( สําเนา )
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเขา-ออก อาคารปฎิบัติการ ๒ จํานวน ๑ ระบบ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีความประสงคจะประกวด
ราคาซื้อระบบควบคุมการเขา-ออก อาคารปฎิบัติการ ๒ จํานวน ๑ ระบบ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๖๓๗,๓๘๔.๘๔ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ด
พันสามรอยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสี่สตางค) ตามรายการ ดังนี้
ระบบควบคุมการเขา-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒
จํานวน
๑
ระบบ
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผู
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจากตัวแทน

จําหนายในประเทศไทยอยางเปนทางการ
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.siit.tu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๙๘๖๙๐๐๙ ตอ ๑๔๒๒-๒๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ดร. พฤทธา ณ นคร
(ศาสตราจารยดร. พฤทธา ณ นคร)
ผูอํานวยการ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
จันทรเพ็ญ ฮวบนรินทร
(นางจันทรเพ็ญ ฮวบนรินทร)
หัวหนาฝายพัสดุและจัดซื้อ
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
โดย นางจันทรเพ็ญ ฮวบนรินทร หัวหนาฝายพัสดุและจัดซื้อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๑

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๑
การซื้อระบบควบคุมการเขา-ออก อาคารปฎิบัติการ ๒ จํานวน ๑ ระบบ
ตามประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สถาบัน"
มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
ระบบควบคุมการเขา-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒
จํานวน
๑ ระบบ
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ แบบรูปและรายการละเอียด
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สถาบัน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจาก
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทยอยางเปนทางการ
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมประทับตราและลงนาม (ถามี)
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมประทับตราและลงนาม (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ฉบับของสถาบัน) พรอมประทับ
ตราและลงนาม
(๓.๒) หนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจาก
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย พรอมประทับตราและลงนาม
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ

เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สถาบัน ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบ
ควบคุมการเขา-ออก อาคารปฏิบัติการ ๒ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สถาบันจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแก สถาบัน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตาม
ขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบัน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแต สถาบัน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของ สถาบัน
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบัน จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขทีส่ ถาบันกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสถาบัน
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถาบันมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สถาบัน
มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สถาบันเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ
มิได รวมทั้งสถาบัน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสถาบัน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบัน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ
จากสถาบัน
๕.๗ กอนลงนามในสัญญาสถาบันอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อสถาบันจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือสถาบันเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับสถาบัน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสถาบันยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบัน ไดรับมอบ
ไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
สถาบัน จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และสถาบัน ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ สถาบัน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อสถาบันไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อสถาบันไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถาบันไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๖ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถาบัน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สถาบันอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสถาบันไมได
(๑) สถาบันไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก
เกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
สถาบัน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด
เลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับสถาบัน ไวชั่วคราว

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชื่อโครงการ ระบบควบคุมการเข้า – ออก อาคารปฎิบัติการ 2 จํานวน 1 ระบบ
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสถาบันฯ
ความต้องการทั่วไป
ผู้ขายต้องจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก
ประตู ภายในอาคารปฎิบัติการ 2 ด้วยลายนิว้ มือและบัตรใน
เครื่องเดียวกัน พร้อมโปรแกรมควบคุมการเปิด – ปิด ของประตู
จํานวน 1 ระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. เครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Access
Control System) จํานวน 31 ชุด
2. ชุดจ่ายไฟพร้อมแบตเตอรี(่ power supply) จํานวน 31 ชุด
3. สวิตซ์เปิดประตู (Exit Button) จํานวน 31 ชุด
4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Electric Door Lock )
จํานวน 31 ชุด
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Managed Switch
HUB) แบบ 24 ports จํานวน 4 เครื่อง
6. โปรแกรมควบคุมเครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือ การ
ติดตั้งระบบ ทดสอบ และอบรมการใช้งาน
จํานวน 31 ชุด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1.เครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Access
Control System) จํานวน 31 ชุด
1.1 เป็นเครือ่ ง Stand alone สามารถทํางานได้โดยอิสระ โดยมี
ระบบการประมวลผล (CPU) และหน่วยความจํา (Memory) ใน
ตัว
1.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) สามารถรองรับ
ลายนิ้วมือไม่น้อยกว่า 3,000 ลายนิ้วมือ หรือดีกว่า
1.3 สามารถเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาที่ตัวเครื่องได้ ไม่น้อยกว่า
100,000 รายการ (Records)
1.4 สามารถกําหนดวิธีเข้า-ออก ได้โดย ใช้ลายนิ้วมืออย่างเดียว,
ใช้บัตร Smart Card อย่างเดียว, ใช้ ID +รหัสผ่าน, ใช้ลายนิ้วมือ
ร่วมกับบัตร Smart Card, และใช้บัตร Smart Card ร่วมกับ
รหัสผ่าน
1.5 สามารถกําหนดช่วงเวลาการเข้า ออก ได้ทั้งหมด 31 ช่วง
1.6 สามารถกําหนดกลุ่มการเข้า ออก ประตูของพนักงานได้ไม่
น้อยกว่า 10 กลุ่ม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา
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คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1.
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1.7 หัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) เป็น

เทคโนโลยีแบบ Optical CMOS แบบกระจกที่มีฟังก์ชั่นใน
การทํางานปรับปรุงลายนิ้วมืออัตโนมัติ
1.8 หัวอ่านลายนิ้วมือ สามารถป้องกันนิ้วมือปลอม (Fake
Finger) ที่ทําจากกระดาษ, ฟิลม์ , ยาง , อะครีลิก
1.9 หน้าจอ Display เป็นแบบ Digital LCD Color Display
Menu Icon 2.4 TFT Resolution 240x320
1.10 สามารถเลือกใช้ระบบเสียงภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้
เพื่อบอกผลสแกนลายนิ้วมือ
1.11 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการสแกนลายนิ้วมือ 2 ดวง
1.12 รองรับการเชื่อมต่อ แบบ TCP/IP, RS485, USB Port ,
Wiegand 26 Bit
1.13 สามารถต่อระบบล็อคประตูได้ทกุ ชนิด โดยไม่ต้องอาศัย
ชุดคอนโทรลเพิม่
1.14 สามารถจัดการผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการเวลา
1.15 ใช้เวลาในการสแกนและตรวจสอบลายนิ้วมือ ไม่เกิน 1
วินาที ต่อลายนิว้ มือ หรือดีกว่า
1.16 ตัวเครื่องต้องมีปุ่มสัญลักษณ์ Ball ที่เห็นได้ชัดเจนและ
สามารถเชื่อมต่อกับ Ball ภายนอกได้
1.17 ตัวเครื่องออกแบบระบบป้องกันการถูกงัดแงะเปิดออกหรือ
ถูกทําลาย
1.18 สามารถถ่ายโอนข้อมูลและลายนิ้วมือไปยังเครือ่ งอื่นผ่าน
ทาง Flash Disk
1.19 สามารถแสดงชื่อของพนักงานบนหน้าจอของเครือ่ งได้
1.20 สามารถบันทึกข้อมูลต่อบุคคลได้ไม่น้อยกว่า 2 ลายนิว้ มือ
1 รหัสผ่าน 1 ID Card
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2. ชุดจ่ายไฟพร้อมแบตเตอรี่ (power supply)
จํานวน 31 ชุด

2.

2.1 สามารถแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (220V/50Hz) เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง (12V) ไม่น้อยกว่า 3A
2.2 เป็นอุปกรณ์สําหรับจ่ายไฟสําหรับระบบ Access Control
ทั้งระบบ (กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า, Battery, Exit Switch)
2.3 มีระบบการป้องกันไฟกินกระแสเกิน (Fuse) และมี Fuse
สํารอง
2.4 สามารถสํารองไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที
2.5 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของ power supply

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.
3. สวิตซ์เปิดประตู (Exit Button) จํานวน 31 ชุด
3.1 อุปกรณ์สาํ หรับกดเพื่อปลดล็อคประตู (Exit Push Button) 3.1
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถต่อพ่วง (Exit Push Button) กับชุด
ควบคุมระบบได้ดีเพื่อใช้ในการเปิดประตูจากด้านใน (ขาออก)
3.2
3.2 อุปกรณ์จะต้องผลิตจากสแตนเลส หรือ อะลูมิเนียมเพื่อ
ทนทานต่อการใช้งาน
4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Electric Door Lock ) 4
จํานวน 31 ชุด
4.1 เป็น Electromagnetic Lock แบบคู่หรือแบบเดี่ยวขนาด
แรงดึงไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์
4.2 ต้องทําจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานไม่ขึ้นสนิม
4.3 เป็น Lock แม่เหล็กทีท่ ํางานด้วยไฟฟ้า ใช้กับแรงดันไฟฟ้า
24 VDC หรือ 12 VDC ได้
4.4 สามารถติดตั้งกับประตูทงั้ บานได้อย่างเหมาะสมแข็งแรง
และใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกได้เป็นอย่างดี
4.5 มี LED แสดงสัญลักษณ์สถานะของอุปกรณ์ว่าขณะนี้

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ทํางานอยู่หรือไม่ โดยต้องสามารถแสดงได้สองสีคือสีที่หนึ่ง
(เช่นสีแดง)แสดงเมื่อปลดล็อค/ประตูเปิด และสีที่สอง(เช่น สี
เขียว)แสดงเมือ่ ล็อค/ประตูปิด หรือสัญลักษณ์อื่นที่ดีกว่า
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Managed Switch
HUB) แบบ 24 ports จํานวน 4 เครื่อง
5.1 มีลักษณะการทํางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
และมี Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
5.3 มีขนาด Switch Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps และ
รองรับ Forwarding Rate หรือ Throughput สูงสุดได้ไม่น้อย
กว่า 41 Mbps
5.4 สามารถรองรับ MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

5.
5.1
5.2

5.3
5.4

8,000 MAC Address
5.5 สามารถทํา IPv4 routing Static และ IPv6 routing 5.5
Static ได้เป็นอย่างน้อย
5.6 สามารถทํางานแบบ Link Aggregation ตามมาตรฐาน 5.6
IEEE802.3ad ได้

5.7 เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
มาตรฐาน UL และ CSA หรือ FCC

5.7

6. โปรแกรมควบคุมเครื่องอ่านบัตรและสแกนลายนิ้วมือ การ
ติดตั้งระบบ ทดสอบ และอบรมการใช้งาน
6.1 คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมเครื่องอ่านบัตรและสแกน
ลายนิ้วมือ ดังนี้

6.

6.1.1 สามารถรองรับการทํางานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

6.1.1

ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 2007, 2010, 2012 โดย
ฐานข้อมูลระบบควบคุมการเข้าออก และบันทึกเวลาสามารถ
เลือกใช้ เป็น MS Access หรือ MS SQL ได้
6.1.2 สามารถตั้งค่าจัดลําดับความสําคัญหรือช่วงเวลาใน
การเข้า-ออกพื้นที่ของผู้ใช้แต่ละบุคคลได้ สามารถกําหนด
ช่วงเวลาการเข้า-ออกในรอบสัปดาห์รวมถึงวันหยุดราชการ
(Time Zone) ไม่น้อยกว่า 10 กลุม่ และในแต่ละวันของกลุ่ม
สามารถตั้งช่วงเวลาให้เข้า -ออก ได้เป็นช่วงย่อยๆ อีก 5 ช่วง
ต่อวัน
6.1.3 สามารถกําหนดวันหยุดราชการ เพื่อไม่อนุญาตให้เข้า/
ออก ได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 32 วัน (Holiday Zone)
6.1.4 สามารถรองรับฟังก์ชั่น ANTI PASSBACK โดยการ
เพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรขาออกได้ในอนาคต
6.1.5 สามารถกําหนดให้ประตูในระบบเปิด หรือปิด จาก
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้
6.1.6 สามารถยกเลิกผูใ้ ช้งานได้ที่เครื่องอ่านบัตร หรือ
โปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ควบคุม
6.1.7 Software สามารถทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
เพื่อแสดงรายงานบุคคลที่เข้า/ออก โดยละเอียดชื่อ, รหัส,ปีเดือน-วัน, ชั่วโมง-นาที-วินาที รวมถึงสถานะการใช้งานจาก
ลายนิ้วมือหรื อบั ตรในแต่ล ะครั้ง พร้อมตําแหน่งของประตู
และเครื่อง
6.1.8 เมื่อเข้าโปรแกรมสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้า/ออก
เป็นแบบ Real Time
6.1.9 ข้ อมูลการใช้งานสามารถแสดงข้อมูล เป็น Text File
และสามารถกําหนดรูปแบบของข้อมูลได้ เพื่อนําไปใช้งาน
ร่ ว มกั บ โปรแกรมในส่ ว นบริ ห ารงานบุ ค คล และโปรแกรม
เงินเดือนทั่วไป
6.1.10 สามารถกําหนดเวลา (Door Schedule) ให้ปิด หรือ
เปิดค้าง ตามเวลาที่กําหนดได้ โดยสามารถกําหนดเวลาเข้า
ออกแตกต่างกันในวันหยุด หรือยกเลิกก็ได้ตามความต้องการ

6.1

6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

6.1.8
6.1.9

6.1.10

6.1.11
6.1.11 สามารถกําหนดเวลาเปิดหรือปิดประตูได้ เช่น
ต้องการให้ประตูปลดล็อกตอน 8.00 น. เริม่ ปิดล็อกตอน
17.00 น. ตอนกลางวันใช้งานเหมือนประตูปกติทั่วไป
6.1.12
6.1.12 สามารถกําหนดให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องใด
เครื่องหนึ่งในระบบเป็นตัวบันทึกลายนิ้วมือแล้วส่งไปยังเครื่อง
อื่นๆในระบบ
6.2 การติดตั้งและทดสอบระบบ จํานวน 31 ชุด

6.2

6.2.1 ผู้ขายจะต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้งานตามตําแหน่งที่กําหนดในแบบแปลน
ตําแหน่งติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยผู้ขายจะต้องเสนอ
Shop Drawing ให้ทางสถาบันพิจารณาก่อนดําเนินการ
6.2.2 ผู้ขายต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และเดินสายที่
จ่ายไฟให้กับระบบตัวเครื่องและระบบเชื่อมต่อเข้าระบบ
Network ของสถาบันฯ จนกว่าทั้งสองระบบจะใช้งานได้
สมบูรณ์ ผู้ขายต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ขายและต้องดําเนินการซ่อมให้
อยู่สภาพเดิม
6.2.3 การทดสอบ หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จผู้ขายต้อง
ดําเนินการทดสอบการทํางานของระบบทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ขาย
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์
กรณีที่เกิดความเสียหายจากการทดสอบทั้งหมด
6.2.4 ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมและ
รักษาเครื่องและอุปกรณ์ของสถาบันฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 5
คน พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมจํานวนไม่น้อยกว่า 5
ชุด เกี่ยวกับการใช้งานและการบํารุงรักษา
6.2.5 ผู้ขายหรือผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจําหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทน
จําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

- กําหนดเวลาทีต่ ้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ภายใน 25 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ระยะเวลารับประกัน 1 ปี
- เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา
ผู้ขายรับทราบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผู้ขายหรือผู้เสนอราคาจําเป็นต้องกรอกตารางรายละเอียด
ผู้ขายหรือผู้เสนอราคายอมรับที่จะกรอกข้อความโดย
คุ ณ ลั ก ษณะเปรี ย บเที ย บ โดยแจ้ ง ถ้ อ ยคํ า ที่ ป รากฏตาม ครบถ้วน และจะไม่บิดเบือนรายละเอียดคุณลักษณะของ
รายละเอียดคุณลักษณะอย่างเป็นจริง เพื่อแสดงคุณสมบัติของ สถาบั น ฯ และยอมรั บ ผลการพิ จ ารณา โดยยึ ด จาก
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คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ เพื่อทําการเปรียบเทียบรายละเอียดใน
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