวจสถานที่ติดตั้ง 
พร้อมสรุปผลรายงานผลการส ารวจให้ ขสมก. พิจารณา  

20  วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

2 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทดสอบการใช้งานของ
ระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตั้งให้ ขสมก. 

90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

3 จัดอบรมให้พนักงาน และจัดท าเอกสารคู่มือส าหรับการบริหาร
จัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมสนับสนุนการน าไปสู่การใช้
งานจริง  

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 
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7. วงเงินในการจัดหา  
วงเงินในการจัดหาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600  

งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ชื่อผู้ติดต่อ :  นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ   อีเมล์ แอดเดรส : kyarat@bmta.co.th 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2246-0339 ต่อ 1417 fax. 0-2246-5851 
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ  :  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขที่  131  ถนนวัฒนธรรม  แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง   กรุงเทพมหานคร 10320  
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทาง e-mail :  kyarat@bmta.co.th  มายัง ขสมก. โดยเปิดเผยตัว 

  

mailto:kyarat@bmta.co.th
mailto:somsak@bmta.co.th%20%20มายัง
mailto:somsak@bmta.co.th%20%20มายัง
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เอกสารหมายเลข 1 
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 

………………………………………… 
 
1. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะประกวดราคาเพ่ือจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทดแทนระบบ Antivirus E-Mail, AD โดยรายละเอียดขอบเขตงานหลัก มีดังนี้ 

1.1 ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และความต้องการใช้งาน ตลอดจนความต้องการในการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบ 
โดยประกอบด้วยรายละเอียดของแผนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยดังนี้ 
1.1.1 การส ารวจสถานที่ติดต้ัง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง 
1.1.2 การติดตั้ง และทดสอบระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Antivirus, E-Mail, AD 
1.1.3 การเชื่อมต่อ และการบูรณาการระบบร่วมกับระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การถ่ายโอนข้อมูล

ทะเบียนผู้ใช้งาน 
1.1.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบ 
1.1.5 แผนการน าระบบไปใช้งานจริง และการสนับสนุนบ ารุงรักษาระบบในช่วงการ

รับประกันผลงาน 
1.2 ด าเนินการส ารวจสถานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงข้อจ ากัดของระบบพร้อม

จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจส่งมอบให้ ขสมก. พิจารณา 
1.3 ด าเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะ (ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2) 
1.4 ท าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และติดตั้งระบบ Virtualization ส าหรับชุดระบบ

เครื่องแม่ข่ายเสมือนระดับสูง (VMware) เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม 
1.5 ท าการปรับปรุ งระบบจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์  (Email)  เดิม  โดยท าการปรับปรุ ง

ระบบปฏิบัติการ windows และระบบ Active Directory (AD) พร้อมทั้งติดตั้ง Microsoft 
Exchange version ล่าสุด และท าการเชื่อมต่อระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เดิมเข้า
กับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ใหม ่

1.6 ท าการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ เข้ากับระบบ SAN Storage 
1.7 ท าการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
1.8 ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 Standard 

Edition หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
1.9 ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server User CAL จ านวนไม่น้อย

กว่า 600 Licenses 
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1.10 มีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Exchange Server Standard 2012 หรือดีกว่า ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.11 ด าเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  Microsoft Exchange Server Standard User CAL 
จ านวนไม่น้อยกว่า 600 Licenses 

1.12 ด าเนินการโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในปัจจุบันของ ขสมก. ไปสู่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดหาในโครงการ 

1.13 จัดท าเอกสารการติดตั้งระบบ (System Configuration & Installation Document) ส่งมอบ
ให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

1.14 รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์และระบบต่างๆ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 3 
 

2. ลิขสิทธิ์การใช้งาน 
ขสมก. มีความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานตามรายละเอียดที่ก าหนด

ไว้ในโครงการโดยต้องจัดเตรียมลิขสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้มีจ านวนสอดคล้องกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และระบบบริหารจัดการเครือข่าย ดังที่น าเสนอในโครงการ และต้องมีระบบปฏิบั ติการพร้อมมีโปรแกรม 
Antivirus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ ขสมก. ซื้อใหม่ล่าสุดใช้เป็นตัวหลัก
ในปัจจุบัน 
 

3. ข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
3.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2560 การลงนามในสัญญาหรือ

ข้อตกลงจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การรับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจ าปี 2560 เท่านั้น 
3.2 เงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้นที่ก าหนด ให้ส่งมาพร้อมกับการยื่นเอกสารคุณลักษณะของการประมูลในครั้ง

นี้ให้ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญ  องค์การสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ส่งเอกสารดังกล่าว มาไม่
ครบหรือส่งมาไม่ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 

3.3 การปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม แก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
เสนอมาทั้งหมด ต้องรองรับและสามารถท างานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมขององค์การได้เป็นอย่างดีโดยไม่
ต้องมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น  
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เอกสารหมายเลข 2 
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 

--------------------------------- 
  
คุณลักษณะรายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 

 
1.2 คุณลักษณะท่ัวไป 

1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ 100% ยังไม่เคยถูกใช้
งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา และไม่เป็น
เครื่องที่ถูกน ามาปรับปรุงสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) โดยมีหนังสือ
รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (สาขาในประเทศไทย) โดยตรง 

1.2.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ าย และอุปกรณ์ทั้ งหมดต้องผลิตจากโรงงานที่ ได้ รั บ 
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือ ISO 9001:2000 
หรือเทียบเท่า หรือ ดีกว่า โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย 

1.2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ
สถาบันระดับประเทศ หรือ กลุ่มประเทศ เช่น Underwriter Laboratory (UL) , 
Canadian Standard Association (CSA) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า และต้องผ่าน
มาตรฐานการป้องกันการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMC ของสถาบันระดับประเทศ  

หรือ กลุ่มประเทศ เช่น Federal Communication Commission (FCC) หรือเทียบเท่า 
หรือดีกว่า 

1.2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอ ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
ระหว่างการคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามค าสั่งของศาลที่ได้สั่งการ
ตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทของผู้ผลิตตั้งอยู่ 

1.2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทั้งหมดที่เสนอ ต้องสามารถใช้งานได้กับระบบ
ไฟฟ้า 220 VAC 50Hz และต้องท างานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 เครื่องแม่ข่ายส าหรับ E-Mail 2 ชุด 
2 เครื่องแม่ข่ายส าหรับ Antivirus และ Active Directory 2 ชุด 
3 อุปกรณ์อีเมล์ Gateway 2 ชุด 
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1.3 ข้อก าหนดทั่วไปของเครื่องแม่ข่ายส าหรับ E-Mail มีดังนี้  (จ านวน  2  ชุด) 
1.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า ส าหรับ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.3.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB  

1.3.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR 4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 192 GB   
1.3.4 สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5, 10 ได้เป็นอย่างน้อย  
1.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI  หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB  จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย 

1.3.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
1.3.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.3.8 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
1.3.9 มีระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้อง 
1.3.10 มีซอฟต์แวร์บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้อง และเป็น

ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับที่ ขสมก. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
1.3.11 มีซอฟต์แวร์ Antivirus มีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผลิตภัณฑ์

เดียวกันกับที่ ขสมก. ซื้อใหม่ล่าสุดและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
1.3.12 ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ทั้งชุด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (Onsite 

Services) 
1.3.13 การรับประกันความช ารุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ด าเนินการติดตั้งให้กับ ขสมก. ตาม

สภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา 1 ปี  
 

1.4 ข้อก าหนดทั่วไปของเครื่องแม่ข่าย Antivirus และ Active Directory มีดังนี้ (จ านวน 2 ชุด) 
1.4.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8  core) หรือดีกว่า ส าหรับ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

1.4.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB 

1.4.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB และ
รองรับการขยายได้ไม่น้อยกว่า  1 TB  
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1.4.4 สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5, 10 ได้เป็นอย่างน้อย  
1.4.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI  หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่

น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 

1.4.6 มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) จ านวน 1 หน่วย 
1.4.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.4.8 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
1.4.9 มีระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีลิขสิทธิ์ใช้งานถูกต้อง 
1.4.10 มีซอฟต์แวร์บริการ Active Directory และมีลิขสิทธิ์การใช้งานถูกต้อง และเป็นผลิตภัณฑ์

เดียวกันกับที่ ขสมก. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
1.4.11 ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ทั้งชุด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (Onsite 

Services) 
1.4.12 การรับประกันความช ารุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ด าเนินการติดตั้งให้กับ ขสมก. ตาม

สภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา 1 ปี  
 

1.5 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จ านวน 2 ชุด                  
มีคุณลักษณะข้ันต่ าดังนี้  
1.5.1  เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบการสื่อสาร E-mail แบบ Mail Gateway 

Appliance 
1.5.2  อุปกรณ์มีลิขสิทธิ์ (License) ถูกต้องตามกฎหมาย โดยรองรับผู้ใช้งานรวมไม่น้อยกว่า 

1,000 ผู้ใช้งาน และสามารถขยายจ านวนผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 5 ,000 ผู้ใช้งาน โดยไม่       
ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์     

1.5.3  อุปกรณ์สามารถป้องกัน Spam, Virus filtering, spoofing, phishing ได้เป็นอย่างน้อย  
1.5.4  อุปกรณ์สามารถคัดกรอง SPAM ด้วยเทคนิค ได้แก่ Rate Control, IP reputation 

analysis, Sender/recipient filtering เป็นต้น    
1.5.5  อุปกรณ์สามารถท าการค้นหา message log ได้ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ผู้รับ, ผู้ส่ง, 

หัวข้อ, เวลา  
1.5.6  อุปกรณ์สามารถป้องกัน Virus และเสนอ Antivirus ส าหรับใช้งานให้เพียงพอต่อจ านวน

ผู้ใช้งาน 
1.5.7  สามารถส่งข้อมูล Log แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
1.5.8  สามารถท า Role-based administration ได้  
1.5.9 รองรับการท างานแบบ Clustering 
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1.5.10  สามารถน าเสนออุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือให้อุปกรณ์ท างานได้ตามก าหนดของโครงการ 
1.5.11 ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ

ส าหรับโครงการนี้ 
1.5.12 การรับประกันความช ารุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ที่ด าเนินการติดตั้งให้กับ ขสมก.  ตาม

สภาพการใช้งานได้ตามปกติ เป็นเวลา 1 ปี 
 

1.6 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ จอภาพ Monitor จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
1.6.1 มี Console Switch (KVM) แบบไม่น้อยกว่า 8 Ports จ านวน 1 หน่วย พร้อมสาย Cable 

จ านวนชุดเท่ากับ จ านวน Port ที่เสนอ และสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ 
ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง 

1.6.2 มีจอภาพแบบพับเก็บขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว มีความละเอียดในการแสดงผล 
(Resolution) ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 

1.6.3 มีแป้นพิมพ์ พร้อมกับอุปกรณ์ Pointing Device ออกแบบและท างานร่วมกับจอภาพที่
เสนอได้ 

1.6.4 ต้องรับประกันอุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 
3 ปี 

 

1.7 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน มีคุณลักษณะขั้นต่ า
ดังนี้ 
1.7.1 รองรับการให้บริการด้าน Cloud Computing ในรูปแบบ IT as a Service (IaaS) ได ้
1.7.2 รองรับการบริหารจัดการผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ 
1.7.3 รองรับการแบ่งทรัพยากรของฮาร์ดแวร์ตามสถาปัตยกรรม Hypervisor ออกเป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้มากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
1.7.4 สามารถก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ประมวลผลหลาย

โปรเซสเซอร์แบบเสมือน (Virtual Symmetric Multiprocessing - SMP) ได้สูงสุดถึง 8 
VCPU 

1.7.5 รองรับการก าหนดหน่วยความจ าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได ้
1.7.6 รองรับการก าหนดการแสดงผลแบบสามมิติและคุณสมบัติการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

มาตรฐาน USB เวอร์ชัน 3.0 ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได ้
1.7.7 สามารถก าหนดพ้ืนที่ Disk Space ให้คอมพิวเตอร์เสมือนได้ 
1.7.8 สามารถก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) เข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูลแบบแชร์ได้เช่น Fiber Chanel, ISCSI ได ้
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1.7.9 สามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine)  ข้ามเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อ
ต้องการบ ารุงรักษาเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานที่ท าบนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ เสมือน (Virtual Machine) หรือส่งผลต่อผู้ใช้งานที่รับบริการอยู่ 

1.7.10 รองรับการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ในแบบอัตโนมัติ เมื่อ
ฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ หยุดการท างานหรือเกิดความเสียหายได้ 

1.7.11 สามารถท าการ Replicate ไฟล์ดิสก์เสมือน ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ต้นทางและปลายทางจะใช้ Storage ต่างรุ่นและยี่ห้อกัน 

1.7.12 มีเครื่องมือบริหารควบคุมเครื่องที่ติดตั้ง Hypervisor ที่เป็นยี่ห้อเดียวกันได้สูงสุด 3 เครื่อง
โดยแต่ละเครื่องมี CPU สูงสุด 2 Socket 

1.7.13 ต้องได้รับการ Support โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา  1 ปี 
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เอกสารหมายเลข 3 
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 

---------------------------------  
 
การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

การรับประกันความช ารุดบกพร่องของซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ภายใต้ระบบเครือข่ายที่ด าเนินการ
ติดตั้งให้กับ ขสมก. ตามสภาพการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา 1 ปี และต้องรับประกันฮาร์ดแวร์เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี นับจากวันทีค่ณะกรรมการตรวจรบั ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. น าเสนอแผนและวิธีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อเสนอทางเทคนิคของผู้รับจ้างให้กับ ขสมก. 

2. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดให้มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
ภายใต้เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ Antivirus, E-Mail, AD ที่ได้ด าเนินการติดตั้งให้กับ 
ขสมก. ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในลักษณะการบริการ Onsite โดยจะต้อง
น าเสนอแผนและวิธีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ โดยละเอียด  โดยมี
วิธีการบ ารุงรักษาอย่างน้อย 2 วิธีหลัก ได้แก่ 
2.1 วิธีการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)  
2.2 วิธีการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) 

3. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างน้อยทุกรอบ 3 เดือน
ตลอดอายุเวลาของการรับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ตามสัญญาเพ่ือยืดอายุการใช้
งานของระบบและอุปกรณ์  โดยจะต้องน าเสนอแผนการบ ารุงรักษาให้ ขสมก. รับทราบภายใน 
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

4. ในกรณีที่ระบบมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องตอบรับทราบ ต่อการแจ้ง
เหตุ และต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขระบบ (Corrective Maintenance) หรือติดตั้งอุปกรณ์/
ชิ้นส่วนส ารองมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกันมาใช้แทนให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
ระยะเวลาที่ ขสมก. ก าหนดดังนี้ 
4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงท าการ 

นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ขสมก. และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ โดย
ไม่จ ากัดจ านวนครั้งและไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก ขสมก. 

4.2 หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายใน 1 วันท าการ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาต้องจัดหาอุปกรณ์/ชิ้นส่วนส ารองที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า
อุปกรณ์ (เอกสารหมายเลข 2) มาติดตั้งทดแทนให้ท างานได้ตามปกติภายใน 1 วันท าการ 
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4.3 กรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบโดยใช้อุปกรณ์/ชิ้นส่วน
ทดแทน ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์เดิมที่น าเสนอ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์/ชิ้นส่วนที่ช ารุดบกพร่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ยี่ห้อ รุ่น และมีคุณลักษณะเฉพาะเดียวกันให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง 

4.4 หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้ภายในก าหนด ขสมก.
มีสิทธิ์ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาซ่อมแซม  โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดแทน  ขสมก.  

4.5 ขสมก. มีสิทธิ์เรียกผู้ชนะการประกวดราคาให้ท าการซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

5. ขสมก. สงวนสิทธิ์การคิดค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามสัญญา และ ขสมก.มีสิทธิ์เรียกหน่วยงานอื่นมาซ่อมแซมแก้ไขแทนได้ หากองค์การเห็นว่า
ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ทั้งนี้ ค่าปรับทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เสนอราคาจากหน่วยงานอ่ืน
ที่มาซ่อมแซมแก้ไขนั้น ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระเงินทันทีโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดท า (Sticker Label) สีติดไว้ให้เห็นชัดเจนบนเครื่อง Server และ
อุปกรณ์ทุกรายการ โดยระบุชื่อโครงการ เลขที่สัญญา วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา Serial 
Number ชื่อบริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

7. ขสมก. สงวนสิทธิ์ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายห้อง Data Center จากสถานที่ห้องเดิมที่ผู้
ชนะการประกวดราคาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยังห้อง Data Center ใหม่ โดย ขสมก.
จะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบภายใน 30 วัน และผู้ชนะการประกวดราคาต้อง
ด าเนินการย้ายเครื่องเซิฟต์เวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งหมดให้ ขสมก. ใช้งานได้
เป็นปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม  
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เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่          /2560 
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600    

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

ลงวันที่                             2560 
-------------------------------------- 

 
      องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การ” มีความประสงค์จะประกวดราคา
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ  Server M1000e, M600 ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่จะจัดหานี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย  

1.1.1  ขอบเขตการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 1)  
1.1.2  คุณลักษณะรายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เอกสารหมายเลข 2) 

1.1.3  การรับประกันและการบ ารุงรักษาซ่อมแซม (เอกสารหมายเลข 3) 

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 

(1) หลักประกันซอง  

(2) หลักประกันสัญญา 

1.6 บทนิยาม  

(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2                                                                                                                     
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2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วย      
วิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ หรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา 

2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้ า งด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement :  e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.7  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

2.8  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จากองค์การ      

2.9  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  6  เดือนมาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคา  

2.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายหรือให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์พร้อม
ติดตั้ง ให้กับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐหรือเอกชนที่องค์การเชื่อถือได้ในประเทศไทย และยังมีการใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันอย่างน้อย 1 สัญญา วงเงินไม่น้อยกว่า  2,000,000.00 บาท ขึ้นไป ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถัด
จากวันที่ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐาน
ต้นฉบับหรือส าเนาสัญญาของงาน และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคาพร้อม
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

2.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที่
น าเสนอเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต   
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท าเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่ก าหนดข้างต้นทั้งหมด  โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุ
หมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ขสมก. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุ
หมายเลขในเอกสาร อ้างอิง  แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง 

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ 
รายละเอียด 

ที่ ขสมก.ก าหนด 
รายละเอียดที่ผู้

ประสงค์ จะเสนอ
ราคาเสนอ 

ตรงตามรายละเอียด
ที่ ขสมก. ก าหนด 

ดีกว่ารายละเอียด
ที่ ขสมก. ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขที่หน้า, ข้อ) 

     

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     
                               ชื่อผู้ติดต่อ ................(บริษัท)...................... โทรศัพท์ .....................(บริษัท)............ 
 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง       
 (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3)   ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)                                                                                                      
 (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
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  3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

 (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 4.4  
 (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
 (3)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน  
 (4)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
 (5)  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (6)  เอกสารตามข้อ 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 
 (7) เอกสารหลักฐานที่ ใช้ประกอบการอ้างอิงที่ เป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทย การรับรองค าถูกต้องขอค าแปลเป็นภาษาไทย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 26 วรรคสอง 
ข้อ 1 การรับรองความถูกต้องของค าแปลเป็นภาษาไทย ให้กระท าโดย 
 (1)  คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่
ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน 
 (2) อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏ
ในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว 
 (3) สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประกาศ
นั้นใช้ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ 
 (4) สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 
 หากด าเนินการตาม (1)หรือ(2)หรือ(3)หรือ(4) ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงใน
วันยื่นซองประกวดราคา 
 (8)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7(2) 
 

4. การเสนอราคา 

 4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน  
 4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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 4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 
 4.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่ง แคตตาล็อก และรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ระบบ Server M1000e, M600 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบ การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การจะยึด
เอกสารไว้เป็นเอกสารของทางราชการ และส าเนาจ านวนอย่างน้อย 2 ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์ขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก      
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
 4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อน ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่........../2560” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ จ านวน 1 ชุด ในวันที่.............................. .... ตั้งแต่เวลา ....................น. ถึงเวลา
............................. น. ตามนาฬิกาของส านักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม  องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว องค์การ

จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา   
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ์เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1)  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว..................................... 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือ  ผู้มีสิทธิเสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
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 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา    
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้อ านวยการ 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อ านวยการให้ถือ
เป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้  
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากข้ันตอนที่
ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และก าหนดวันเวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา เพื่อให้การประกวดราคา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางองค์การ 
 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
    (1)  ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การจัดซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมากับซองข้อเสนอราคาทางเทคนิค 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
ราคา 13,995,600.00 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 
 (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ 
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000.00 บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000.00 บาท จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
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 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  
 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่ ......................................... ตั้งแต่
เวลา....................................น.  เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา    
(บก.005) ให้ทราบต่อไป 
 (10)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงในเว็บไซต์ www.gpocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ที่เว็บไซต์ ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
    

5. หลักประกันซอง 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประกวดราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 5.1  เงินสด 
 5.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ  
 5.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
1.5 (1) 
 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

 6.1  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ องค์การจะพิจารณาตัดสินด้วย 
ราคารวมต่ าสุด 
 6.2  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้อง ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น 
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การเท่านั้น 
 6.3  องค์การสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ           
 (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น 
 6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือองค์การมีสิทธิให้ผู้ประสงค์เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 6.5  องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งองค์การจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ประสงค์เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน       
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคา หรือองค์การจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น  
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 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้
มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและองค์การจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  

7. การท าสัญญา 

 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญากับองค์การ 
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญา ในวันท าสัญญาเป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้องค์การยึดถือไว้ในขณะวัน
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามข้อ 5  
  หลักประกันสัญญาจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

8. อัตราค่าปรับ 

 กรณีผู้ชนะการประกวดราคา ไม่สามารถติดตั้งและส่งมอบระบบที่ประกวดราคา และหรือ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในโครงการ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะคิด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาที่ซื้อทั้งหมดตามสัญญา 
 

9. การช าระเงิน 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จะช าระเงินตามโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ทดแทนระบบ Server M1000e, M600  โดยแบ่งจ่าย หลังจากลงนามในสัญญา เป็น 3 งวด ดังต่อไปนี้ 
  9.1  งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 5 ของมูลค่าโครงการ โดยก าหนดส่งมอบแผนการ
ด าเนินงานโครงการ และส ารวจสถานที่ติดตั้งพร้อมสรุปผลรายงานผลการส ารวจให้ ขสมก. ได้พิจารณา ภายใน  
20 วัน พร้อมทั้งได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ ของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว 
 9.2  งวดที่ 2 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ โดยก าหนดส่งมอบการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทดสอบการใช้งานของระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง และจัดท า
รายงานสรุปผลการติดตั้งให้ ขสมก. ภายใน 90 วัน พร้อมทั้งได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการ ของ ขสมก. 
เรียบร้อยแล้ว 
 9.3  งวดที่ 3 ช าระเงินจ านวนร้อยละ 35 ของมูลค่าโครงการ โดยก าหนดจัดฝึกอบรมและ  
ส่งมอบเอกสารคู่มือส าหรับการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  พร้อมสนับสนุนการน าไปสู่การใช้งาน
จริง ภายใน 120 วัน พร้อมทั้งได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว 
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10.  การรับประกัน 
 เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 3 
 

11. การส่งมอบ  
  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Antivirus, 
E-Mail, AD พร้อมติดตั้งส าหรับใช้งาน ตามที่ผู้ชนะการประกวดราคาจัดเตรียมไว้ให้แล้วเสร็จและสามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

 
12.  การบอกเลิกสัญญา 

 ในระหว่างที่องค์การยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าองค์การเห็นว่าผู้ชนะการเสนอราคาไม่
อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ องค์การจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนังสือค้ าประกันให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมข้ึน ในกรณีที่ต้องด าเนินการจ้างนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอก
เลิกสัญญาด้วย  
 ในการบอกเลิกสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน องค์การสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่องค์การเห็นสมควร 
 

13.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 13.1  เงินพัสดุครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2560 การลงนามในสัญญาจะ
กระท าให้ได้ต่อเมื่อ องค์การได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปีแล้วเท่านั้น 
 13.2   เมื่อองค์การ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

งวดที่ ขอบเขต/สิ่งท่ีส่งมอบ ระยะเวลา 
1 ส่งมอบแผนการด าเนินงานโครงการ และส ารวจสถานที่ติดตั้ง 

พร้อมสรุปผลรายงานผลการส ารวจให้ ขสมก. พิจารณา  
20  วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา 
2 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทดสอบการใช้งานของ

ระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดต้ังให้ ขสมก.  

90 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

3 จัดอบรมให้พนักงาน และจัดท าเอกสารคู่มือส าหรับการบริหาร
จัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมสนับสนุนการน าไปสู่การ
ใช้งานจริง  

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 
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 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
 13.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อองค์การ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  4.7 (4) (5) (6) 
และ (7) มิฉะนั้นองค์การจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  
(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 13.4 องค์การสงวนสิทธิการคืนหลักประกัน หากผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันหรือคู่สัญญา
ไม่ยื่นค าขอหลักประกันคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่องค์การได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วหรือได้ท า
สัญญาหรือข้อตกลง หรือได้พ้นจากข้อมูลผูกพันแล้ว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันหรือคู่สัญญาสละ
สิทธิในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันดังกล่าวแก่องค์การ 
 13.5 ผู้ประสงค์เสนอราคาซึ่งองค์การได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางองค์การก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 องค์การจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบขององค์การ   
 กรณีองค์การมีความจ าเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาตามก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ชนะ
การเสนอราคายินยอมเลื่อนเวลาทุกครั้ง และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                         
 13.6 องค์การสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาและเอกสาร
อ่ืนๆ ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 13.7 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 ที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การ
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการท าสัญญาโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server 
M1000e, M600 จากผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการประกวดราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้
ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ 
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14. ปัญหาการขัดแย้งหรือการตีความ 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องตีความข้อใด หรือมีข้อความใดที่โต้แย้งในประกาศประกวดราคา 
หรือเอกสารประกวดราคา หรือในเอกสารอ่ืนใดก็ตาม ซึ่งมีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือให้การประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์การสงวนสิทธิที่จะเป็นผู้ตีความ และ
วินิจฉัยข้อขัดแย้ง ซึ่งให้ถือเป็นอันเด็ดขาดและถึงที่สุด 
 

15. การแก้ไขเอกสารประกวดราคา 
15.1 ก่อนวันยื่นซองประกวดราคา หากมีความจ าเป็นองค์การสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคา 
15.2 การแก้ไขเอกสารประกวดราคาต่าง ๆ องค์การจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบโดย

ทั่วกันทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษร 
15.3 หากองค์การพิจารณาเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารประกวดราคาต่าง ๆ มีเหตุท า

ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือความถูกต้อง
ครบถ้วน องค์การอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารประกวดราคาได้ตามความจ าเป็น 
  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
............../.................../............. 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1.  ชื่อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนระบบ Server M1000e, M600 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เป็นเงิน  14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)   
3.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  23  มีนาคม  2560  
     เป็นเงิน  13,995,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
4.  ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   มีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ รายการ จ านวน/หน่วย ราคาต่อหน่วย 
รวมราคา 

 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail,  2 1,680,000.00 3,360,000.00 
2 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับระบบ Antivirus, Active Directory 2 500,000.00 1,000,000.00 
3 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2 1,185,000.00 2,370,000.00 
4 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch), และจอภาพ Monitor 1 170,000.00 170,000.00 

5 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VMware) 1 580,000.00 580,000.00 

6 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Microsoft 
Microsoft Windows Server Standard 2012 R2 
Microsoft Windows Server CAL 2012 
Microsoft Exchange Server Standard 2016 
Microsoft Exchange Standard CAL 2016 

1  
5 

600 
1 

 600       

5,600,000.00 5,600,000.00 

 รวมรายการ  รวมเป็นเงิน 13,080,000.00 
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 915,600.00 
  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 13,995,600.00 

 

5.  ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากได้สืบราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแล้วไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่ก าหนด จึงสืบราคาจากบริษัท 3 บริษัท และได้น าราคาต่ าสุดมา
ก าหนดเป็นราคากลางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีรายชื่อดังนี้ 
     5.1  บริษัท ดับเบิลดี โซลูชั่น จ ากัด 
     5.2  บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอลซัลติ้ง  จ ากัด 
     5.3  บริษัท เน็ตเวิร์ค 365 จ ากัด 
6.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้สืบหาราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     6.1  น.ส.เกษริน        สนิวิสูตร รักษาการ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     6.2  นายเจษฎา        ชาภู่พวง หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
     ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     6.3  นางอมรรัตน์      แสงบัวผัน หัวหน้างานงบประมาณ ส านักแผนงาน             
     6.4  นายสมศักดิ์       นาคะปักษิราช นิติกร 5  ส านักกฎหมาย 
     6.5  น.ส.กัญญารัตน์   รลีะชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุ 4  ส านักบริการและจัดซื้อ 
     6.6  นายยงยุทธ        พันธ์สวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4  ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.jobant.com%2Fcompany%2F4483.html&ei=7cK7UqPKGYquiAfy74C4Cg&usg=AFQjCNGplaEQYwvOM38nHgqpzutA5n71rQ

