เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference)
การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Network Hardware) ของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. ความเป็นมา
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) มีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อยู่
ภำยในอุทยำนนวัตกรรม ใช้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเครื่องแม่ข่ำย (Server) ระบบเครือข่ำย (Network)
และระบบอุปกรณ์ควำมมั่งคงปลอดภัยสำรสนเทศของสำนักงำน ซึ่งศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)
มีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) เดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจำกอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 3 ปี
จึงส่งผลให้มีสมรรถนะกำรใช้งำนถดถอยและไม่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรงำน จึงอำจส่งผลกระทบต่อ
ระดับควำมพร้อมในกำรให้บริกำร (Service Availability) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจ (Business Continuity) และควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) และเพื่อสอดคล้องกับ
แผนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security Plan) ของสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน)
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม จึงเห็นควรให้จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย
(Next Generation Firewall) จ ำนวน 2 เครื่ อ ง เพื่ อ ท ำ High Availability (HA) เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ร ะบบ
ล้มเหลว สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(Logs/Events) ระบบเครือข่ำย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลจรำจรและเหตุกำรณ์ทำงคอมพิว เตอร์
(Logs/Events) ให้สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560 และจัดซื้ออุปกรณ์กระจำยกำรทำงำน
ส ำหรั บ เครื อ ข่ ำย (Link Load Balancer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภ ำพของระบบเครื อ ข่ ำ ยให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) จำนวน 2 เครื่อง
2.2 จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Logs/Events) ระบบเครือข่ำย จำนวน 1 เครื่อง
2.3 จัดซื้ออุปกรณ์กระจำยกำรทำงำนสำหรับเครือข่ำย (Link Load Balancer) จำนวน 1 เครื่อง
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็ น นิ ติบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่ำ งถู กระงับ กำรยื่ นข้ อเสนอหรื อท ำสั ญญำกั บหน่ว ยงำนของรั ฐ ไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
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3.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่ส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รื อควำมคุ้ม กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐ บำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนด
3.11 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลำง
3.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ เสนอรำคำซึ่งได้รั บ คัดเลื อกเป็นคู่สั ญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธ นำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
3.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนเกี่ยวกับ งำนที่รับจ้ำง โดยมีมูลค่ำของผลงำนในหนึ่ง
โครงกำรไม่น้ อยกว่ำ 400,000. - บำท (สี่แสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สั ญญำเดียวและทำสั ญญำ
โดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำรหนังสื อรับรอง
ผลงำนหรือสำเนำสัญญำหรือสำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ
4. คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Next Generation Firewall) จานวน 2
เครื่อง
4.1 เป็ น อุ ป กรณ์ Firewall ชนิ ด Next Generation Firewall แบบ Appliance และมี Hardware
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนแบบ SPU Hardware Acceleration (ASIC)
4.2 มีช่องกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interfaces) อย่ำงน้อย ดังนี้
4.2.1 แบบ GE RJ45 ไม่น้อยกว่ำ 14 พอร์ต
4.2.2 แบบ GE SFP ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง
4.2.3 แบบ 10 GE SFP+ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
4.3 มี network interface สำหรับ Management และ HA แบบ GE RJ45 อย่ำงละ 1 port โดย
ไม่รวมกับช่องกำรเชื่อมต่ออื่นหรือดีกว่ำ
4.4 มี Firewall throughput สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 20 Gbps
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4.5 มีค่ำควำมหน่วงกำรทำงำนของไฟร์วอล (Firewall Latency) น้อยกว่ำ 5 microseconds หรือ
ดีกว่ำ
4.6 รองรับกำรทำ SSL Inspection Throughput ไม่น้อยกว่ำ 1 Gbps
4.7 มี IPsec VPN throughput ไม่น้อยกว่ำ 10 Gbps
4.8 รองรับกำรสร้ำง IPsec Tunnels แบบ Gateway to Gateway ได้อย่ำงน้อย 2,500 Tunnels
และ แบบ Client to Gateway ได้อย่ำงน้อย 16,000 Tunnels
4.9 มี Threat Protection Throughput ไม่น้อยกว่ำ 1 Gbps (เปิดใช้งำน Firewall, IPS,
Application control และ Malware protection)
4.10 รองรับกำรเชื่อมต่อพร้อมกัน (Concurrent sessions) ไม่น้อยกว่ำ 1,500,000 Sessions และ
รองรับกำรเชื่อมต่อใหม่ (New sessions/second) ไม่น้อยกว่ำ 56,000 Sessions/second
4.11 สำมำรถควบคุ ม Application ใช้ ง ำนผ่ ำ น WAN link ตำมค่ ำ SLA ที่ ก ำหนดจำก Latency,
Jitter, Packet loss ได้เป็นอย่ำงน้อย และสำมำรถทำ Fail-over link ได้แบบอัตโนมัติ
4.12 สำมำรถป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คำมขั้ น สู ง (Advance Threat Protection) โดยส่ ง ไฟล์ ต้ อ งสงสั ย ไป
ตรวจสอบกั บ ระบบ Cloud-based Sandbox ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยเจ้ ำ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และได้ รั บ กำรอั พ เดท
Dynamic signature ตลอดระยะเวลำรับประกัน
4.13 สำมำรถป้องกันกำรโจมตีผ่ำนช่องโหว่ของระบบต่ำงๆ จำก IPS signature, Protocol anomaly
detection และมีระบบ Rate-based DOS protection ป้องกัน TCP Syn flood, Port scan, ICMP sweep
ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.14 สำมำรถควบคุ ม กำรใช้ ง ำนเว็ บ ไซต์ (Web Filtering) ตำมประเภทของเว็ บ ไซต์ (Web
Categories) ได้ไม่น้อยกว่ำ 78 ประเภท และสำมำรถกำหนดประเภทเองได้ (Local Categories)
4.15 สำมำรถตรวจจับ (Scan) และป้องกัน Virus ผ่ำนกำรใช้งำนทำง Web, Mail และ FTP ได้เป็น
อย่ำงน้อย
4.16 สำมำรถท ำ Routing Protocol แบบ OSPF, ISIS, BGP4 และสำมำรถท ำ NAT46, NAT64,
IPv6 ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.17 สำมำรถทำ DNS Filtering หรือ DNS Security เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยให้กำรทำงำน DNS ได้
4.18 สำมำรถท ำ Web Application Firewall เพื่ อ ตรวจสอบและป้ อ งกั น กำรโจมตี Web
Application Server เช่น SQL Injection ได้
4.19 มีสิทธิ์กำรใช้งำน SSL-VPN จำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 ผู้ใช้งำน
4.20 สำมำรถทำ Virtual systems หรือ Virtual domains ได้ไม่น้อยกว่ำ 10 ระบบ
4.21 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก ICSA Labs ทำงด้ำน Firewall, IPsec, IPS และ Antivirus เป็น
อย่ำงน้อย
4.22 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สนอ ต้ อ งถู ก จั ด อั น ดั บ อยู่ ใ นกลุ่ ม Leader ของ Gartner Magic Quadrant for
Network Firewalls ปี 2019 หรือปีปัจจุบัน
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4.23 อุปกรณ์ต้องได้รับรองมำตรฐำน FCC, VCCI, CE, C-Tick, CB, USGv6/IPv6 และ UL เป็นอย่ำง
น้อย
4.24 รองรับกำรทำงำนแบบ High Availability (HA) แบบ Active/Active และ Active/Passive ได้
4.25 มีกำรรับประกัน (Warranty) และสำมำรถอัพเดท Signature ด้ำนควำมปลอดภัยแบบอัตโนมัติ
ได้ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
5. คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Logs/Events) ระบบเครือข่าย จานวน 1 เครื่อง
5.1 เป็ น อุ ป กรณ์ Hardware Appliance ที่ ส ำมำรถเก็ บ รวบรวมเหตุ ก ำรณ์ (Logs or Events)
ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) ที่เสนอมำในโครงกำรได้ และอยู่ภำยใต้
เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน
5.2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 1 Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 2 พอร์ต
5.3 มี Storage ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 4 TB
5.4 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่ำ 3,000 Logs/Events per second หรือสำมำรถเสนอระบบ
อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้ตำมข้อกำหนด
5.5 รองรับกำรทำงำนร่วมกับ Device หรือ Virtual Domain ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 150
devices/VDOMs
5.6 สำมำรถบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำนโปรโตคอล HTTPS และ SSH ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.7 มี Dashboard ที่ ส รุ ป ข้ อ มู ล Top sources, Top destinations, Top applications, Top
websites, Top threats, System events และ Resource usage ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.8 สำมำรถแสดงข้อมูล Log เช่น Date, Time, Source IP, User, Destination IP และ Services
ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.9 มีรูปแบบรำยงำน (Report templates) มำให้อย่ำงน้อย 30 รูปแบบ และสำมำรถแสดงรำยงำน
ในรูปแบบของ PDF, HTML และ CSV ได้เป็นอย่ำงน้อย
5.10 ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน FCC, VCCI, CE, CE และ UL เป็นอย่ำงน้อย
5.11 มีกำรรับประกัน (Warranty) เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
6. คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์กระจายการทางานสาหรับเครือข่าย (Link Load Balancer)
จานวน 1 เครื่อง
6.1 เป็ น อุ ป กรณ์ แ บบ Appliance ที่ ท ำหน้ ำ ที่ Application Delivery Controller โดยเฉพำะที่ มี
ควำมสำมำรถทั้ง Server Load Balancing และ Link Load Balancing ได้บนอุปกรณ์เดียวกัน
6.2 มีป ระสิ ทธิภ ำพในกำรทำงำน L4 Throughput ไม่น้อยกว่ำ 1.5 Gbps และ L7 throughput
ไม่น้อยกว่ำ 1.3 Gbps
6.3 รองรับกำรเชื่อมต่อในระดับ L7 ได้ไม่น้อยกว่ำ 15,000 CPS
6.4 มี storage เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนแบบ SSD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 64 GB
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6.5 มี Interface ชนิด Gigabit Ethernet (GE) แบบ RJ45 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 พอร์ต
6.6 สำมำรถทำ Link Load Balancing (LLB) ได้ทั้งแบบ Inbound และ Outbound และตรวจสอบ
สถำนะของ Link ได้
6.7 สำมำรถทำ Server Load Balance ได้ทั้งแบบ Layer 4 และ Layer 7 ได้และรองรับ กำรท ำ
Application Load Balancing ด้วยเทคนิค Round robin, Weighted round robin, Least connections
และ Shortest response ได้เป็นอย่ำงน้อย
6.8 รองรับกำรทำงำนแบบ Global Server Load Balance (GSLB) ได้
6.9 สำมำรถทำหน้ำที่ SSL Offloading และ Authentication Offloadingให้กับ Server ได้
6.10 รองรั บ กำรเชื่ อ มต่ อ SSL (2K keys) ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 400 CPS/TPS และมี Compression
Throughput ไม่น้อยกว่ำ 1 Gbps โดยสำมำรถทำ GZIP ได้
6.11 รองรับกำรทำ Persistent ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่ำงน้อย Persistent IP, hash header, persistent
cookie, hash cookie, destination IP hash, URI hash, full URI hash, host hash แ ล ะ host domain
hash
6.12 สำมำรถทำ HTTP และ TCP Optimization ได้โดย Off-loading TCP, Connection pooling
and multiplexing, TCP buffering ได้
6.13 มีคุณสมบัติด้ำนควำมปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชั่นอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
1) Stateful Firewall
2) IPv4 and 6 firewall rules
3) Policy-based connection limiting
4) DoS prevention แบบ Syn Cookie Protection
5) DNS Security
6.14 รองรับกำรเลือกติดตั้งแบบ One arm-mode, Router mode, Transparent mode ได้และ
รองรับกำรทำ High Availability ได้ทั้งแบบ Active/Active (AA) และ Active/Passive (AP) ได้เป็นอย่ำงน้อย
6.15 มีคุณสมบัติ Web Application Firewall (WAF) อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
1) สำมำรถตรวจสอบกำรโจมตีในรูปแบบ BOT ได้ (BOT Detection) และสำมำรถยับยั้ง
(Deny) กำรโจมตีดังกล่ำวได้ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลำยับยั้งได้ (Block Period) ได้
2) สำมำรถตรวจสอบช่ องโหว่ Web Application ได้ (Web Vulnerability Scanner)
โดยสำมำรถเลื อกรูปแบบ Signature ที่ใช้ในกำรตรวจสอบ เช่น mime, context,
apps, messages, files ได้เป็นอย่ำงน้อย
6.16 มีบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย (Security Services) สำหรับ WAF เช่น SQLi/XSS Injection Detection,
OpenAPI Validation, Web Scraping, CSRF Protection, Brute Force Protection, Web Defacement
Protection, Data Leak Prevention( DLP, File Restriction, Cookie Security, XML/ JSON/ SOAP
Validation, HTTP Header Security ได้เป็นอย่ำงน้อย
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6.17 มี ฐ ำนข้ อ มู ล IP ที่ ไ ม่ ป ลอยภั ย (IP Reputation Database) และสำมำรถรั บ กำรอั พ เดตกับ
ฐำนข้อมูลเจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้อัตโนมัติตำมช่วงเวลำ เพื่อป้องกัน known compromised และ malicious
client IP address ได้
6.18 รองรั บ กำรเพิ่ ม ควำมสำมำรถ Antivirus และ Cloud Sandboxing บนตั ว อุ ป กรณ์ เ องได้
ในอนำคต เพื่อควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ known และ unknown threats ในไฟล์แนบ (File Attachment)
ได้
6.19 รองรับกำรทำงำนแบบ multi-tenant โดยกำรสร้ำง Virtual Domain (VDOM) ได้ ไม่น้อย 10
VDOMs
6.20 สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำน CLI, SSH และ HTTPS ได้
6.21 อุปกรณ์ที่เสนอต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน C-Tick, CSA, UL, CE, C/US, VCCI และ FCC
ได้เป็นอย่ำงน้อย
6.22 รับประกันอุปกรณ์และกำรอัพเกรด firmware เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
7. เงื่อนไขการเสนอราคา
7.1 ผู้ เสนอรำคำต้ อ งจั ด ทำรำยละเอีย ดเปรี ยบเทีย บคุณ สมบั ติ อุป กรณ์ เ ครื อ ข่ ำ ยที่ ส นช. กำหนด
กับอุปกรณ์เครือข่ำยที่เสนอให้แก่ สนช. ในทุกข้อกำหนด พร้อมทั้งแนบแค็ตตำล็อกหรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ
เพื่อเป็นกำรยืนยัน
7.2 ผู้เสนอรำคำต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือ ทำแถบสีข้อควำมลงในแค็ตตำล็อก หรือ เอกสำรที่
แสดงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์เครือข่ำยที่เสนอรำคำให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมกำรจะได้
พิจำรณำเอกสำรและแค็ตตำล็อกเป็นสำคัญ
7.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำและจำนวนของอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพำะ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดตั้งและค่ำบำรุงรักษำอุปกรณ์นั้นๆ รวมถึงเงื่อนไขอื่นใดเพื่อให้สำมำรถอัพเดตเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่นใหม่ๆ ได้
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
7.4 เพื่อประโยชน์ในด้ำนบริกำรหลังกำรขำยและกำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิค ผู้เสนอรำคำจะต้องมี
หนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจำหน่ำยและได้รับกำรรับรองจำกผู้ผลิตสำขำในประเทศไทย มำแสดงว่ำอุปกรณ์
ที่เสนอเป็ น อุป กรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน และยังอยู่ในสำยกำรผลิ ต และสร้ำงควำมมั่นใจให้ กั บ ทำง
สำนักงำนฯ จะได้รับกำรสนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์โดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทน
จำหน่ำยในประเทศไทย
7.5 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเสนอรำยละเอียดคุณลักษณะในเอกสำรขัดแย้งกันเอง สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจำรณำในส่วนที่เป็นประโชยน์สูงสุดแก่สำนักงำน
8. ระยะเวลาส่งมอบของ
กำหนดส่งมอบเครื่องพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ณ อำคำรอุทยำนนวัตกรรม สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
ภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
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9. งบประมาณ
ในวงเงิน 800,000.- บำท (แปดแสนบำทถ้วน) ซึ่งวงเงินดังกล่ำวได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่นๆ
ค่ำประกันควำมชำรุดเสียหำยเครื่องและค่ำใช่จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว
10. ราคากลางและแหล่งที่มา
10.1 รำคำกลำง 756,668.- บำท (เจ็ดแสนห้ำหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบแปดบำทถ้วน)
10.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง
- บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด จำกัด
- บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
- บริษัท อำร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
11. เงื่อนไขการรับประกันความชารุดบกพร่อง
11.1 ต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องในส่วนอุปกรณ์เครือข่ำย 3 รำยกำร ตลอดระยะเวลำ 1 ปี
พร้อมบริกำรแบบ Onsite Service โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
11.2 ต้องรับประกันในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่ำ (Configuration) ของอุปกรณ์เครือข่ำย 3 รำยกำร
หำกทำง สนช. มีต้องกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงค่ำอุปกรณ์ดังกล่ำว ตลอดระยะเวลำ 1 ปี พร้อมบริกำรแบบ
Onsite Service แบบไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
12. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นขอเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน โดย
ใชหลักเกณฑหลักเกณฑกำรประเมินคำประสิทธิภำพตอรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำก
รำคำรวม โดยพิจำรณำใหคะแนนตำมปจจัยหลักและน้ํำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กำหนดน้ำหนักเทำกับรอยละ 70
2) ขอเสนอทำงดำนเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ
กำหนดน้ำหนักเทำกับรอยละ 30
ที่

รายการให้คะแนน

1

คุณลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์ที่นำมำเสนอ ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของ
สำนักงำน
แผนกำรดำเนินงำน วิธีกำรบริหำรโครงกำร แผนกำรติดตั้ง
ควำมยืดหยุ่นในกำรดูแลผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในอนำคต และเงื่อนไขกำรรับประกัน
และกำรบริกำรของบริษัท
ข้อมูลของบริษัท ผลงำนของบริษัท
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ดำเนินงำนในโครงกำร

2
3
4
5
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คะแนนเต็ม

30
30
20
10
10

13. ผู้ประสานงาน
นำยศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศ
ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์: 02-017 5555 ต่อ 627
โทรสำร: 02-017 5566
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