ร่างประกาศสานักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่ายสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(อาคาร สานักงานวังปารุสกวัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจาปีงบประมาณ 2559
-------------------------------------------------------------------------

ด้วย สานักข่าวกรองแห่งชาติ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โครงการ
ขยายขีดความสามารถเครือข่ายสานักข่าวกรองแห่งชาติ (อาคาร สานักงานวังปารุสกวัน ) จานวน 3 รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจาปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้
1. อุปกรณ์การเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control) จานวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Security) จานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จานวน 24 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซือ้ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการซื้อของสานักข่าวกรองแห่งชาติ
7. บุ ค คลหรื อนิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งไม่อ ยู่ ใ นฐานะเป็ น ผู้ ไม่ แ สดงบัญ ชี ร ายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่ เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ก าหนดยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่
มีน าคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้ส นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ มีนาคม 2559 ถึง
วันที่
มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2298 4900 ต่อ 4045, 5544 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ)
ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่ายสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(อาคาร สานักงานวังปารุสกวัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2559
-----------------------------------------------ด้วย สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ มีควำมประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ด้ำน Cyber Security โครงกำร
ขยำยขีดควำมสำมำรถเครือข่ำยสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ (อำคำร สำนักงำนวั งปำรุสกวัน ) จำนวน 3 รำยกำร
โดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำยละเอียดดังนี้
1. อุปกรณ์กำรเข้ำถึงเครือข่ำย (Network Access Control) จำนวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์ป้องกันกำรบุกรุกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail Security) จำนวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 Switch) ขนำด 24 ช่อง จำนวน 24 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะ
ใช้งำนได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำร e-bidding ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร e-bidding
1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำซื้อขำย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(2) หลักประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
2.6 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้อของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
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2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.9 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้ น ส่ ว นสำมัญ หรือ ห้ ำงหุ้ นส่ ว นจ ำกั ด ให้ ยื่น ส ำเนำหนัง สื อรั บรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรั บรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สำเนำ
บัตรประจำตัว ประชำชนของผู้นั้ น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี ) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคล
ธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุ
ไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอรำคำตำมแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(2) หนั งสื อมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ เสนอรำคำเสนอ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ 5
(4) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำร e-bidding นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำม
ให้ถูกต้องครบถ้วนลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำ
รวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวม
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ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 321 ถนนรำชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
รำคำที่ เสนอ จะต้ องเสนอกำหนดยื นรำคำไม่ น้อ ยกว่ำ 60 วัน นั บแต่วั นเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของสินค้ำไปพร้อมใบเสนอรำคำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะยึดไว้ เป็น
เอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์
มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน 3 วัน
4.5 ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำร e-bidding ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำร e-bidding
4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบจั ดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ มีนำคม 2559 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ 1.5
(1) ณ วันประกำศประกวดรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
จะพิจำรณำลงโทษ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้น
เป็นผู้ที่ให้ ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็ นผู้เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ ด้วยวิธี e-bidding หรือเป็นผู้เสนอรำคำ
ที่กระทำกำรอัน เป็ น กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่ งดังกล่ ำวต่อ ผู้ อำนวยกำร
สำนั กข่ำวกรองแห่งชำติ ภ ำยใน 3 วัน นั บแต่วันที่ ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก ข่ ำวกรองแห่ ง ชำติ พิ จ ำรณำเห็ น ด้ว ยกั บ ค ำคัด ค้ ำ นของ
ผู้อุทธรณ์และเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำง
รำชกำรอย่ำงยิ่งให้ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
4.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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(3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้ เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธี กำรเสนอรำคำด้ ว ยวิ ธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำ
โดยใช้ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุไว้ในข้อ 1.4
(1) เป็นหลักประกันจำนวน 257,000.- บำท (สองแสนห้ำหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)
หลั กประกัน กำรยื่ น ข้อเสนอตำมข้อนี้ ส ำนักข่ำวกรองแห่ งชำติ จ ะคืนให้ ผู้ เสนอรำคำหรื อ
ผู้ค้ำประกันภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้
3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
6.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
6.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำร e-bidding ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่
พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักข่ำวกรองแห่งชำติเท่ำนั้น
6.3 สำนักข่ำวกรองแห่งชำติสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำร e-bidding ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำร e-bidding ที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
6.4 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอรำคำได้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มี ควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สำนักข่ำวกรองแห่งชำติทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือ
รำคำที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จ ำรณำจั ด ซื้ อ เลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ำรณำ ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ของ ทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำ
จะเรี ย กร้ อ ง ค่ ำ เสี ย หำยใดๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง ส ำนั ก ข่ ำ วกรองแห่ ง ชำติ จ ะพิ จ ำรณำยกเลิ ก กำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม
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หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่น เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
6.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้ เสนอรำคำที่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ มีอำนำจที่จะตัด
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
รำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็ จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้ เสนอรำคำที่มีสิ ทธิ
ในกรณีนี้หำกผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ พิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง สำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิเล็ ก ทรอนิกส์ สำมำรถส่ ง มอบสิ่ งของได้ครบถ้ว น
ภำยใน 5 วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภำยใน 5 วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ เห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ
ตำมข้อ 7.1 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้ อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับ
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ
หรือก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน 3 วันทำกำร ของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรื อบริ ษัทเงิน ทุน หลั กทรั พย์ที่ได้รั บ อนุญำตให้ ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิช ย์และประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่ กวพ. กำหนด
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย
ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
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ระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุ
จำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559 แล้วเท่ำนั้น
10.2 เมื่อสำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตำมที่ได้ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งน ำเข้ ำ มำโดยทำงเรื อ ในเส้ น ทำงที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสำมำรถให้ บ ริ ก ำรรั บ ขนได้ ต ำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อ กรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วัน ที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม (1) หรื อ (2) ผู้ ข ำยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลง
ภำยในเวลำที่ ทำงรำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ ค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น
(ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ ให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
10.4 สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญำให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
กุมภำพันธ์ 2559
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โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่ายสานักข่าวกรองแห่งชาติ (อาคารสานักงานวังปารุสกวัน)
1.

อุปกรณ์การเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
1.1 เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะโครงสร้างเป็น Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance สาหรับทา
หน้าที่ตรวจจับ ควบคุมและบริหารการเข้าถึงเพื่อใช้งานระบบเครือข่าย
1.2 ในกรณีที่เป็น virtual appliance จะต้องนาเสนอเครื่องแม่ข่ายที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า
1.3 สามารถทางานในลักษณะไม่วางขวาง (Out-Of-Band) หรือวางขวาง (In-line) เส้นทางการส่งข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างน้อย
1.4 สามารถตรวจจับ ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาหรือ smart phone และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Wired (LAN) , Wireless และ VPN พร้อมกันได้อย่าง
น้อย 1,000 เครื่อง
1.5 สามารถตรวจจับและควบคุมอุปกรณ์ลูกข่ายที่เป็น Windows XP, Window 7, Window 8, Macintosh
และ Linux ได้เป็นอย่างน้อย
1.6 มีพอร์ตการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต
1.7 มีปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล (Bandwidth หรือ throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps
1.8 สามารถตรวจสอบประเภทอุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC, Network Printer, VoIP, Network Switch และ
อุปกรณ์พกพา (mobile device) ในกรณีที่เป็น mobile device จะต้องสามารถแยกชนิดของอุปกรณ์
ตามยี่ห้อหรือระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Apple iOS, Android และ Blackberry
1.9 สามารถกาหนดนโยบาย (Policy) การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายและอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย ได้แก่ allow, block, restrict/limit ได้เป็นอย่างน้อย
1.10 สามารถทาการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก (assessment) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Anti-virus
version, Microsoft patch และ personal firewall ได้เป็นอย่างน้อย
1.11 สามารถตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายมัลแวร์ (malicious Software) ในระบบเครือข่ายและ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ scan port, service attack เป็นต้น
1.12 สามารถตรวจสอบ IP และ MAC address Spoofing ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้
1.13 มีระบบ guest registration ผ่านหน้า web แก่ผู้มาติดต่องาน (guest) เพื่อพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายได้
1.14 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้งานผ่านทาง Directory Service เช่น MS Active
Directory, RADIUS และ OpenLDAP ได้เป็นอย่างน้อย
1.15 สามารถทางานร่วมกับมาตรฐาน 802.1x ได้
1.16 สามารถตรวจสอบและปิดการใช้งาน (detect and disable) USB Thumb Drive ได้
1.17 สามารถทาการสั่งย้าย VLAN และปิดการใช้งานพอร์ต (Turn Off Port) ของ switch ที่ User เชื่อมต่อ
ในขณะนั้นได้โดยใช้โปรโตคอล SNMP
1.18 สามารถรองรับการทางานร่วมกับอุปกรณ์ network ต่างๆ ผ่าน protocol SNMP หรือ Plugin (API)
ดังนี้
1.18.1. Switch ยี่ห้อ Cisco, HP, Juniper และ D-Link ได้เป็นอย่างน้อย

2

1.18.2. Wireless Controller ยี่ห้อ Cisco, Aruba และ Motorola ได้เป็นอย่างน้อย
1.18.3. Firewall ยี่ห้อ Paloalto เป็นต้น
1.19 สามารถ Bypass เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์มีปัญหา
หรือไม่สามารถใช้งานได้
1.20 ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมประเภท Peer-to-Peer ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
เครือข่ายได้
1.21 สามารถบริหารจัดการผ่านทาง SSH และ GUI ได้
1.22 สามารถแสดงรายงานในรูปแบบของไฟล์นามสกุล PDF และ HTML ได้
1.23 สามารถส่งข้อมูล message log ไปยัง Syslog serverและส่ง e-mail เพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้
1.24 อุปกรณ์มีแหล่งจ่ายไฟ (Power supply) อย่างน้อย 2 ตัว
1.25 อุปกรณ์สามารถติดตั้งในตู้ RACK มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว
1.26 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย Common Criteria EAL4+ เป็นอย่างน้อย
1.27 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่าง
เป็นทางการ
1.28 มีการอบรมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.29 มีคู่มือการใช้อุปกรณ์แบบเต็มฉบับและฉบับย่อเป็นภาษาไทย
1.30 ผู้เสนอราคาต้องประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
1.31 ผู้เสนอราคาต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบมาทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ
อย่างน้อย 2 คน มาติดตั้งระบบให้กับ โดยจะต้องได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจากผู้ผลิตของ
ผลิตภัณฑ์นั้น หรือมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอไม่น้อยกว่า 3 สัญญา
1.32 ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่ผลิตภันฑ์เริ่มต้น
ลงทะเบียนใช้งาน
1.33 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการ Onsite Service (24x7) 1 ปี
-----------------------------------------------------
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2.

อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
2.1 มีระบบประมวลผล (Processor) แบบเทียบเท่า Intel เป็นอย่างน้อย
2.2 มีหน่วยพื้นที่เก็บข้อมูล( Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 2 ชุด โดยที่สามารถรองรับการทางาน
แบบ RAID 1 ได้
2.3 มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต (1000 BaseTX)
2.4 มีพอร์ตควบคุมการสื่อสารแบบ Serial โดยเชื่อมต่อแบบ RJ-45
2.5 มีประสิทธิภาพในการรับส่ง Mail ได้ไม่น้อยกว่า 100,000 Message/Hour ที่ขนาดเมล์เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
15 KB และ สามารถรองรับการทางานสูงสุดไม่ต่ากว่า 800 mailboxes หรือ users
2.6 มีระบบปฏิบัติการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเฉพาะสาหรับการรับส่ง e-Mail Messaging และผ่านการ
ปรับแต่ง (Hardening) โดยเฉพาะของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Proprietary) เป็นระบบ Mail Gateway
Appliance ที่รองรับการโปรโตคอลการสื่อสารแบบ SMTP, ESMTP, Secure SMTP over TLS หรือดีกว่า
2.7 มีระบบการทางานแบบ Multiple Queue ซึ่งสามารถจาลองการทางานเป็นเกตเวย์ (Virtual Gateway)
ได้อย่างน้อย 4 IP Address เพื่อให้ระบบสามารถขยายการติดต่อกับภายนอกหลายๆช่องทางพร้อมๆกัน
ได้ สามารถกาหนดและจาแนกกลุ่มผู้ใช้งานในการใช้ช่องทางการติดต่อที่แตกต่างกันได้
2.8 มีระบบจัดการปัญหา Spam จากแหล่งที่มาต่างๆที่มีประวัติ (Reputation) ไม่ดี
2.9 มีความสามารถในการตรวจจับ Catching Spam ได้ไม่น้อยกว่า 95%
2.10 สามารถตรวจสอบประวัติและระดับความอันตราย ของ URL ที่มีอยู่ในอีเมล์แต่ละฉบับนั้นว่ามีประวัติ
และระดับความอันตรายว่าเป็น Phishing website หรือ website ที่มี Spyware หรือไม่ (Web
Reputation) และนาประวัติและระดับความอันตรายที่ตรวจสอบได้ นั้นไปใช้พิจารณาว่าอีเมล์แต่ละฉบับ
นั้นเป็น Phishing, หรือมี Spyware ได้เป็นอย่างน้อย
2.11 สามารถ Update Pattern ได้อัตโนมัติ และสามารถ update pattern โดยตรงทาง internet และ
ผ่านทาง proxy ได้
2.12 มีระบบในการทา Traffic Control แบบ Full Feature เพื่อควบคุมแหล่งที่ส่งสแปมเข้าสู่ระบบใน
ปริมาณที่มากผิดปกติหรือต้องสงสัย
2.13 มีระบบที่สามารถจาแนกหรือแบ่งกลุ่มผู้ส่ง Email เข้าระบบเพื่อให้การบริการที่แตกต่างกันได้ โดย
สามารถจาแนกเป็นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ กลุ่มผู้ที่มีประวัติดีสม่าเสมอหรือมีการติดต่อประจา( White
List/Trust List), แหล่งต้องสงสัยหรือไม่เคยติดต่อ ( Suspect List / Unknown List) และแหล่งมี
ประวัติไม่ดี( Black List) โดยที่ระบบการทางานสามารถตรวจสอบประวัติของแหล่งที่มา( Reputation)
เพื่อจาแนกความน่าเชื่อถือของผู้ส่งให้อยู่ในกลุ่มต่างๆดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ และผู้ดูแลระบบสามารถ
กาหนดการกระทาต่างๆ ที่จะกระทาในผู้ส่งแต่ละกลุ่มได้
2.14 มีระบบ Real Time Mail Monitoring เพื่อตรวจสอบการสื่อสารระบบเมล์ทั้งจากภายนอกที่ติดต่อเข้า
มาสู่ระบบและจากภายในระบบติดต่อไปยังภายนอก (Inbound และ Outbound) ว่าอยู่ในระดับปกติ
หรือไม่ โดยการแสดงข้อมูลเมล์ขาเข้าและขาออกแยกออกจากกัน เพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบสื่อสารเมล์แบบ (Real Time)
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2.15 มีระบบ สาหรับการ Track Mail เพื่อตรวจสอบ Status ของ Mail ว่าได้รับส่งถึงปลายทางเรียบร้อยดี
หรือไม่ (Mail Delivery)
2.16 มีระบบการส่งรายงาน (Report) ทั้งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน แบบอัตโนมัติไปยังผู้ดูแลระบบหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้รับรายงานการทางานที่สาคัญโดยมีรูปแบบต่างๆ
2.17 ระบบการป้องกัน Virus (Anti-virus) ต้องสามารถรองรับการทางานของ engine ในการตรวจสอบ
virus ที่แนบมาทาง e-mail ได้อย่างน้อย 2 ระบบพร้อมๆกัน โดยผู้ดูแลระบบสามารถกาหนดได้ว่าจะใช้
engine ใดกับผู้ใช้งานคน / กลุ่มไหน หรือจะใช้ทั้งสอง engine ทาการตรวจสอบ e-mail ฉบับเดียวกัน
ได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ virus ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.18 มีระบบป้องกัน Virus ใหม่ๆที่เกิดขึ้น (Virus OutBreak Protection) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดเข้ามาในระบบ โดยที่ Engine จะต้องทางานอัตโนมัติและสามารถกรอง Email ที่ต้องสงสัยว่า
เป็น Virus รูปแบบใหม่เข้าไปเก็บไว้ใน Quarantine Space ได้
2.19 มีระบบการกักเก็บอีเมล์ (Quarantine) ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็น Spam ได้ โดยรองรับทั้งแบบเก็บใน
ตัวอุปกรณ์อีเมล์เกตเวย์เอง (On-Box) และแบบเก็บไว้ที่อุปกรณ์ตัวอื่น (Off-Box)
2.20 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยอีเมล์จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณหลักที่ทางสานักข่าวกรองแห่งชาติใช้อยู่เดิมเพื่อการทางานร่วมกันได้ดีมีประสิทธิภาพสูงสุด
และง่ายต่อการบริหารจัดการของทางสานักข่าวกรองแห่งชาติ
2.21 อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาผู้ผลิต ประจาประเทศไทย
ว่าอุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ของค้างสต๊อก ของตกรุ่น ของที่เคยผ่านการใช้
งานมาแล้ว ของตัวอย่าง หรือของที่ดัดแปลงจากรุ่นที่ด้อยกว่า
2.22 ผู้เสนอราคา จะต้องได้รับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาผู้ผลิตให้เป็น
ผู้แทนจาหน่ายโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสานักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าจะได้รับการสนับสนุนใน
เรื่องต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
2.23 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
2.24 มีการอบรมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2.25 มีคู่มือการใช้อุปกรณ์แบบเต็มฉบับและฉบับย่อเป็นภาษาไทย
2.26 ผู้เสนอราคาต้องประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
2.27 ผู้เสนอราคาต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบมาทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ
อย่างน้อย 2 คน โดยจะต้องได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจากผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น หรือมี
ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอไม่น้อยกว่า 3 สัญญา
2.28 ผลิตภันฑ์มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่ผลิตภันฑ์เริ่มต้น
ลงทะเบียนใช้งาน
2.29 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการให้บริการ Onsite Service (24x7) 1 ปี
--------------------------------------------------
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3.

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
3.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Power Over Ethernet (POE) ที่ทางานในระดับ OSI Layer 3 หรือ
สูงกว่า
3.2 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-T จานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต ที่สามารถจ่ายไฟตามมาตรฐาน
802.3af
3.3 มีพอร์ตแบบ 1 Gigabit Ethernet ชนิด SFP จานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
3.4 มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 88 Gbps และ Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 41.66 Mpps
3.5 สนับสนุนการใช้งาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้
3.6 รองรับการทา Stacking ที่ throughput ไม่น้อยกว่า 160 Gbps และรองรับการทา Stack ได้ไม่น้อย
กว่า 9 ชุด
3.7 รองรับการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายแบบ Flexible NetFlow (FNF)ได้
3.8 สามารถทา Port Aggregation Protocol (PAgP) และ Link Aggregation Control Protocol (LACP)
ข้าม Stack ได้
3.9 สามารถทา Quality of Service (QoS) อย่างน้อย 8 queues per port และสามารถทา Rate Limit ได้
3.10 สามารถทา User Authentication ในลักษณะของ IEEE 802.1x และ Web Authentication
3.11 สามารถทา Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) และ Per-VLAN Rapid Spanning Tree
(PVRST+) ได้
3.12 รองรับการทา IPv4 Routing ได้แก่ Static Route, OSPF, EIGRP, BGP ได้เป็นอย่างน้อย
3.13 สามารถบริหารและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทาง Command line interface/Telnet, SSH
3.14 สามารถทา SPAN Port และ RSPAN Port เพื่อทาการวิเคราะห์ Packet ได้ และ สามารถทาข้าม
Stack ได้
3.15 สามารถป้องกันการโจมตีแบบ Denial of Service ได้ โดยการทา Port Security , IP Source Guard
,Dynamic ARP Inspection และ DHCP snooping ได้
3.16 สามารถป้องกัน Spanning Tree loop ได้โดยมีฟังก์ชั่นเทียบเท่า UDLD (Unidirectional Link
Detection Protocol) , Spanning Tree Root Guard และ BPDU Guard ได้
3.17 อุปกรณ์จะต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC และ UL
3.18 อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางานร่วมกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการแบบเดียวกับที่ทางสานักข่าวกรองแห่งชาติใช้อยู่เดิมเพื่อการทางาน
ร่วมกับระบบกระจายสัญญาณหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.19 อุปกรณ์ทุกรายการจะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาผู้ผลิต ประจาประเทศไทย
ว่าอุปกรณ์ที่เสนอจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ของค้างสต๊อก ของตกรุ่น ของที่เคยผ่านการใช้
งานมาแล้ว ของตัวอย่าง หรือของที่ดัดแปลงจากรุ่นที่ด้อยกว่า
3.20 ผู้เสนอราคา จะต้องได้รับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาผู้ผลิตให้เป็น
ผู้แทนจาหน่ายโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสานักข่าวกรองแห่งชาติ ว่าจะได้รับการสนับสนุนใน
เรื่องต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
3.21 อุปกรณ์สามารถติดตั้งในตู้ RACK มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว
3.22 มีการอบรมการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามความจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
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3.23 มีคู่มือการใช้อุปกรณ์แบบเต็มฉบับและฉบับย่อเป็นภาษาไทย
3.24 ผู้เสนอราคาต้องประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
3.25 ผู้เสนอราคาต้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบมาทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่นาเสนออย่างน้อย
2 คน โดยจะต้องได้รับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองจากผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น หรือมีประสบการณ์ในการ
ติดตั้งระบบของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอไม่น้อยกว่า 3 สัญญา
3.26 ผลิตภัณฑ์มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เริ่มต้น
ลงทะเบียนใช้งาน
3.27 ผู้เสนอราคาต้องให้บริการให้บริการ Onsite Service ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน (24x7) ในระยะเวลา 2 ปี
-------------------------------------------------------

