
  
 
 
 
 
 

 
 

                                             ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร ระบบเฝาตดิตามการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร 

                  และขยายหนวยเก็บขอมูลภายนอก ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
                ------------------------------------ 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ   มีความประสงคจะเรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบเฝาติดตาม

การใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและขยายหนวยเก็บขอมูลภายนอก  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   รายละเอยีดตาม

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่  10/2553  ลงวันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ   ดงัตอไปนี ้

             1.   เปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    มอีาชพีขายพัสดุที่ 

ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว    โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ที่ออกใหหรอืรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

2.   ไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่

ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอืน่เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผู

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

4.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย     เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

5.   ผูเสนอราคาตองมีผลงานดานการขายและติดตั้ง หนวยเก็บขอมูลภายนอกแบบ SAN ที่สําเร็จมาแลว 

และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ    หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ

บริหารสวนทองถิ่นหรือหนวยงานเอกชน ที่นาเชื่อถือมาแลว   ไมนอยกวา  2  ป     นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันยื่น

เอกสารประกวดราคา       โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวด

ราคาซื้อ ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบ 

การพจิารณา 
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6. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศของผลิตภัณฑอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 

ที่ประกวดราคาซื้อครั้งนี้   กรณีผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนาย ตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย 

ที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศไทย ที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท หรือโรงงานผูผลิต

โดยตรง (Authorized  Distributor)       โดยนําหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายมาแสดงในวันยื่นซอง

ประกวดราคา 

             กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.2553  ระหวางเวลา  10.00 น. ถึง 11.30 น.   

ณ  กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 1 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเขาเสนอราคาภายในวันที่  6  สิงหาคม พ.ศ.2553      เวลา  14.00 น.   

และกําหนดวันเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2553  ระหวางเวลา 10.30 น.  

ถึง 11.00 น. 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาไดที่    กลุมพัสดุ     สํานักบริหารกลาง     สํานักงานสถิติแหงชาติ   

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารบ ี ชั้น 1   ระหวางวันที่  14  กรกฎาคม พ.ศ.2553   ถงึวันที่  19  

กรกฎาคม  พ.ศ.2553   ระหวางเวลา  09.00 น.  ถึง 16.30 น.   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2143 1277

และดูรายละเอียดไดที่ www.nso.go.th หรือผานทาง www.gprocurement.go.th 

 

 

  

               ประกาศ     ณ     วันที ่  13  กรกฎาคม    พ.ศ.2553 

 

 

                      ( นางจีราวรรณ  บญุเพิ่ม ) 

                                      ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ 10/2553    

    ระบบเฝาตดิตามการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและขยายหนวยเก็บขอมูลภายนอก 
              ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

                                              ลงวันที่   13  กรกฎาคม  2553 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ   ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”      มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ 

ครุภัณฑคอมพวิเตอร ระบบเฝาติดตามการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและขยายหนวยเก็บขอมูลภายนอก     ดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกส     มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรากฏตามเอกสารแนบทาย       ตอไปในเอกสารนี้รวม

เรียกวา  “ระบบคอมพิวเตอร”  ระบบคอมพิวเตอรที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปน

ของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 
                       1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

    1.6  บทนิยาม 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

           (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

                 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
   2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

           2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       ม ี

                   อาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว       โดยแสดงสําเนา 

                   หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย    ที่ออกให 

                   หรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ 

     2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได 

แจงเวียนชื่อแลว   หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง  

งานตามระเบียบของทางราชการ 

                \2.3… 
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      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    และตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน           ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

   ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                               2.5   ผูเสนอราคาตองมีผลงานในการดําเนินการดานการขายและติดตั้งหนวยเก็บขอมูลภาย 

       นอกแบบ SAN  ที่สําเร็จมาแลวและเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ     รัฐวิสาหกิจ    

       หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือหนวย 

       งานเอกชนที่นาเชื่อถือมาแลว  ไมนอยกวา 2 ป  นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสาร 

       ประกวดราคา   โดยมีสําเนาสัญญาหรือสําเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันที่ยื่น 

       เอกสารประกวดราคาซื้อ 

                 ทั้งนี้    สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรอง 

       ที่เสนอมานั้นเพื่อประกอบการพิจารณา 

                               2.6   ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายในประเทศของผลิตภัณฑอุปกรณจัดเก็บ 

       ขอมูลภายนอกที่ประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ 

          กรณีผูเสนอราคาเปนผูแทนจําหนาย ตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทน 

จําหนายที่ถูกตองตามกฎหมายจากผูผลิต     หรือผูแทนจําหนายในประเทศไทยที่ไดรับ 

การแตงตั้งจากบริษัท หรือโรงงานผูผลิตโดยตรง (Authorized  Distributor)       โดยนํา 

หนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายมาแสดงในวนัยื่นซองประกวดราคา 

      2.7   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอซือ้เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทาง   

        อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

            3.   หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย  แยกเปน 2 สวน  คอื 
     3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

       ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือ 

       รับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชีรายชือ่ 

       หุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี        พรอมประทับตราและลงนาม 

       รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

                 \(ข)... 
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถกูตองในเอกสารทุกแผน 

                      (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

                              สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

                                   ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือ 

                              เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 (3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบัตรประจําตัว 

          ผูเสียภาษีอากรของนิตบิุคคล          พรอมประทบัตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 

3.2 สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1)  แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกส(เอกสารหมายเลข 1)ที่เปน 

ตนฉบับ 1  ชุด และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  3 ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3) 

ตาม ขอ  4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด    และสาํเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองอีก 3  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ 2.5 และ ขอ 2.6  ที่เปนตนฉบับ  1 ชุด  และ

สําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  3  ชุด 

(4)  ใบเสนอราคาคาบํารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามขอ 4.3  ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  

       และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตองอีก  3  ชุด 

(5) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ขอ 10  และขอ 11 ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด    และ

สําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  3  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย         ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวด

ราคาแทน      พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจที่

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  1  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.3      

       ที่ลงนามและประทับตราโดยผูเสนอราคาหรือผูรับมอบอาํนาจ จํานวน 3 ชุด 

(9)  บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

                     \4… 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งส้ิน    ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตามที่กําหนด

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ    ณ    สํานักงานสถิติแหงชาติ      (ศูนย 

       ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ)     ภายใน 90 วนั   นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา  

4.3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา  และซอมแซมแกไขคอมพิวเตอรที่ 

เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป  

(เอกสารหมายเลข 2) กําหนดคาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ     วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา    

08.30 น. - 16.30 น.   มีชางผูชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ โดยเสนอเปนราคารวมตอเดอืนและราคารวมใน 

แตละปซึ่งเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงไวดวยแลว  จําแนก 

ออกเปนคาบาํรุงรักษาในสวนของฮารดแวร   และซอฟทแวรตามรายละเอียดที่กําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 
     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ที่เสนอตองไมรวมอยูในราคาระบบคอมพิวเตอร 

             ที่เสนอราคา 
                                     ราคาคาบริการบํารุงรักษาฯ ดังกลาว   คณะกรรมการประกวดราคาจะนํามา 

          ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา       และในกรณีที่สํานักงานประสงคจะทํา 

           สัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ       กับผูชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา     

             ซึ่งคาบริการบํารุงรักษาฯ   และรายละเอียดเงื่อนไขการใหบริการบํารุงรักษาฯ  หลังหมด 

             ประกนัสัญญาในแตละปตองเปนไปตามที่ผูเสนอราคาไดยื่นเสนอไว     จะเปลีย่นแปลง 

             ราคาหรือเสนอราคาตางไปจากเดิมไมได เวนแตไดรับความยินยอมจากสํานักงาน  และ 

             สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตกลงทําสัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ     ราคา 

             คาบริการบํารุงรักษาฯ  และอื่น  ๆ  ตามที่เห็นสมควร   ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสํานักงาน 

             เปนสําคัญ 

     4.4   ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก   พรอมเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

(เอกสารหมายเลข 3)ของระบบคอมพิวเตอรที่เสนอราคาทั้ง Hardware และ  Software 

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ  พรอมท้ังเอกสารแสดงหลักฐาน 

การไดรับมาตรฐานตาง  ๆ    ของระบบคอมพวิเตอรและอุปกรณที่เสนอ   ที่เปนตนฉบับ   

1   ชุด  ซึ่งลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสารทุกแผน          และ 

สําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก  3 ชุด   ไปพรอมเอกสารสวนที่ 1  และ 

เอกสารสวนที่  2   เพือ่ประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปน 

 

                     \เอกสาร... 

 



-5- 

 

เอกสารทางราชการ  เอกสารที่เปนตนฉบับ 1 ชุด  และสําเนาอีก 3  ชุด  ตองระบุหัวขอ 

และขีดเสนใตขอความลงในแคตตาล็อก        และหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอปุกรณที่เสนอราคา       ตามขอกําหนดใน 

เอกสารแนบทายการประกวดราคาใหชัดเจน       เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได 

พิจารณาเอกสารและแคตตาล็อกที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติ    และ 

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไมซึ่งคณะกรรมการฯ  

ถือเปนสาระสําคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา     

        แคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจารณา       ถาเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา 

มีความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว     ผูเสนอราคาตองนํา

ตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบภายใน 2 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการฯ ดวยวาจาหรอืเปนลายลักษณอักษร 

4.5  กรณีที่คณะกรรมการประกวดราคาประสงคจะขอทดสอบการทํางานระบบคอมพิวเตอร   
        หรืออุปกรณที่เสนอราคา  ผูเสนอราคาตองจัดหาคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ไดยื่นเสนอ 

        ราคาครั้งนี้เพื่อใชในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการคัดเลือก        และหรือประกอบ 

        สัญญา  ภายใน  2  วันทําการ  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ ดวยวาจา 

        หรือลายลักษณอักษร    ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง  

        รวมท้ังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะไมเรียกผูหนึ่งผูใดมาเพื่อการนั้น ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใด 

        ไมมาดําเนินการทดสอบตามวัน และเวลาที่กําหนด  หรือไมสามารถดาํเนินการทดสอบ 

        ตามขอกาํหนดของคณะกรรมการฯ ได     คณะกรรมการฯ จะถือวาผูเสนอราคารายนั้น 

        ไมผานการทดสอบ และตัดสิทธิไมพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นตอไป 

          คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ผูเสนอราคานํามาทดสอบ สํานักงานจะไมรับผิดชอบ

ในความเสียหายใด  ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว   ตวัอยางที่เหลือหรือไมใชแลว

สํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา  

4.6  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดูราง 
 รางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ       ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด 

 ราคาซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ     ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     เมือ่ยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวด 

 ราคา จะถือวาผูเสนอราคาเขาใจรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนด ในเอกสารการประกวด 

 ราคาทุกประการแลว ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใด 

 ใดเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี ้

 ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 

           \4.7… 
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4.7    ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ในวันที่   29 

 กรกฎาคม  2553    ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง 11.30  น.   ณ   กลุมพัสดุ  สํานักบริหารกลาง  

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร บี ชั้น 1 

        เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว      จะ 

         ไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

                        คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผูเสนอราคาแตละ 

รายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น         หรือเปนผูมีผล 

ประโยชนรวมกนัระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ1.6(1)      

ณ   วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบขอ 

เสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 

         หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทาง 

                         อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

เปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ 

เปนผูเสนอราคา  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

                ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน           เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล 

ประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอ 

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

การทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

ราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจอุทธรณ 

คําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3 วนั  นับแตวันที่ไดรับแจงจาก 

คณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุให 

ถือเปนที่สุด 

                  หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง 

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน 

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ 

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ 

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกัน     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ 

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ 

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

               \คณะ... 
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      คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.8   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่  
 ราคา  2,000,000.- บาท  (สองลานบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษอีืน่ ๆ  (ถามี)    รวมคา 

       ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมือ่การประกวดราคาฯ     เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   60  วัน    นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา   ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ      และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา                

5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคา   ตองวางหลักประกันซองพรอมกบัการยืน่ซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค    

เปนจํานวนเงิน   100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)        โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน

ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน   ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1)       

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย    ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลว    

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

       \หลักประกัน... 
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                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

    
      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1   ในการประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทางอิเล็กทรอนิกสนี้    สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน 

                      ดวยราคารวมต่ําสุด 

              6.2   หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2       หรือยื่นหลักฐานการเสนอ 

                      ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตาม ขอ 3     หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ 

                        ทางอิเล็กทรอนกิสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว           คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ 

                      พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น       เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง 

                      เล็กนอย        หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

                      อิเล็กทรอนิกส  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ       ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะ 

                      เปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น        

                    6.3   สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณีดัง  

                            ตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น    ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส         หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซือ้ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ       หรือมีผลทําใหเกิดความ

ไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

  6.4   ในการตดัสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในการทําสัญญา       

          คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

          สภาพฐานะ หรือขอเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ 

          ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

   ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 

   รายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย 

   ไมพจิารณาจดัซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

   สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคา 

   เสียหายใด ๆ  มิได   รวมทั้งสํานักงานจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวธิ ี

   การทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคา 

             \ที่ได... 
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   ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย 

   ไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น 

   มาเสนอราคาแทน  เปนตน 

6.6 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริง  ภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู

เสนอราคารายอื่น               หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู

ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6       สํานักงานมีอาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน

ผูทิ้งงาน 

6.7 โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้     สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ 

คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย

หนึ่งมาชี้แจงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทัง้สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก

ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึง่รายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่ง

ผูใดมาเพื่อการนั้น 

6.8 สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ 

             ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา  LOG IN  แลว   แตไมมีการเสนอราคา  หรือเสนอราคา

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการ

ประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อใน   แบบ บก.008      และแบบยืนยัน

ราคาสุดทายในการเสนอราคา  
 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

              ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ 

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5 (5%)      ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อมูลซื้อดวยวิธ ี

การทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

                 \(3)… 
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           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

         (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                           ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกจิค้ําประกันตามประกาศ 

                                           ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นบัถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                  สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสดุ    เมื่อผูชนะการประกวดราคาซื้อ (ผูขาย)  ไดติดตั้งและสง 

มอบระบบคอมพิวเตอร  ภายใน  90 วัน นบัถดัจากวันลงนามในสัญญาซือ้ขาย  ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดใน

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก.   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย 

 
          9.    อัตราคาปรับ 

                     เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา  (ผูขาย)   ไมติดตั้ง

สงมอบระบบคอมพวิเตอรบางสวนหรือทั้งหมดใหแกสํานักงานภายในกําหนดเวลา     หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา    

หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบภายในกําหนด     แตใชงานไมไดครบถวนตาม

สัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                        กรณีสํานกังานยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)จะตองชาํระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาระบบคอมพวิเตอรทั้งระบบ นับแต

วันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา  ถึงวันที่ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาสงมอบให

สํานักงานจนถูกตองครบถวนและสามารถใชการไดสมบูรณ 

                        การคิดคาปรับ      ในกรณีคอมพิวเตอรที่ตกลงซื้อประกอบเปนชุดแตผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไปทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ     ใหถือวาระบบคอมพวิเตอรยัง

ติดตั้งไมสมบูรณ  และใหคิดคาปรับจากราคาระบบคอมพิวเตอรรวมกันทั้งหมด  ในระหวางที่มีการปรับถาสํานักงาน

เห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏบิัตติามสญัญาตอไปได   สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและ

ริบหลักประกันสัญญา            หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่ตอง

ดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดดวย 

 
 10.   การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
                  ผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3   ตองให

การบํารุงรักษาซอมแซมระบบคอมพิวเตอรอยางนอยเดือนละ 1  คร้ัง   และตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของ

ระบบคอมพิวเตอรที่ซื้อขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวนัที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย 

           \ถาภายใน... 
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ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรชํารุดบกพรอง    หรือใชการไมไดทั้งหมดหรือแตบาง 

สวน  และความชํารุดบกพรองของการติดตั้งหรือระบบคอมพิวเตอรเกิดขึ้นโดยไมใชความผิดของสํานักงาน   ผูชนะ

การประกวดราคา(ผูขาย)ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชการไดดีดังเดิม โดยตองเริ่มจัดการซอมแซม

แกไขภายใน  5  วัน   นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาจากสํานักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน   โดยผู

ชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน ถาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย)ไมปฏบิัติตาม 

สํานักงานมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข       โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย)   ตองเปนผูออก

คาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไขทัง้ส้ินแทนสํานักงาน 

 
11   การใหบรกิารตาง ๆ 

ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ที่เสนอ  ตามทีก่ําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ ภาคผนวก ก.     ใหทํางานไดสมบูรณถูกตองตามที่

กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ         

 12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณีที่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด 

 
  13.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง     แกไข  

เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

13.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

         โดยทั่วกนัทุกราย 

13.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา   การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ         

เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

         เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน    สํานักงานอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการ  

         ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามท่ีเห็นสมควร 

 
14. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

14.1  เงินคาพัสดุสําหรับการจัดซื้อคร้ังนี้           ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจาํป  

          งบประมาณ พ.ศ.2553   การลงนามในสัญญาจะทาํไดตอเมื่อสํานกังานไดรับอนุมัติ 

          ใหใชเงนิงบประมาณ       และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อ 

          แลวเทานั้น 

 

              \14.2… 
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14.2  กรณีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรือ SOFTWARE  ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน  

ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากทีป่ระกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 

ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว   ถาผูชนะ 

การประกวดราคาไมอาจทําได               และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให  

บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรอืสิทธิบัตรดังกลาว          ผูชนะการ 

ประกวดราคาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย       คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม 

ตาง  ๆ  แทนสํานักงาน  

                        ทั้งนี้      สํานักงานจะแจงใหผูชนะการประกวดราคาทราบเปนหนังสือเมื่อมีการ 

                                             กลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายดังกลาวโดยไมชักชา 

                                 14.3  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย    และไดตกลงซื้อส่ิงของ 

           ตามการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง     หรือ 

 นําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน    

 ทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

 คมนาคมประกาศกําหนด      ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา 

 ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีภายใน 7 วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย    ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น      หรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                (3)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

           สงเสริมการพาณิชยนาวี 

14.4   ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

           แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได     และเมื่อไดรับการคดัเลือกใหเขาเสนอ  

           ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

           ในขอ  4.9(3) (4)  และ (5)    มิฉะนัน้  สํานักงานจะริบหลักประกนัซองทันที และอาจ 

           พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น   (ถาม)ี      รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผู 

           ทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 

            \14.5… 
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14.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที    และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น (ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข         หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                  14.7   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                 13 กรกฎาคม 2553  



 

             

 

                
เอกสารแนบทายการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง ระบบเฝาติดตามการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและขยายหนวยเก็บขอมูลภายนอก 
                                          ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
                                             ลงวันที่  13  กรกฎาคม  2553 

--------------------------- 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบเฝาติดตามการใชทรัพยากรคอมพวิเตอรและขยายหนวยเก็บขอมลูภายนอก 

 มีดังนี้ 

1. ความเปนมาของโครงการ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศและผลิต

ขอมูลสถิติจากกระบวนการสํามะโนและสํารวจเพื่อใหบริการตอผูใชขอมูลทกุภาคสวน     ทั้งภาครฐับาล   

เอกชน   และประชาชนทั่วไป ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

การบริการบนระบบสารสนเทศสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติ ยังขาดระบบเฝาติดตามทรัพยากร

โปรแกรมประยกุต ระบบฐานขอมูล  และหนวยเก็บขอมูลภายนอก    เพื่อรองรับขอมลูที่เกิดขึ้นตามภารกิจ

ขององคกรใหเพียงพอตอการใชงาน  เชน  ระบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส  ระบบคลังขอมูล  ระบบจัดเกบ็ขอมูล

จราจร  เปนตน 

รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงระบบการเก็บขอมลูเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบแยกอิสระตอกัน เปนการ

ใชหนวยความจําภายนอกผาน HBA (Host Bus Adapter) เพื่อใหมีการใชหนวยเก็บขอมูลที่เพิ่มขึ้นและ

รองรับกับปริมาณขอมูลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะในป 2553 ดวย 

2. วัตถุประสงค 

2.1  จัดหาหนวยเก็บขอมูลภายนอก (External Storage ) จํานวน 1 ชุด  

2.2  ติดตั้งหนวยเก็บขอมูลใหมใหทํางานรวมกับหนวยเก็บขอมลูเดิม 

2.3  จัดหา HBA (Host Bus Adapter) จาํนวน 10 ชุด 

2.4  ติดตั้งระบบเฝาติดตามโปรแกรมประยุกตและระบบฐานขอมูล, โปรแกรมเขาถึงระยะไกล และโปรแกรม 

Network Inventory 

3 ขอบเขตงานโดยยอ   
3.1  จัดหาและติดตั้งหนวยเก็บขอมูลภายนอกแบบ SAN   จํานวน  1  ชุด 

3.2  จัดหาและติดตั้ง HBA (Host Bus Adapter)   จํานวน  10  ชุด 

3.3   ยายฐานขอมูลที่อยูบนหนวยเก็บขอมลู Storage Flex เดิมขึ้นไปบนหนวยเก็บขอมลู HP StorageWorks 

3.5   ยายฐานขอมูลที่อยูบนหนวยเก็บขอมลู SUN  StorEdge 3510 เดิมขึ้นไปบนหนวยเก็บขอมูล HP  

        StorageWorks 

3.6   จัดหาและติดตั้งระบบเฝาติดตามโปรแกรมประยุกตและระบบฐานขอมูล 1 ระบบ 

3.7   จัดหาและติดตั้ง โปรแกรมเขาถึงระยะไกล   จํานวน  1  ระบบ 

3.8   จัดหาและติดตั้ง โปรแกรม Network Inventory   จํานวน  1  ระบบ 

         \4. แบบรูป... 
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4 แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1  ขอกําหนดทัว่ไป 

4.1.1 สํานักงานสถิติแหงชาติขอสงวนสิทธิการเปล่ียนแปลงรุนของ HBA (Host Bus Adapter) จํานวน 

10 ชุด   หากมคีวามจาํเปนในการเปลี่ยนแปลงระหวางการติดตั้งระบบ  

4.1.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือ  หรอื CD ทางเทคนิคเฉพาะของอุปกรณ

ที่มีมากบัผูผลิต  มอบใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติในวันสงมอบและติดตั้งเครื่อง 
4.2 ขอกําหนดการฝกอบรม 

4.2.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมการจัดการ SAN Storage และการใชโปรแกรมเฝาติดตาม

โปรแกรมประยกุตและระบบฐานขอมูล ที่เสนอ      ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

จํานวน  8  คน      โดยมีระยะเวลาการอบรมไมนอยกวา  6  ชม.   ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติ    

(ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) 

4.3 คุณสมบัติเฉพาะการจดัหา 
4.3.1    ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาหนวยเก็บขอมูลภายนอกแบบ  SAN     จํานวน  1  ชุด    โดยม ี

 ขอกําหนดตาม ภาคผนวก ก. ขอท่ี 1 

4.3.2 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัหา HBA (Host Bus Adapter)  จํานวน  10  ชุด โดยมีขอกําหนด 

ตาม ภาคผนวก ก. ขอที่ 2  

           4.3.3     ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาโปรแกรมเฝาติดตามโปรแกรมประยกุตและฐานขอมูล จํานวน  

  1  ชุด   โดยมีขอกําหนดตาม  ภาคผนวก ก.  ขอท่ี 3 

             4.3.4     ผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาโปรแกรมเขาถึงระยะไกล  จํานวน  1  ชุด โดยมีขอกาํหนดตาม 

 ภาคผนวก ก. ขอที่ 4 

4.3.5 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัหาโปรแกรม Network Inventory  จํานวน 1 ชุด โดยมีขอกําหนด 

ตาม ภาคผนวก ก. ขอที่ 5 

4.4 ขอกําหนดการติดตั้ง 
4.4.1 ผูชนะการประกวดราคาตองเชื่อมตอสาย Fiber Optic จาก Sun StorageTek 6140 เดิมเขากับ 

SAN Switch เดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4.4.2 ผูชนะการประกวดราคาตองเชื่อมตอ หนวยเก็บขอมูลภายนอกแบบ SAN ที่เปน Expand Tray 

เขากับ Sun StorageTek 6140 เดิมของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

4.4.3 ผูชนะการประกวดราคาตองเชื่อมตอสาย Fiber Optic จาก StorageFlex เดิมเขากับ SAN 

Switch เดิมของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4.4.4 ผูชนะการประกวดราคาตองยายฐานขอมูลที่อยูบนหนวยเก็บขอมูล Sun StorEdge 3510  เดิม

ขึ้นไปบนหนวยเก็บขอมูล HP StorageWorks 

4.4.5 ผูชนะการประกวดราคาตองยายฐานขอมูลที่อยูบนหนวยเก็บขอมูล Storage Flex เดิมขึ้นไปบน

หนวยเก็บขอมลู HP StorageWorks 
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4.4.6 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้ง HBA (Host Bus Adapter)   จาํนวน  10  ชุด  ดังนี้ 

4.4.6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Mail  Server  รุน Sun Fire V480   จํานวน  1 ชุด  

4.4.6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย WWW รุน Sun Fire V280     จํานวน  1 ชุด  

4.4.6.1.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย CMS Server รุน Sun Fire V280    จํานวน  1 ชุด 

4.4.6.1.4  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Statapp Server รุน SUN Fire V480    จํานวน  1 ชุด 

4.4.6.1.5  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Webhost รุน Sun Fire V280      จํานวน  1 ชุด  

4.4.6.1.6  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Intranet Server รุน Sun Fire V240    จํานวน  1 ชุด 

4.4.6.1.7  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  FTP GIN   รุน  HP  ML350     จํานวน  1 ชุด 

4.4.6.1.8  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  AD  รุน HP DL380 G4   จํานวน  1 ชุด 

4.4.6.1.9  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย KM Server รุน HP DL380 Proliant G5 จํานวน  1ชุด 

4.4.6.1.10  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย GIS Server รุน HP Proliant DL380 G5 จํานวน 1 ชุด 

4.4.7 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้ง โปรแกรมเฝาติดตามโปรแกรมประยกุตและฐานขอมูล ที่มใีช

งานอยูในสํานักงานสถิติแหงชาติ ตามท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติกําหนด 

4.4.8 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้ง โปรแกรมเขาถึงระยะไกล  จํานวน  1 ระบบ 

4.4.9 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้ง โปรแกรม Network Inventory  จํานวน  1 ระบบ 

 
5 ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ผูชนะการประกวดราคาจะตองติดตั้งและสงมอบงานทั้งหมด  ภายใน  90  วัน  นับถัดจากวันลงนาม 

        ในสัญญาและตองแจงกาํหนดเวลาสงมอบงานใหสํานกังานสถิติแหงชาติทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนา  

        อยางนอย 15 วันทําการ 
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1.   หนวยเก็บขอมูลภายนอกแบบ SAN   จํานวน  1  ชุด    
      มีรายละเอียดขอกําหนดดังนี้ 

1.1 รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเดิม รุน SunStorageTek 6140 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 มี Tray สําหรับรองรับการใสฮารดดิสกจํานวน 16 ชอง พรอมอปุกรณการเชื่อมตอ 

1.3 สามารถรองรับ ฮารดดิสก ไดไมนอยกวา 16  ลูก 

1.4 มีฮารดดสิกแบบ FC  หรือดีกวา ความเร็วรอบไมต่ํากวา 15,000 rpm  ความจุไมนอยกวา 600 GB 

อยางนอย  6  ลูก 

 
2.   Host Bus Adaptor (HBA)      จํานวน 10 ชุด   
     มีรายละเอยีดขอกําหนดดังนี้ 

2.1  ม ีHBA แบบ Fiber Channel ที่รองรับการทํางานที่ความเร็ว 4Gbps, 2Gbps, 1Gbps แบบ Auto-  

        negotiation ทั้งหมดจํานวน 10 ชุด โดยสามารถติดตั้งใชงานบนเครื่องดังตอไปน้ี 

- Sun Fire V480  จํานวน  2  ชุด 

- Sun Fire V280   จํานวน  3  ชุด 

- Sun Fire V240   จาํนวน  1  ชุด 

- HP DL380 G4   จํานวน  1  ชุด 

- HP Proliant ML 350   จํานวน  1  ชุด 

- HP Proliant DL380 G5 จํานวน  2  ชุด 

2.2   มีสายสัญญาณ Fiber Optic  ความยาวไมนอยกวา  5  เมตร    จํานวน 10 ชุด 

3 โปรแกรมเฝาติดตามโปรแกรมประยุกตและระบบฐานขอมูล   จํานวน  1  ระบบ   
มีรายละเอียดขอกําหนดดังนี้ 

3.1   โปรแกรมเฝาติดตามโปรแกรมประยุกตและระบบฐานขอมูลที่มีความสามารถเทียบเทา หรือดีกวา    

         โปรแกรม Application Manager ของ Opmanager 

3.2   เปนระบบบริหารจัดการจากศูนยกลางที่สามารถทําการเฝาติดตามโปรแกรมประยุกตและและระบบ 

         ฐานขอมลูได 

3.3   สามารถทําการเฝาติดตามระบบฐานขอมูล Oracle เวอรชั่น 8.x, 9.i และ 10g ได โดยตองสามารถทํา   

         การเฝาติดตาม User Activity, Table Space Usage, Table Space Details, Table Space Status,  

         SGA Performance, SGA Details, SGA Status, Performance of Data Files, Session Details,  

         Session Waits, Buffer Gets, Disk Read, Rollback Segment ไดเปนอยางนอย  

3.4   สามารถทําการเฝาติดตามระบบฐานขอมูล MS SQL เวอรชั่น 2000 และ 2005 ได โดยตองสามารถทํา  

         การเฝาติดตาม Buffer Manager Statistics, Connection Statistics, Cache Details, Lock Details,  

         SQL Statistics, Latch Details, Access Method Details, Database Details, Scheduled Jobs ได 

         เปนอยางนอย 

             \3.5... 
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3.5   สามารถทําการเฝาติดตามระบบฐานขอมูล MY SQL  

3.6   รองรับการเฝาติดตามสถานะของ SOAP Web Services, Apache , IIS, PHP, DNS, LDAP, FTP,  

         SFTP ไดเปนอยานอย 

3.7   รองรับการเฝาติดตามของ URL, URL Sequence, URL Content ที่กําหนดได 

3.8   ในกรณีที่เกิดปญหา สามารถทําการแจงเตือนผานทาง E-mail, SMS ได พรอมสามารถทําการวิเคราะห  

         สาเหตุของปญหาไดเบือ้งตน(Root Cause Analysis)  

3.9   สามารถเฝาติดตามระบบฐานขอมูลตามจํานวน Instant ดังตอไปน้ี  

- Oracle จํานวน  10  Instant 

- MSSQL จํานวน 10 Instant 

- MYSQL จํานวน 10 Instant 

3.10 สามารถเฝาติดตาม Application Server ไดดังตอไปน้ี  

- Tomcat  จํานวน 10  Host 

- Oracle App Server จํานวน 10 Host 

- JBOSS จํานวน 10 Host 

- IIS จํานวน 10 Host 

- Apache App จํานวน 10 Host 

3.11 มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย  

 

4 โปรแกรมเขาถึงระยะไกล   จํานวน  1 ระบบ 
มีรายละเอียดขอกําหนดดังนี้ 

4.1  มีความสามารถเทียบเทาโปรแกรม RealVNC Enterprise หรือ ดีกวา 

4.2  สนับสนุนการใชงาน Unix Server จํานวน 30 Server รองรับผูใชงานไดพรอมกันไดไมนอยกวา 10 ผูใช 

4.3  สนับสนุนการใชงาน Window  Server จํานวน 30 Server  รองรับผูใชงานไดพรอมกันไดไมนอยกวา 10    

        ผูใช 

4.4   มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 
5 โปรแกรม Network Inventory   จํานวน  1 ระบบ 

มีรายละเอียดขอกําหนดดังนี้ 

5.1  มีความสามารถเทียบเทาโปรแกรม Network Inventory Advisor  3.8 หรือ ดีกวา    

5.2  รองรับการทํา Hardware Inventory , Software Inventory , Network Inventory และ Network Report   

        เปนอยางนอย 

5.3  รองรับจาํนวนเครื่องไดไมจํากดั (Unlimited Nodes) 

5.4  มีลิขสิทธิ์การใชงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

--------------------------------- 


