
 
 

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดส าหรับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  
                 จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด
ส าหรับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)   
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

13. ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
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                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๔๗-๒๒๖๑ - ๕ ในวันและเวลา
ราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางอีเมล์ rtkhk@treasury.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดภายในวันที่ ........................ โดยจังหวัดขอนแก่นจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.treasury.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  
 

 ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
   
    
       (นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย)  
             ธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน  
            ผูว้่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
 
  
 
  
  
 
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา   



 
 
 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 
การจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดส าหรับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น 

ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น 
ลงวันที่        มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
                  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการ
ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดส าหรับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
                   ๑.๑  รายละเอียดและขอบเขตของงาน   
                   ๑.๒  แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
                   ๑.๓  สัญญาจ้างทั่วไป   
                    ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน   
                              (๑)  หลักประกันการเสนอราคา  
                              (๒)  หลักประกันสัญญา   
                  ๑.๕  บทนิยาม   
                              (๑)  ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
                              (๒)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   
                    ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
                              (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑   
                              (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   

            ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ   
                     ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
                       ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                       ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
                      ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
                   ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
                   ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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                     ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
                ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                   ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                   ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
                 2.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
                    ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

              ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ  
                      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
                     ๓.๑  สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                              (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  
                                   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                   (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                             (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                            (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
                       (๔)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                   (๔.๑)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                   (๔.๒)  ส าเนาใบทะเบียนภาษี  
                            (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
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                 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                   ๓.๒  สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                        (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่ บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านั้น  
                          (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                            (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
ที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น)  
 (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
                     ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

              ๔.  การเสนอราคา  
                 ๔.๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                     ๔.๒  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว  
            ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                 ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มท างาน   
                   ๔.๔   ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา
ตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
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                  ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์   
                 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด  
                   ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                 ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด   
                   ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
                             (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
                            (๓)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด  
                            (๔)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
                           (๕)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

               ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน 
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
                  ๕.๑  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
               ๕.๒  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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                  ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                   กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา 
........................ น. ถึง ........................ น. 
                  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                         (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วม
ค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                        (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วม
ค้ารายที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                  ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย 
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                    การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  

             ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
                  ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา   
                  ๖.๒  การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                       กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก 
ราคารวม  
                 ๖.๓  หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
                   ๖.๔  จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้  
                            (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  
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                            (๒)  ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
                             (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น   
                  ๖.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง  
                   ๖.๖  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น  
                 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด  
                   ๖.๗  ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา  

               ๗.  การท าสัญญาจ้าง  
                     ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
                  ๗.๑  เงินสด  
 ๗.๒  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ  
                  ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
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                   7.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนงัสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
                 ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                     หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
                  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบ
ไว้แล้ว  

         ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                   จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดังนี้ 
                 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้ชนะ
การประกวดราคาจะต้องส่งมอบเอกสารการด าเนินโครงการ (Project Management Document) 
ประกอบด้วย แผนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (Installation Document) แผนผังจุดติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด และการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (Connection Diagram) และ Migration Plan (ในรูปแบบของ 
Hard Copy และ Soft Copy) จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาฯ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือ และ
จังหวัด ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง  

             ๙.  อัตราค่าปรับ  
                    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้  
                 ๙.๑  กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากจังหวัด จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น  
                    ๙.๒  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง  

              ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

              ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ  
                     ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ 
(เงิน ๑๐%) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น   
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             ๑๑.๒  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้ างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                           (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                          (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
               ๑๑.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
             ๑๑.๔  จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                   ๑๑.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของจังหวัด ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  
                   ๑๑.๖  จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้  
                            (๑)  ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป  
                          (๒)  มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา  
                           (๓)  การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
                          (๔)  กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 
 
 
 



- ๙ - 
 
              ๑๒.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
                   ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  

             ๑๓.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
                     จังหวัด สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
                    ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว 

   
 
 
 

          จังหวัดขอนแก่น   
 

   มีนาคม  ๒๕๖๑   
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน 

 
1.   ความเปนมาของโครงการ 

เนื่องดวยปจจุบันสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน มีหนาท่ีในการบริการรับแลกจายแลกเหรียญ
กษาปณ ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดใกลเคียง มีปริมาณเหรียญกษาปณท่ีเกิดจากการรับแลกจายแลกเปนจํานวน
มาก จึงไดมีการติดตั้งใชงานระบบกลองวงจรปดเพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัย แตเนื่องจากระบบกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้งใชงานอยูปจจุบนั เริ่มเสื่อมสภาพและชํารุด ท้ังในสวนของตัวกลองวงจรปด และอุปกรณท่ีใชสําหรับ
บริหารจัดการ ควบคุม บันทึกภาพ สงผลใหคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวท่ีจัดเก็บไมสามารถเห็นไดชัดเจน ยาก
ตอการพิสูจนตัวบุคคลและการนําไปใชเปนหลักฐาน รวมถึงปริมาณของอุปกรณจัดเก็บขอมูลมีไมเพียงพอตอ
การใชงาน ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลนอยและไมสอดคลองกับจํานวนกลอง อีกท้ังจํานวนกลองไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีตองการรักษาความปลอดภัย จึงมีความจําเปนตองจัดหาพรอมติดตั้งระบบกลองวงจร
ปดพรอมอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินการดานการรับแลกจายแลกเหรียญกษาปณมีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.   วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณระบบกลองวงจรปดทดแทนของเดิมท่ีเริ่มเสื่อมสภาพและมีปญหาในการ
ใชงาน รวมถึงเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3.   คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1 เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การขายและ/หรือการใหเชา/ใหเชาซ้ือ คอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
หรือระบบกลองวงจรปดโดยตรง 

3.2 ไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
3.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมธนารักษ ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.4 ไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ        
ผูประสงคจะเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและหามทําสัญญา
ตามท่ี กวพ. กําหนด 

3.6 ตองเปนผูเคยมีผลงานดานการขายและติดตั้งระบบกลองวงจรปด หรือระบบคอมพิวเตอร หรือ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาแลว จํานวนไมนอยกวา 1 ผลงาน วงเงินไมนอยกวา 1 ลานบาทตอหนึ่ง
สัญญา และจะตองเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีกรมธนารักษเชื่อถือ ซึ่งไดสงมอบและตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีหนังสือรับรองผลงานซ่ึงออกโดย
หัวหนาหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผู มีอํานาจลงนามของ
หนวยงานเอกชน โดยถูกตองตามกฎหมาย (ทั้งนี้กรมธนารักษสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริง
โดยตรงจากผูรับรองเอกสารท่ีเสนอมานั้น) 
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3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสาม
หม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

4.   รูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
 

ลําดับ รายการ จํานวน 

1 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปด 3 
2 กลองชนิด Indoor 46 
3 กลองชนิด Outdoor 28 
4 อุปกรณจายไฟฟาผานเครือขาย (PoE Injector) 74 
5 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดและการติดตั้ง (บริเวณตัวอาคาร) 69 
6 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณและการติดตั้ง   

(บริเวณนอกตัวอาคาร) 
5 

7 อุปกรณ Gigabit Switch 24 Ports 4 
8 External Harddisk ขนาด 3 TB 3 
9 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA 4 

10 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA 1 
11 จอภาพแสดงผลระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ Wall Mount 3 
12 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับธนารักษพ้ืนท่ีพรอมการติดตั้ง 

สายสัญญาณภาพ 
2 

13 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
พรอมการติดตั้งสายสัญญาณภาพ 

1 

14 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation สําหรับ Monitor  
ระบบกลองวงจรปด 

3 

15 การติดตั้งระบบไฟฟาหลักตู Main Load Center  1 
 
คํานิยาม  
         ระบบกลองวงจรปด หมายถึง กลองวงจรปด อุปกรณระบบกลองวงจรปด อุปกรณประกอบท่ีใชงาน
รวมกันกับระบบกลองวงจรปด อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือซอฟตแวร 
รวมถึงอุปกรณหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามท่ีกรมธนารักษกําหนดไวทุกรายการตามเอกสารแนบ 1 
พรอมการติดตั้ง 
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4.1 คุณลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับระบบกลองวงจรปด 
4.1.1  คุณลักษณะเฉพาะของระบบกลองวงจรปดท่ีเสนอทุกรายการ ซ่ึงผูเขาเสนอราคาเสนอ

ขาย จะตองเสนอคุณลักษณะเฉพาะไมตํ่ากวาคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีกรมธนารักษกําหนดไว และสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.2  ระบบกลองวงจรปดท่ีเสนอตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทเจาของผลิตภัณฑท่ีอยูใน
ระหวางการคุมครองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลผูลมละลายตามคําสั่งของศาลท่ีไดสั่งการตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีบริษัทเจาของผลิตภัณฑนั้นตั้งอยู 

4.1.3  ระบบกลองวงจรปดท่ีเสนอท้ังหมด ตองเปนรุนท่ียังอยูในสายการผลิตในวันยื่นขอเสนอ
การประกวดราคาฯ โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทยโดยตรงมาแสดงในวันยื่น
ขอเสนอทางเทคนิคเฉพาะรายการท่ี 1-3, 7, 9 

4.1.4  ระบบกลองวงจรปดท่ีจะนํามาติดตั้งใหกรมธนารักษท้ังหมด จะตองเปนเครื่องใหม 
(Brand New) ไมใชเครื่องเกาใชแลว (Used) หรือเครื่องลาสมัย (Obsolete) หรือเครื่องท่ีใชงานแลวและนํามา
ปรับปรุงใหม  (Reconditioned) โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย หรือ
ตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตหรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทยสําหรับโครงการนี้โดยตรง มา
แสดงในวันยื่นขอเสนอทางเทคนิคเฉพาะรายการท่ี 1-3, 7, 9 

4.1.5  ราคาของระบบกลองวงจรปดทุกรายการท่ีผูเขาเสนอราคาเสนอ ใหรวมคาฮารดแวร 
ซอฟตแวร คาติดตั้ง คาวัสดุอุปกรณ คาฝกอบรมหรือแนะนําการใชงาน คาใชจายสําหรับเชื่อมตอเขากับระบบ
เครอืขายของกรมธนารักษท่ีมีอยูปจจุบัน คาดําเนินการอ่ืนๆ คาภาษีมูลคาเพ่ิม และคาภาษีอ่ืนๆ (ถามี) ตลอดจน
คาใชจายท้ังปวงท่ีจะเกิดข้ึนกับโครงการนี้ โดยกรมธนารักษไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากท่ีปรากฎในใบ
เสนอราคาแลว 

4.1.6  สามารถใชกับระบบไฟฟา 220 VAC 50 Hz ได  
4.1.7  ระบบกลองวงจรปดท้ังหมด ตองสามารถทํางานไดดีในสภาพแวดลอมปกติของประเทศไทย 
4.1.8  มีเอกสารคูมือการใชงานและวิธีการบํารุงรักษา 

4.2  คุณลักษณะเฉพาะของระบบกลองวงจรปด 
        คุณลักษณะเฉพาะของระบบกลองวงจรปด มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

4.3  การติดตั้งระบบกลองวงจรปด 
4.3.1 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบกลองวงจรปด ทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร 

ตามรายการท่ีเสนอท้ังหมด ณ สถานท่ีท่ีกรมธนารักษกําหนด โดยผูชนะการประกวดราคาตองจัดหาเจาหนาท่ีมา
ใหคําแนะนําและตรวจสอบควบคุมความถูกตองในการติดตั้งระบบกลองวงจรปดท่ีเสนอ 

4.3.2 ในกรณีท่ีการติดตั้งระบบกลองวงจรปดตองจัดหาอุปกรณอื่นใดที่จําเปนเพิ่มเติม เพื่อให
ระบบกลองวงจรปดที่ติดตั้งสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ ที่นอกเหนือจากขอกําหนดในเอกสารแนบ 1 ให
ถือเปนความรับผิดชอบของผูชนะการประกวดราคา 

4.3.3 ระบบกลองวงจรปดท่ีติดตั้งตองสามารถดูภาพจากระบบฯ ไดจากอุปกรณ Mobile Device 
ท่ีมีระบบปฏิบัติการแบบ iOS และ Android ไดเปนอยางนอย โดยมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายแบบไมจํากัด
จํานวนผูใชงาน 

4.3.4 ระบบกลองวงจรปดท่ีติดตั้งในแตละสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตองเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
ของกรมธนารักษเพ่ือใหสามารถดูภาพจากระบบฯ ไดจากสวนกลาง 
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4.3.5 กรณีท่ีตองมีการติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารขอมูลระบบกลองวงจรปด ผูชนะการประกวด
ราคาตองทําการติดตั้ง พรอมจัดหาอุปกรณ Patch Panel, Patch Cord ใหเพียงพอตอการใชงาน และตองเดินสาย
หรือรอยสายในราง PVC ทอเหล็ก ทอออน หรือในราง Wire Way ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ ตองติดต้ังใหถูก
หลักการเดินสาย การวางสาย (Handing) และการติดตั้ง (Bending) ตามมาตรฐานสากล โดยตองเดินสายให
เปนระเบียบเรียบรอย ดูสวยงาม ไมมีการตอสายระหวางทางกอนถึงอุปกรณทุกกรณี และตองไมเดินสายสัญญาณ
สื่อสารขอมูลระบบกลองวงจรปดรวมกับสายไฟฟาในรางหรือทอเดียวกัน ในกรณีท่ีอาคารมีฝาเพดาน ชนิด T-Bar 
หรือฝาทึบ ตองเดินสายรอยในทอเหล็กชนิด Flexible และตองผูกไวใหอยูเหนือฝาเพดานเสมอ โดยหามพาด 
หรือวางไวบนฝาเพดาน รวมถึงสายสัญญาณจะตองมี Wire Marker ตรงกันท้ังสองดาน โดยตองจัดทํา Label ติด
ชัดเจนท่ี Patch Panel ทุกจุด พรอมทําการทดสอบการใชงาน 

4.4 คูมือการใชงาน การสนับสนุน และการฝกอบรม 
ผูชนะการประกวดราคาตองจัดใหมีการสนับสนุนดานบุคลากร สถานท่ี อุปกรณ รวมถึงการ

ฝกอบรมและแนะนําการใชงานระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ และคูมือการใชงานตามมาตรฐานของ
เจาของผลิตภัณฑ ใหกับเจาหนาท่ีของกรมธนารักษ ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบ 2 

4.5 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
4.5.1  ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ตลอดจนกรรมสิทธิ์คูมือหรือเอกสารตางๆ ท้ังหมด ใหตกเปนของ

กรมธนารักษทันทีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําการตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ  
4.5.2  สิทธิ์การใชงานซอฟตแวรตางๆ ในการจัดซ้ือครั้งนี้ใหเปนสิทธิ์ของกรมธนารักษ 
4.5.3  หากผูชนะการประกวดราคาจําเปนตองใชซอฟตแวรอ่ืนใด นอกเหนือจากการจัดซ้ือใน

ครั้งนี้ คาใชจายเก่ียวกับลิขสิทธิ์ในซอฟตแวรดังกลาวตองเปนของผูชนะการประกวดราคา และลิขสิทธิ์ในซอฟตแวร
ดังกลาวตองตกเปนของกรมธนารักษทันทีท่ีมีการสงมอบ 

4.5.4  ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิ์เรียกรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิบัตรเก่ียวกับระบบกลองวงจรปด อุปกรณ และ/หรือซอฟตแวรใดๆ ที่เสนอ ผูชนะการประกวด
ราคาตองดําเนินการท้ังปวง เพ่ือใหการกลาวอางหรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว โดยท่ีผูชนะ
การประกวดราคาตอง เปนผูชําระคาเสียหาย และคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
               ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ 
 
6. ระยะเวลาสงมอบของ หรืองาน 
    ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบงานตามงวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบเอกสารการดําเนินโครงการ (Project Management 

Document)  ประกอบดวย แผนการติดตั้งระบบกลองวงจรปด (Installation Document) 

แผนผังจุดติดตั้งระบบกลองวงจรปด และการเชื่อมโยงระบบเครือขาย  (Connection 
Diagram) และ Migration Plan (ในรูปแบบของ Hard Copy และ Soft Copy) จํานวนไม
นอยกวา 3 ชดุ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาฯ 

งวดท่ี 2 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบและติดตั้งระบบกลองวงจรปด ตามท่ีกําหนดไวใน
เอกสารแนบ 1 พรอมผลการทดสอบการทํางานของระบบกลองวงจรปดท่ีติดตั้ง, คูมือการ
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ใชงานตามมาตรฐานของเจาของผลิตภัณฑ, การสนับสนุนและการฝกอบรมตามท่ีกําหนด
ไวในเอกสารแนบ 2 ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ  

 

ท้ังนี้ การสงมอบและติดตั้งระบบกลองวงจรปดทั้งโครงการฯ ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําการ
ทดสอบระบบกลองวงจรปด ใหสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใชงานรวมกันกับ
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีกรมธนารักษใชงานอยูปจจุบัน พรอมการอบรมบุคลากรตามจํานวน 
หลักสูตร ตามท่ีกรมธนารักษกําหนด 

  
7. การตรวจรับและการชําระเงิน 

7.1 การตรวจรับ  
7.1.1 ผูชนะการประกวดราคาจะตองติดตั้งพรอมทดสอบการใชงานระบบกลองวงจรปดตาม

สถานท่ีท่ีกรมธนารักษกําหนด  ใหถูกตองครบถวนตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาฯ  และพรอมท่ีจะใชงานกอนการ
สงมอบงานเพ่ือการตรวจรับ  

7.1.2 วิธีการตรวจรับ 
7.1.2.1 กรมธนารักษจะทําการทดสอบการทํางานของระบบกลองวงจรปดท้ังหมดท่ี

จัดซ้ือ  ใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามเอกสารการประกวดราคาและ
ขอกําหนดของกรมธนารักษ เชน ยี่หอ รุน เปนตน 

7.1.2.2  กรมธนารักษจะทําการตรวจสอบลิขสิทธิ์ท่ีมาของซอฟตแวรระบบกลองวงจร
ปดท่ีติดตั้งวาถูกตองและครบถวนหรือไม 

7.1.2.3 วิธีการตรวจรับอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร นอกจากขอ 
7.1.2.1 และขอ 7.1.2.2 (ถามี) 

 อนึ่งการสงมอบและการตรวจรับระบบกลองวงจรปดท้ังหมดตามรายละเอียดในเอกสารการประกวดราคา
และสัญญาฯ  จะถือวาเสร็จสมบูรณก็ตอเม่ือมีรายงานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามกําหนดสง
มอบงานตามเอกสารการประกวดราคาและขอกําหนดของกรมธนารักษ  โดยผูชนะการประกวดราคาจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณท้ังหมดและสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และหากในระหวางการ
ติดตั้ง สงมอบ และการดําเนินการตรวจรับยังไมสมบูรณ  กรมธนารักษมีสิทธิ์ท่ีจะใชระบบกลองวงจรปดและอุปกรณ
ตางๆ  ในสวนท่ีติดตั้งแลวได  และหากมีเหตุใหตองเลิกสัญญาอันเนื่องจากความผิดของผูชนะการประกวดราคาเอง  
ผูชนะการประกวดราคาไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ  ท้ังสิ้น  อันเกิดจากการใชระบบฯ  และอุปกรณตางๆ 
ในระหวางท่ีการติดตั้งสงมอบและการตรวจรับยังไมสมบูรณจากกรมธนารักษ 

 7.2 การชําระเงิน 
                   กรมธนารักษจะชําระเงินตามจํานวนในสัญญาซ้ือขาย ภายหลังจากท่ีผูชนะการประกวดราคา
ปฏิบัติถูกตองครบถวน ตามที่กรมธนารักษกําหนด และมีหนังสือแจงการสงมอบระบบกลองวงจรปดอยาง
เปนทางการตอกรมธนารักษ และภายหลังจากกรมธนารักษไดทําการตรวจรับครบถวนถูกตองตามท่ีกรมธนารักษ
กําหนดไว เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งวดท่ี 1  ชําระเงินรอยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาฯ เม่ือผูชนะการประกวดราคาสงมอบงานตาม
รายละเอียดการสงมอบงานในงวดท่ี 1 และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจรับ
งานดังกลาวเสร็จสิ้นสมบูรณ 
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งวดท่ี 2  ชําระเงินรอยละ 90  ของวงเงินตามสัญญาฯ เม่ือผูชนะการประกวดราคาสงมอบงานตาม
รายละเอียดการสงมอบงานในงวดท่ี 2 และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจรับ
งานดังกลาวเสร็จสิ้นสมบูรณ 

 
8.  การรับประกันระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณท่ีสงมอบ   

ผูชนะการประกวดราคาจะตองรับประกันระบบกลองวงจรปดทุกรายการท่ีสงมอบ ตามระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบ 3 

 
9.  รายละเอียดอ่ืนๆ 

9.1 ผูชนะการประกวดราคาตองทํา Label Sticker  รูปแบบและสี ตามที่กรมธนารักษกําหนด 
สําหรับติดที่อุปกรณที่จะสงมอบ  โดยติดที่ Case  ภายนอกที่มองเห็นไดตามความหมาะสม  เชนเครื่อง
ควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปด, กลองวงจรปด, Switch, External Hard Disk, เครื่องสํารอง
ไฟฟา, จอภาพแสดงผลระบบกลองวงจรปด, เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งตองจัดทําทะเบียนครุภัณฑของทาง
ราชการ ประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 

9.1.1  สัญลักษณกรมธนารักษ 
9.1.2  ขอความ “อุปกรณขัดของแจง http://sd.treasury.go.th, Hotline 151-2023-24 หรือ 

0-2615-8900-2 สายใน 6302, 6310-6312” 
9.1.3  รหัสโครงการ 4 หลักแรก (กรมฯ กําหนด) 
9.1.4  Running No. 4 หลักหลัง (รวมกันทุกอุปกรณ) 

  9.1.5  รับผิดชอบโดยบริษัท XXX 
9.1.6  สิ้นสุดการรับประกัน XX/XX/XX  
9.1.7  หมายเลขครุภัณฑของอุปกรณ 

 
         ตัวอยางรูปแบบ Label Sticker (หรือรูปแบบอ่ืนตามท่ีกรมธนารักษกําหนด) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.2  ผูชนะการประกวดราคาตองสงขอมูลรายละเอียดของระบบกลองวงจรปด, Serial Number ของ

ทุกอุปกรณท่ีสงมอบใหกรมธนารักษ  แยกประเภทตามอุปกรณในรูปของเอกสาร  (Hard Copy) และ  Excel 
File ใหกรมธนารักษ จํานวนอยางนอย 2 ชุด โดยจัดทํารูปแบบ ดังนี้ 

 
 
 

http://sd.treasury.go.th/
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ลําดับท่ี 
ประเภท 
(รายการ) 

ย่ีหอ รุน 
Serial 
No. 

ราคาตอ
หนวย 

สถานท่ี
ติดตั้ง 

วันท่ี    
สงมอบ 

หมายเหตุ 

1 เครื่อง
ควบคุม
และ

บันทึกภาพ
... 

XXXXX XX… XX…     

2 ... XXXXX XX… XX…     
3 … … … …     
… … … … …     
5 … … … …     

 

9.3  ผูชนะการประกวดราคาตองระบุราคาของกลองวงจรปด  อุปกรณกลองวงจรปด และซอฟตแวร 
ท้ังหมดท่ีเสนอแยกตามรายการ ตอกรมธนารักษ 

 

หมายเหตุ   กรมธนารักษสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามขอกําหนดขางตนไดตามความเหมาะสม  
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบกลองวงจรปดและอุปกรณท่ีจัดหา 

1. ขอกําหนดท่ัวไป 
1.1  วัสดุ และ อุปกรณเสริมเพ่ิมเติมท่ีติดต้ังในโครงการจะตองตรงตามแบบท่ีมีการอนุมัติ โดยผูรับจาง

จะตองดําเนินการสงแบบจุดติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด แนวติดต้ังสายสัญญาณ สายไฟฟา และ
สายไฟเบอรออฟติกพรอมท้ังเนื้องานท่ีเก่ียวของกับระบบ CCTV ใหคณะกรรมการตรวจรับอนุมัติ 
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

1.2  หากจําเปนจะตองติดตั้งวัสดุและอุปกรณเสริมเพ่ิมเติมท่ีไมไดระบุในแบบ เพ่ือใหสมบูรณ เรียบรอย 
หรือมีการปรับเปลี่ยนวัสดุท่ีไมตรงในแบบ ผูรับจางตองขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับ พรอมแนบ
เอกสารเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุท่ีใชกับวัสดุเดิมท่ีระบุใหใชในโครงการ (กรณีปรับเปลี่ยนวัสดุ) 
กอนทุกครั้งท่ีมีการติดตั้ง มิฉะนั้นคณะกรรมการตรวจรับมีสิทธิใหผูรับจางทําการรื้อถอน และติดตั้ง
ใหเสร็จสมบูรณตามในแบบท่ีระบุ โดยคาใชจายเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.3  ระบบกลองวงจรปดท่ีจัดซ้ือในครั้งนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา
เก็บ ตองอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและตองเปนรุนท่ียังอยูในสายการผลิต (Production Line) 
และ จําหนาย ณ วันเปดซอง ในกรณีท่ีอยูในระหวางการพิจารณาผลการประกวดราคาครั้งนี้ หรือ
กอนการติดต้ังระบบในแตละงวด ถามีการประกาศหนวยเครื่องใดข้ึนมาแทนท่ีท่ีมีความสามารถ
เหนือกวาหนวยเครื่องท่ีผูรับจางเสนอมา โดยมีเอกสารยืนยันจากบริษัทผูผลิตหรือบริษัทสาขา
เจาของผลิตภัณฑในประเทศไทย คณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุมีสิทธิท่ีรับมอบหนวยเครื่องท่ี
ผลิตข้ึนมาแทนท่ี 

1.4  กรณีท่ีมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนแปลง พ้ืนท่ีตามแนวเสนทาง หรือบริเวณท่ีตั้งของโครงการ อันมี
ผลกระทบเกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีเดิม เชน ตนไม พ้ืนผิวผนัง หรือโครงสรางอาคารเดิม ผูรับจาง
ตองปรับปรุงและแกไขใหกลับสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม โดยคาใชจายท้ังหมดเปนความรับผิดชอบ
ของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.5  กรณีหนางานมีตนไม หรือมีรากของตนไมใหญ กีดขวาง พ้ืนท่ีตามแนวเสนทาง หรือบริเวณท่ีต้ังของ
โครงการตองมีการแจงเปลี่ยนแปลงเสนทาง หรือเลี่ยงเสนทาง มายังคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
โดยใหแนบเอกสารชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง หามทํา
โดยพลการ หากเกิดความเสียหายตอตนไม ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดหาตนไมชนิดเดียวกัน 
และมีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนไมนอยกวาเดิม ในกรณีท่ีไมสามารถหาตนไมชนิดเดียวกันมา
ได หรือ ตนไมท่ีจัดหามามีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนนอยกวาเดิม ผูรับจางตองจายคาปรับ
สวนตางตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับกําหนด 

1.6  ในการทํางานหากมีสวนท่ีเก่ียวของ หรือกระทบกระเทือนตอระบบวิศวกรรมใดๆ ในบริเวณท่ีติดต้ัง
เชน ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท ระบบสุขาภิบาลเดิม เปนตน ผูรับจางตองสํารวจหนางานบริเวณท่ี
ติดตั้งใหชัดเจนกอนดําเนินการ มิฉะนั้นหากเกิดความเสียหายตอระบบเดิมท่ีมีอยู ความเสียหายท่ี
เกิดเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.7  การตอสายไฟฟาตองกระทําในสวนท่ีพิจารณาเห็นวาจําเปนเทานั้น การตอสายไฟฟาใหทําในกลอง
ตอสาย กลองสวิตซ หรือกลองเตารับไฟฟาเทานั้น หามตอสายไฟฟาในทอรอยสาย กลองตอสายตอง
อยูในตําแหนงท่ีเขาถึงไดงาย การตอสายใหใช WIRE NUT หรือ CLAMP CONNECTOR ท่ีเหมาะสม
แลวพันทับดวยเทปพันสายไฟฟา และตองมาจากแหลงจายเดียวกัน (หองควบคุม) 

เอกสารแนบ 1 
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1.8  ตําแหนงของอุปกรณไฟฟาและการเดินสายไฟฟาท่ีระบุไวในแบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ

ของอาคารเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม โดยใหปรึกษาขออนุมัติวิศวกรผูออกแบบ ผานคณะกรรมการ
ตรวจรับกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

1.9  การติดตั้งอุปกรณประกอบตางๆ ท้ังหมด ตองเปนไปตามคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ ใน
กรณีถาไมมีรายละเอียดระบุไวท้ังในแบบและเอกสารประกอบแบบ ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณท่ีมี
มาตรฐานและติดตั้งตามมาตรฐานสากล โดยตองแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบ
กอนการติดตั้งทุกครั้ง 

1.10  ผูรับจางตองจัดหาและดําเนินการติดตั้งระบบสายนําสัญญาณพรอมอุปกรณอันไดแก สาย UTP, 
SWITCH, MEDIA CONVERTER, CONTROL BOX, INTERFACE ตางๆ และอ่ืนๆ ใหครบถวน
สมบูรณ รวมถึงกรณีอุปกรณใดๆ ท่ีมิไดระบุในแบบ หรือในเอกสารแสดงรายการแสดงจํานวนและ
ปริมาณของโครงการ แมวาแสดงรายการ แตจํานวนไมครบสมบูรณ ใหถือวาเปนหนาท่ีของผูรับจาง
ท่ีจะจัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติมใหสมบูรณ โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง
ท้ังสิ้น การติดตั้งอุปกรณ ระบบตางๆ ตองมีการเดินสายสื่อสัญญาณ สายไฟฟา เชื่อมตอใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังแหลงจายไฟฟาท่ีจายใหกับอุปกรณไดอยางสมบูรณ 

1.11 ตองติดตั้งอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ ท่ีมีคุณลักษณะตามรายละเอียดในขอกําหนด และ
จํานวนตามท่ีระบุ พรอมท้ังปรับแตงการใชงาน และโปรแกรมตั้งคาตางๆ ของซอฟแวร ใหเรียบรอย
สามารถใชงานไดถูกตองครบทุกฟงกชั่น ตามคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบ และอุปกรณท่ีระบุ 

1.12 กอนและหลังการทํางานในพ้ืนท่ีของโครงการ หากมีวัสดุอุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานหรือไมก็ตาม ผูรับจางจะตองจัดวางไวในท่ีเหมาะสม ไมขัดตอทัศนียภาพความสวยงาม หรือกีด
ขวางการจราจร โดยตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน พรอมท้ังตองมีการทํา
ความสะอาด และเก็บอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ใหเรียบรอยหลังจากเสร็จงานแลวทุกครั้ง 

1.13 หากมีความจําเปนท่ีตองทํางานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายการทํางานนอก
เวลาราชการใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในอัตราท่ีไมนอยกวาอัตราท่ีระเบียบของทางราชการ
กําหนด 

1.14 ในการทํางานตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ มิใหเกิดอัคคีภัย หรืออุบัติภัย อันทําใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคล สถานท่ี หรือทรัพยสินใดๆ โดยเด็ดขาด 

1.15 ผูรับจางตองแสดงแบบการติดตั้งจริง (AS-BUILT DRAWING) ขนาด A3 จํานวน 3 ชุด พรอมท้ัง
ไฟลแบบท่ีเขียนดวยโปรแกรม AUTOCAD Version 2007 บันทึกลง CD จํานวน 1 แผน 

1.16 การทดสอบระบบหลังการติดตั้งเสร็จเรียบรอย ผูรับจางตองดําเนินการทดสอบสายสื่อสัญญาณ และ
อุปกรณตางๆ ของระบบท่ีทําการติดตั้งตอหนาคณะกรรมการตรวจรับ หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมาย 
วาระบบท่ีติดตั้งสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ โดยทางผูรับจาง ตองมีรายงานแสดงผลทดสอบของ 
Feature ตางๆ ของระบบ หากบาง Feature ผลการทดสอบไมผาน ผูรับจางตองรับผิดชอบ
ดําเนินการแกไขใหเรียบรอยจนกวาผลการทดสอบจะผานโดยสมบูรณ และ ON ระบบไวเปนเวลา
อยางนอย 3 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวัตถุประสงคความตองการของผูวาจางกอนการประชุมตรวจ
รับพัสดุ  



โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน       10 

1.17 ผูรับจางตองรับประกัน การใชงานวัสดุ อุปกรณ ของระบบท่ีทําการติดตั้ง ไมนอยกวา 2 ป นับตั้งแต
วันท่ีสงมอบงาน ถาหากวัสดุ อุปกรณใดขัดของ ใชงานไมได ผูรับจางตองรีบดําเนินการ ซอมแซม 
แกไขใหใชงานได โดยตองรับผิดชอบคาใชจายในการนี้ท้ังสิ้น 

1.18 กลองโทรทัศนวงจรปด ระบบหนวยจัดเก็บขอมูลภายนอก และเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล เปนเครื่อง
Hardware Appliance หรือ Rack Server ท่ีติดตั้งซอฟแวร (Software) ระบบบันทึกภาพ ตองเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี ใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ เปนผลิตภัณฑท่ียอมรับท่ัวไป และตองได
มาตรฐาน FCC วาดวยการปองกันการรบกวนทางคลื่น แมเหล็กไฟฟา แผรังสี (Radiation) และ
มาตรฐาน UL วาดวยเรื่องความปลอดภัยหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา 

1.19 การบํารุงรักษา (Maintenance System) ท้ังอุปกรณและระบบ ตองดําเนินการทุกระยะเวลา 3 
เดือน (4 ครั้ง ตอป) ภายในระยะเวลารับประกัน 2 ป 

1.20 เม่ือระบบมีปญหาไมสามารถใชงานได อาทิเชน เครื่องบันทึกขอมูล หรือ Software ท่ีใชในการ
บริหารจัดการ เปนตน ผูรับจางตองจัดหาเครื่อง หรือระบบสํารอง พรอมท้ังเจาหนาท่ีท่ีดําเนินการ
แกไขปญหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 8 ชม. (ภายในเวลาราชการ) นับตั้งแตเวลาท่ีไดรับ
แจง ท้ังนี้คาใชจายท้ังหมดเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

1.21 อุปกรณท่ีติดตั้งและสงมอบตองเปนของแทและของใหม ท่ีไมเคยถูกใชงานมากอน มีคุณภาพดีเปนท่ี
นาเชื่อถือ มีความม่ันคงแข็งแรง และถูกตองตามมาตรฐานและตามรายละเอียดในเอกสารขอกําหนด
ของผูวาจาง 

1.22 ผูรับจางตองจัดหาผูควบคุมโครงการ หรือหัวหนางาน เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ โดยใหแจงรายชื่อทันทีภายในวันทําสัญญาจาง 

1.23 ผูรับจางจะตองมีการจัดอบรมใหกับเจาหนาท่ี หรือผูท่ีดูแลระบบ พรอมท้ังเอกสารท่ีใชในการอบรม
เปนภาษาไทย 

2. วัสดุท่ีใชในโครงการ 
2.1  สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) 

2.1.1 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีขนาด 50/125 um (Multimode) แบบ INDOOR/OUTDOOR
สามารถใชเดินสายไดท้ังภายในและภายนอกอาคาร ตามหลักมาตรฐานสากล 

2.1.2 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีคุณสมบัติสมํ่าเสมอ และไมมีขอบกพรองจากการผลิตตลอดความ
ยาวสาย 

2.1.3 สายใยแกวท่ีใชเปนชนิดติดตั้งนอกอาคารเปนสายแบบ Multimode อยางนอย 6 core
สายใยแกวดังกลาวสามารถกันน้ํา และความชื้นจากภายนอกไดดีตลอดจนตองมี Armored 
หรือ Double Jacket เพ่ือปองกันความเสียหาย และวัสดุท่ีใชทํา Jacket เปน PE โดยเพ่ิม
คุณสมบัติ LSZH กับ FR 

2.1.4 สายใยแกวท่ีติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีข้ัวตอ (Connector) ตามแบบท่ีใช 
2.1.5 สายใยแกวท่ีใชมาตรฐานตาม IEC, TIS และมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา ผลิตภัณฑของ     

INTERLINK, DRAKA, AMP, BELDEN, HOSIWELL เปนตน 
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2.1.6 จะตองติดปาย (Label) เขากับปลายทางท้ังสองขาง โดยปายดังกลาวจะตองแสดง ชนิดของ
สายจํานวน cores วันท่ีติดตั้ง ตําแหนงตนทาง ตําแหนงปลายทาง โดยแยกสีใหชัดเจน  

  เปนอยางนอย พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายละเอียดท้ังหมดสงมอบใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ 

2.2  ทอรอยสาย 
2.2.1 ทอเหล็กรอยสายท่ีใชตองผานการรับรองมาตรฐานจาก มอก. 
2.2.2 เดินรอยสายภายในอาคารใหใชทอเหล็กชนิด EMT หรือ uPVC บริเวณดานนอกอาคารใหใช

ทอเหล็ก IMC สวนบริเวณท่ีมีการรับน้ําหนักหรือแรงกระแทกมากๆ ใหใชทอเหล็กชนิด RSC 
ไดแก บริเวณถนนตองมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวาผลิตภัณฑของ PAT, PANASONIC, 
NIPPON, DIAMOND, DYNAMIC เปนตน  

2.2.3  เดินทอรอยสายฝงดินใหใชทอชนิด HDPE แบบลูกฟูก ตองมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา
ผลิตภัณฑของ TAP, TGG เปนตน 

2.3 สายไฟฟาท่ีใชเปนชนิดท่ีผานการรับรองมาตรฐานจาก มอก. ตองมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวา
ผลิตภัณฑของ PHELPS DODGE, BANKOK CABLE, THAI YAZAKI หรือดีกวา 

2.4  กลองตอสาย (Pull Box) ท่ีติดตั้งขนาด 150x150x100 มม. ตองผานการชุปกัลปวาไนซ 
(Galvanized) ปองกันสนิมในสภาพกลางแจง มาตรฐาน ASTM-A123 หรือดีกวา 

2.5 ตู Outdoor สําหรับติดตั้งอุปกรณเชื่อมสัญญาณของกลอง บริเวณแตละโซนอาคาร 
2.5.1 ตองเปนตูท่ีเปนแบบติดตั้งภายนอก มีหลังคาและสามารถปองกันน้ํา ฝุนเขาภายในเพ่ือ

ปองกันอุปกรณภายในเสียหาย ในระดับความปองกัน IP45 เปนอยางนอย 
2.5.2 ตัวตูตองทําดวยแผนเหล็ก ท่ีไมมีสนิม หรือสแตนเลส พับข้ึนรูป พนสี เทาเขม อบแหง ท่ี

ออกแบบเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ และมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. มีความม่ันคงแข็งแรง
ตลอดอายุใชงานและกุญแจล็อคอยางเหมาะสม 

2.5.3 ตองมีชองระบายอากาศ บริเวณชองวางใตหลังคา และมีชองไวสําหรับเขาสายพรอมแผนปด 
เพ่ือปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาไปในตู 

2.5.4 ตูตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะใสอุปกรณ Network และอุปกรณไฟฟาท่ีจําเปนจะตองใช ซ่ึง
หลังจากติดตั้งอุปกรณแลว ตองมีพ้ืนท่ีเหลือเพียงพอไมต่ํากวา 50% ท่ีจะระบายอากาศ 
และ Maintenance ไดงาย 

2.5.5 ตองมีระบบพัดลมระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับการใชงานภายนอกติดตั้งอยางนอย 2 ตัว 
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ ในสภาวะภูมิอากาศครอบคลุมชวง
อุณหภูมิใชงาน 10 ถึง 60 องศาเซลเซียสหรือดีกวา โดยมีอุปกรณ Thermostat panel 
set ติดตั้งอยูภายในตูสามารถตั้งอุณหภูมิควบคุมพัดลมใหทํางานได เพ่ือชวยระบายความ
รอน และปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอุปกรณภายในตัวตู  

2.5.6 ในกรณีมีการติดตั้งอุปกรณท่ีตองใชไฟฟาภายใน ตองติดตั้งระบบปองกันไฟกระชากและ
สัญญาณจากฟาผาดวย 

2.5.7 มีประตูเปด-ปด เพ่ือตรวจซอมไดโดยสะดวก และสามารถเปดปดล็อคกุญแจได ปองกันการ  
สูญหายของอุปกรณภายใน 

2.6 เสาติดตั้งกลอง และอุปกรณ 
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2.6.1 เสาท่ีติดตั้งภายนอกวัสดุทําจากเหล็ก ตองผานการชุบกาวาไนท (Galvanized) ปองกันสนิม
ในสภาพกลางแจง ตามมาตรฐาน ASTM-A123 

2.6.2 ความสูงไมนอยกวา 4 เมตร ติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผานศูนยกลางภายในไม
นอยกวา 101 มม. และมีความหนาไมนอยกวา 2 มม. ใหเสนออนุมัติแบบกอนการติดตั้ง 

 

3. คุณลักษณะทางเทคนิคของระบบและอุปกรณ 
3.1 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปด จํานวน 3 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะ

อยางนอย ดังนี้ 
3.1.1  ตัวเครื่องมีลักษณะเปน Hardware Appliance หรือ Rack Server พรอม Software ในการ 

  บริหารจัดการ ควบคุมและบันทึกภาพจากกลองวงจรปดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
3.1.2 เปนเครื่องทําหนาท่ีเปน Network Video Recorder 
3.1.3 มีหนวยประมวลผล CPU ชนิด Xeon 4 Cores 3.4 GHz เปนอยางนอย 
3.1.4 มีหนวยความจํา RAM ขนาด 8 GB เปนอยางนอย 
3.1.5 มี HDD ชนิด SSD ความจุ 120 GB (Raw Capcity) เปนอยางนอย สําหรับติดตั้ง 

Operating System และ Application  
3.1.6 มี HDD ชนิด 3.5" SATA หรือดีกวา แบบ Surveillance (Raw Capcity) ชนิด Hot Swap 

มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบ/นาที หรือดีกวา ท่ีสามารถบันทึกภาพกลองวงจร
ปดตามคุณลักษณะท่ีกําหนดทุกตัวไดไมนอยกวา 30 วัน กอนจะบันทึกซํ้า 

3.1.7 มี Network Interface ชนิด 1 Gbps (RJ-45) หรือ แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 Ports 
3.1.8 มีพัดลมระบายอากาศจํานวนไมนอยกวา 2 ชุด สามารถทํางานแบบ Redundant และ Hot 

Swap ได 
3.1.9 รองรับการบันทึกภาพจากกลองแบบ IP ไดรวมไมนอยกวา 74 กลอง 
3.1.10 มี Layout หนาจอแบบมาตรฐาน ดังนี้ 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 เปนอยางนอย 
3.1.11 สามารถทําแผนผังกลองแบบ Multi-Layered Map ได 
3.1.12 รองรับการทํา PTZ Control และ Preset ได 
3.1.13 รองรับการใชงาน Joystick เพ่ือควบคุมกลอง PTZ ได 
3.1.14 สามารถคนหาเหตุการณแบบ Motion Search ในลักษณะการตีกรอบเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีสนใจได 
3.1.15 สามารถ Export เปนไฟลวิดีโอชนิด AVI และไฟลภาพชนิด JPEG ไดเปนอยางนอย 
3.1.16 สามารถทํา Watermarking ลงบนไฟลบันทึกภาพได 
3.1.17 สามารถทํา Video Analytics ได 
3.1.18 สามารถทําสํารองขอมูลกลองลงบน Local Drive และ Network Drive ในรูปแบบตาราง

ประจําวันได 
3.1.19 สามารถทําการบันทึกขอมูลวีดีโอในรูปแบบ H.264 หรือดีกวา 
3.1.20 สามารถกําหนดคาการบันทึกท่ีความละเอียด 2,560x1,920 Pixel ไดเปนอยางนอย  
3.1.21 สามารถแจงเตือน (Alarm) ในรูปแบบ Popup, Email, Snapshot และ Record ไดเปนอยาง

นอย 
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3.1.22 ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
3.1.23 สามารถ Backup Configuration (หรือ System Setting) ไปยัง Hard Disk, Network 

Drive, CD/DVD Disc ได หรือเสนอระบบ Backup เพ่ือสํารอง Configuration (หรือ 
System Setting) 

3.1.24 รองรับกลองวงจรปดไดไมนอยกวา 20 ยี่หอ โดยมีหนังสือรับรองจากผูผลิต 
3.1.25 สนับสนุนการแสดงภาพแบบ Video Wall ได 
3.1.26 รองรับการทํา Failover Recording 
3.1.27 ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
3.1.28 ไดรับมาตรฐาน FCC และ UL เปนอยางนอย 
3.1.29 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของผูผลิตจากประเทศในโซน

ทวีปอเมริกา หรือโซนทวีปยุโรป หรือทวีปออสเตรเลีย หรือประเทศญี่ปุน 
3.1.30 อุปกรณสามชุดตองมี License สําหรับใชงานกลองวงจรปดท่ีเสนอรวมจํานวนไมนอยกวา 74 

Licenses 
3.2 กลองชนิด Indoor จํานวน 46 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

3.2.1 เปนกลองวงจรปดแบบ IP Camera ชนิดมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
3.2.2 มีความละเอียดของภาพไมนอยกวา 2,560x1,920 pixel หรือไมนอยกวา 4,915,200 

pixel 
3.2.3 มี Frame Rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
3.2.4 ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
3.2.5 สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
3.2.6 มีหลอด IR แบบปรับความเขมแสงอัตโนมัติ ท่ีสามารถมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 10 เมตร 

หรือดีกวา 
3.2.7 มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.20 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
3.2.8 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
3.2.9 มีเลนสท่ีมีผลตางคาความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร และเปนแบบ P-Iris หรือ SR-Iris หรือ DC-Iris หรือ Auto Iris 
3.2.10 สามารถปรับความเร็วของ Shutter Time 1/10,000s ถึง 1/25s หรือดีกวา 
3.2.11 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
3.2.12 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range 

หรือ Super Dynamic Range) ได และมีคาไมนอยกวา 70 dB 
3.2.13 สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
3.2.14 ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
3.2.15 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
3.2.16 มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ HTTPS encryption และ IEEE 802.1X เปนอยางนอย 
3.2.17 มีการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพบนตัวกลอง 
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3.2.18 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
3.2.19 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE802.3af หรือ IEEE802.3at (Power over 
Ethernet) ในชองเดียวกันได 

3.2.20 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card พรอม 
Media Card ขนาดความจุสูงสุดตามท่ีกลองสามารถรองรับได และสามารถบันทึกภาพไดดวย
ตัวเอง 

3.2.21 ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 
(API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

3.2.22 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีได
มาตรฐาน IP-66 หรือดีกวา 

3.2.23 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน (หรือไดรับมาตรฐาน FCC หรือ UL) 
3.2.24 ผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO14001 หรือ มาตรฐานดานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม 
3.2.25 ผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐานดานการบริหารจัดการ

หรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
3.2.26 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของผูผลิตจากประเทศในโซน

ทวีปอเมริกา หรือโซนทวีปยุโรป หรือทวีปออสเตรเลีย หรือญี่ปุน 
3.3 กลองชนิด Outdoor จํานวน 28 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

3.3.1 เปนกลองวงจรปดแบบ IP Camera ชนิดมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
3.3.2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 2,560 x 1,920 pixel หรือไมนอยกวา 

4,915,200 pixel 
3.3.3 มี Frame Rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
3.3.4 ใชเทคโนโลยี Day/Night สําหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
3.3.5 สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
3.3.6 ตองมีหลอด IR แบบปรับความเข็มแสงอัตโนมัติ ท่ีสามารถมองเห็นไดในระยะไมนอยกวา 30 

เมตร หรือดีกวา 
3.3.7 มีความไวแสงนอยท่ีสุด ไมมากกวา 0.20 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
3.3.8 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
3.3.9 มีเลนสท่ีมีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 

มิลลิเมตร และเปนแบบ P-Iris หรือ SR-Iris หรือ DC-Iris หรือ Auto Iris 
3.3.10 สามารถปรับความเร็วของ Shutter time /10,000s ถึง1/25s หรือดีกวา 
3.3.11 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 
3.3.12 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range 

หรือSuper Dynamic Range) ได และมีคาไมนอยกวา 70 dB 
3.3.13 สามารถสงสัญญาณภาพ (Steaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
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3.3.14 ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
3.3.15 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 หรือดีกวา 
3.3.16 มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ HTTPS encryption และ IEEE 802.1X เปนอยางนอย 
3.3.17 มีการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพลงบนตัวกลองได 
3.3.18 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
3.3.19 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ

สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE802.3af หรือ IEEE802.3at (Power over Ethernet) ใน
ชองเดียวกันได 

3.3.20 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card พรอม 
Media Card มีความจุสูงสุดตามท่ีกลองสามารถรองรับได และสามารถบันทึกภาพไดดวย
ตัวเอง 

3.3.21 ตองมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 
(API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

3.3.22 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีได
มาตรฐานIP-66 หรือดีกวา 

3.3.23 สามารถทํางานไดท่ีอุณหภูมิ – 10 ถึง 50 องศาเซลเซียส เปนอยางนอย   
3.3.24 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน (หรือไดรับมาตรฐาน FCC หรือ UL) 
3.3.25 ผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO14001 หรือ มาตรฐานดานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม 
3.3.26 ผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐานดานการบริหารจัดการ

หรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
3.3.27 อุปกรณท่ีเสนอจะตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาของผูผลิตจากประเทศในโซน

ทวีปอเมริกา หรือโซนทวีปยุโรป หรือทวีปออสเตรเลีย หรือญี่ปุน 
3.3.28 มีเครื่องหมายการคาหรือผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑเดียวกันกับกลองชนิด Indoor ท่ีเสนอ 

3.4 อุปกรณจายไฟฟาผานเครือขาย (PoE Injector) จํานวน 74 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย 
ดังนี้ 
3.4.1  สามารถใชงานกับสายสัญญาณแบบ Cat 6e ไดเปนอยางนอย 
3.4.2  สามารถรับไฟฟาแรงดัน 220 VAC (Input) ไดเปนอยางนอย 
3.4.3 รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 
3.4.4  เปนไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power Ethernet) ในชอง 

เดียวกันได 
3.4.5 มี Port แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 Ports 
3.4.6 มีไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
3.4.7 สามารถใชงานรวมกันกับกลองวงจรปดท่ีเสนอได 

3.5 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดและการติดตั้ง (บริเวณตัวอาคาร) จํานวน 46 จุด โดยแตละจุดมี
คุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.5.1 เปนสายสัญญาณแบบ Fiber Optic แบบ Indoor ขนาดไมนอยกวา 6 Core พรอมติดตั้ง 

Media Converter 
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3.5.2 ตองเดินสายหรือรอยสายในทอเหล็ก หรือทอออนตามความเหมาะสม โดยทอท่ีใชตองผาน
การรับรองมาตรฐาน มอก. ท้ังนี้ตองติดต้ังใหถูกหลักการเดินสาย การวางสาย (Handing) 
และการติดตั้ง (Bending) ตามมาตรฐานสากล โดยตองเดินสายใหเปนระเบียบเรียบรอย ดู
สวยงาม ไมมีการตอสายระหวางทางกอนถึงอุปกรณทุกกรณี พรอมเขาหัวสาย (RJ-45) รวมถึง
สายสัญญาณจะตองมี Wire Marker ตรงกันท้ังสองดาน โดยตองจัดทํา Label ติดชัดเจนทุกจุด 
พรอมทําการทดสอบสายสัญญาณท่ีติดตั้ง 

 
3.6 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณและการติดตั้ง (บริเวณนอกตัวอาคาร) จํานวน 28 จุด 

โดยแตละจุดมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.6.1 เปนสายสัญญาณแบบ Fiber Optic แบบ Outdoor ขนาดไมนอยกวา 6 Core พรอมติดต้ัง 

Media Converter และติดตั้งกลองกันน้ําใหกับตัวอุปกรณ 
3.6.2 ติดตั้งและเชื่อมตอสายไฟฟาเพ่ือจายกระแสไฟฟาใหกับกลองวงจรปด 
3.6.3 ติดตั้งเสาหรือขายึดกลองวงจรปด เสาท่ีติดตั้งภายนอกวัสดุทําจากเหล็ก ตองผานการชุบ      

กาวาไนท (Galvanized) ปองกันสนิมในสภาพกลางแจง ตามาตรฐาน ASTM-A123 ความ
สูงไมนอยกวา 4 เมตร ติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา 
101 ม.ม. และมีความหนาไมนอยกวา 2 ม.ม. ใหเสนออนุมัติแบบกอนการติดตั้ง  

3.6.4 ตองเดินสายหรือรอยสายในทอเหล็ก หรือทอออนตามความเหมาะสม โดยทอท่ีใชตองผาน
การรับรอง มาตรฐาน มอก. ท้ังนี้ตองติดตั้งใหถูกหลักการเดินสาย การวางสาย (Handing) 
และการติดตั้ง (Bending) ตามมาตรฐานสากล โดยตองเดินสายใหเปนระเบียบเรียบรอย ดู
สวยงาม ไมมีการตอสายระหวางทางกอนถึงอุปกรณทุกกรณี พรอมเขาหัวสาย รวมถึง
สายสัญญาณจะตองมี Wire Marker ตรงกันท้ังสองดาน โดยตองจัดทํา Label ติดชัดเจนทุกจุด 
พรอมทําการทดสอบสายสัญญาณท่ีติดตั้ง 

3.7 อุปกรณ Gigabit Switch 24 Ports จํานวน 4 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.7.1 มี Port Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BASE-T จํานวนไมนอยกวา 24 Ports 
3.7.2 มี Port 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ หรือ XFP หรือ XENPAK จํานวนรวมสูงสุดไม

นอยกวา 4 Ports ตออุปกรณ 
3.7.3 มี Expansion Slot รองรับการติดตั้ง Port 10Gigabit Ethernet แบบ 10G Base-LR ไดไม

นอยกวา 2 Ports  
3.7.4 สามารถทํางานแบบ Wire Speed หรือ Wire-Rate หรือ Line Rate ได และมี Switching 

Capacity หรือ Switching Bandwidth รวมสูงสุดไมนอยกวา 165 Gbps และมี
คา Forwarding Rate หรือ Throughput สูงสุดรวมไมนอยกวา 120 Mppsตออุปกรณ 

3.7.5 อุปกรณตองมีโครงสรางรองรับการเพ่ิมคุณสมบัติการทํา Stack ได หรือมีโครงสราง แบบ 
Modular Chassis  

3.7.6 สามารถทํางานแบบ Virtual Switch System (VSS) หรือ Intelligent Resilient Fabric 
(IRF) หรือ Multi-Switch Link aggregationได 

3.7.7 สามารถรับ MAC Address ไดไมนอยกวา 32,000 Address ตอ Switch และสามารถ
ใช VLAN ไมนอยกวา 4,000 VLAN พรอมกัน (Active VLAN) 

3.7.8 สามารถทํา Routing แบบ Static Route และ RIP ได 
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3.7.9 สามารถกําหนดใหทํางาน Spanning Tree (STP) ใน mode PVST (หรือ PVST+) ได 
3.7.10 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1x, IEEE802.3ad, IEEE802.1w, IEEE802.1q 

และ Private-Vlan (หรือ Port Isolation) ไดเปนอยางนอย 
3.7.11 สามารถทํา Net-Flow หรือ IPFIX หรือ sFlow ได โดยตัว Switch เอง 
3.7.12 สามารถบริหารจัดการแบบ RMON, SNMPv3, Web (หรือ GUI), CLI และ Telnet ไดเปนอยาง

นอย 
3.8 อุปกรณ External Harddisk ขนาด 3 TB จํานวน 3 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้

3.8.1 เปน Harddisk แบบ External พรอม Case 
3.8.2  มีขนาดความจุไมนอยกวา 3 TB 
3.8.3 มี Interface แบบ USB 3.0 หรือดีกวา 
3.8.4 มีสายเชื่อมตอแบบ USB และ Adapter แปลงไฟฟา 

3.9 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA จํานวน 4 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.9.1  มีขนาดไมนอยกวา 2100 Watts / 3000VA 
3.9.2 มีคุณสมบัติภาคไฟฟาขาเขาอยางนอย 220V, 230V, 240V ความถ่ีไฟฟาขาเขา 50/60 

Hz +/- 5 Hz หรือดีกวา 
3.9.2 มีคุณสมบัติภาคไฟฟาขาออกอยางนอย 220V, 230V, 240V ความถ่ีไฟฟาขาออก 50/60 

Hz +/- 3 Hz หรือดีกวา 
3.9.3 มี Topology แบบ Double Conversion Online และมี Waveform เปนแบบ Sine wave 
3.9.4 Battery เปนแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free 
3.9.5 มีระบบ Bypass แบบ Internal Bypass ท่ีสามารถทํางานไดท้ังแบบ Automatic และ 

Manual 
3.9.6 สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที ท่ี Load 1800 Watts 
3.9.7 มีระบบปองกัน Surge สําหรับ UPS 
3.9.8 มี Output Connection จํานวนอยางนอย 8 ชอง หรือมี Output แบบ National จํานวน   

อยางนอย 4 ชอง พรอมชองแบบ Terminal 
3.9.9 มีระบบEmergency Power Off (EPO) 
3.9.10 มีระบบแสดงสภาวะการทํางานของเครื่องดวย LED เพ่ือแสดง On-line Display, On-Battery 

Display, Bypass Display เปนอยางนอย 
3.9.11 ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน CE, EN, UL หรือ มอก. เปนอยางนอย 

3.10 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.10.1 เปนเครื่องสํารองไฟฟาระบบ True On line Double Conversion System 
3.10.2 มีคา power rating ไมนอยกวา 1 KVA / 800 Watt. หรือดีกวา 
3.10.3 Input Voltage 220 VAC +/- 25 % , ความถ่ี 50 Hz +/- 10%  หรือดีกวา 
3.10.4 Input Power Factor 0.99 หรือดีกวา 
3.10.5 Output Voltage 220 VAC +/- 1% , ความถ่ี 50 Hz +/- 0.1% หรือดีกวา 
3.10.6 มี Wave form เปนแบบ Pure Sine Wave 
3.10.7 Battery เปนแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free 
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3.10.8 สามารถสํารองไฟฟาได อยางนอย 15 นาทีท่ี Load 400 Watts 
3.10.9 ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. เปนอยางนอย 

3.11 จอภาพแสดงผลระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ Wall Mount จํานวน 3 ชุด โดยแตละชุดมี
คุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

3.11.1 เปนชนิดจอภาพแบบ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา 46 นิ้ว 
3.11.2 มีระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไมนอยกวา 1920x1080 Pixels       
 4 K UHD 
3.11.3 มี Port HDMI จํานวนไมนอยกวา 2 Port 
3.11.4 มีอุปกรณ Wall Mount จํานวน 1 ชุด สําหรับติดกับผนัง 
3.11.5 มีสายสัญญาณเชื่อมตอเพ่ือแสดงภาพจากเครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปดท่ี

เสนอ 
3.12 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับธนารักษพ้ืนท่ีพรอมการติดตั้งสายสัญญาณภาพ จํานวน 2 ชุด โดยแต

ละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.12.1 เปนชนิดจอภาพแบบ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา 46 นิ้ว 
3.12.2 มีระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไมนอยกวา 1920x1080 Pixels 4 K UHD 
3.12.3 มี Port HDMI จํานวนไมนอยกวา 2 Port 
3.12.4 มีอุปกรณ Wall Mount จํานวน 1 ชุด สําหรับติดกับผนัง 
3.12.5 การติดตั้งสายสัญญาณภาพจากหองควบคุมมายังจุดติดตั้งจอภาพ 
3.12.6 ติดตั้งระบบสายไฟฟาพรอมชุด Breaker 
3.12.7 ติดตั้งอุปกรณ HDMI Extender  

3.13 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยพรอมการติดตั้งสายสัญญาณภาพ 
จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 

3.13.1 เปนชนิดจอภาพแบบ LED ขนาดจอภาพไมนอยกวา 32 นิ้ว 
3.13.2 มีระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไมนอยกวา 1920x1080 Pixels  

4 K UHD 
3.13.3 มี Port HDMI จํานวนไมนอยกวา 1 Port 
3.13.4 มีอุปกรณ Wall Mount จํานวน 1 ชุด สําหรับติดกับผนัง 
3.13.5 ติดตั้งระบบสายไฟฟาพรอมชุด Breaker 
3.13.6 การเดินสายสัญญาณภาพจากหองควบคุมมายังจุดติดต้ังจอภาพ โดยเปนสายสัญญาณแบบ 

Fiber Optic แบบ Outdoor พรอมติดตั้ง Media Converter พรอมติดต้ังกลองกันน้ําใหกับ
ตัวอุปกรณ 

3.13.7 ตองเดินสายหรือรอยสายในทอ PVC หรือทอเหล็ก หรือทอออนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ตอง
ติดตั้งให ถูกหลักการเดินสาย การวางสาย (Handing) และการติดตั้ง (Bending) ตาม
มาตรฐานสากล โดยตองเดินสายใหเปนระเบียบเรียบรอย ดูสวยงาม ไมมีการตอสายระหวาง
ทางกอนถึงอุปกรณทุกกรณี พรอมเขาหัวสาย รวมถึงสายสัญญาณจะตองมี Wire Marker 
ตรงกันท้ังสองดาน โดยตองจัดทํา Label ติดชัดเจนทุกจุด พรอมทําการทดสอบสายสัญญาณท่ี
ติดตั้ง 
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3.14 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation สําหรับ Monitor ระบบกลองวงจรปด จํานวน 3 ชุด โดยแตละ
ชุดมีคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

3.14.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 

3.14.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 MB สําหรับแบบ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

3.14.3 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
3.14.4 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  2 GB 

โดยมี Port แบบ DVI จํานวนไมนอยกวา 1 Port และ Port แบบ Display Port จํานวนไม
นอยกวา 1 Port พรอมสายหรือตัวแปลงเปน HDMI หรือ  

3.14.5 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  2 GB 
โดยมี Port แบบ HDMI จํานวนไมนอยกวา 2 Port หรือ 

3.14.6 เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา  2 GB 
โดยมี Port แบบ Display Port จํานวนไมนอยกวา 2 Port พรอมสายหรือตัวแปลงเปน 
HDMI 

 
3.14.7 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
3.14.8 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน

อยางนอย 1 หนวย 
3.14.9 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวนอยางนอย 1 หนวย 
3.14.10 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
3.14.11 มีแปนพิมพและเมาส  
3.14.12 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอย

กวา18.5 นิ้วจํานวน 1 หนวย 
3.14.13 มีระบบปฏิบัติการ Window 10 หรือสูงกวา ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

3.15 การติดตั้งระบบไฟฟาหลักตู Main Load Center จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.15.1 ตองจัดหาพรอมติดตั้งตู Load Center และ Circuit Breaker สําหรับจายไฟใหกับอุปกรณ

ระบบกลองวงจรปดท่ีเสนอในโครงการ ภายในหองควบคุม หรือบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณระบบ
กลองวงจรปด 

3.15.2 ติดตั้งสายไฟฟาจากตูระบบไฟฟาหลักของอาคารมายังตู Load Center ท่ีทําการติดตั้งใหม 
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คูมือการใชงาน การสนับสนุน และการฝกอบรม  
 

1. ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบคูมือการใชงานอุปกรณระบบกลองวงจรปดตามมาตรฐานของ
เจาของผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีเสนอ ตามรายละเอียดท่ีกําหนด ดังนี้ 
1.1 คูมือการใชงาน 
 

ลําดับ รายการ จํานวน (ชุด) 

1 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปด 3 

2 กลองชนิด Indoor 46 

3 กลองชนิด Outdoor 28 

4 อุปกรณจายไฟฟาผานเครือขาย (PoE Injector) 74 

5 อุปกรณ Gigabit Switch 24 Ports 4 

6 External Harddisk ขนาด 3 TB 3 

7 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA 4 

8 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA 1 

9 จอภาพแสดงผลระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ Wall Mount 3 

10 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับธนารักษพ้ืนท่ีพรอมการติดตั้ง 
สายสัญญาณภาพ 

2 

11 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
พรอมการติดตั้งสายสัญญาณภาพ 

1 

12 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation สําหรับ Monitor  
ระบบกลองวงจรปด 

3 

โดยมีรายละเอียดเปนท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
1.2 เอกสารแผนผังการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ และการเดินสายสัญญาณ สายไฟฟา ของ

ระบบกลองวงจรปดท้ังหมด 
1.3 เอกสาร As-Built Drawing and Site Preparation 
1.4 เอกสารผลการทดสอบระบบ 

 

เอกสารแนบ 2 
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หมายเหตุ  1.  รายการท่ี 1.2 – 1.4 ผูชนะการประกวดราคาจะตองสงมอบในรูปแบบของ Hard Copy 
และ Soft Copy จํานวนอยางนอย 5 ชุด 

2.  เอกสารคูมือท้ังหมดจะตองมีการติด Label รหัสเอกสารตามท่ีกรมธนารักษกําหนด 
 

2. การฝกอบรม 
ผูชนะการประกวดราคาตองฝกอบรมและแนะนําการใชงานระบบกลองวงจรปดท่ีติดตั้งใหกับเจาหนาท่ีของ

กรมธนารักษ ตามรายละเอียดดังปรากฏในตารางการฝกอบรมดานลาง โดยผูชนะการประกวดราคาตอง
เปนผูจัดหาวิทยากร สื่อการสอน เอกสารประกอบการฝกอบรม รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการฝกอบรม และคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้นในการฝกอบรม 

 
                                     ตารางหลักสูตรการฝกอบรม 
 

ลําดับ หลักสูตร 

จํานวนผูเขารับการ
อบรมในแตละ
สถานท่ีติดตั้ง        
(อยางนอย) 

ระยะเวลาการ
อบรม (อยาง

นอย) 

1 อบรมและแนะนําการใชงานระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ
ท่ีติดตั้งสําหรับเจาหนาท่ีผูใชงานและผูดูแลระบบ เพ่ือใหใช
งานไดกอนวันตรวจรับมอบ 

 5 คน  40 ชั่วโมง 

2 มีระบบทดสอบการใชงานจริงหลังจากฝกอบรมครบหลักสูตร 
 

5 คน 3 ชั่วโมง 
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การรับประกันระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณท่ีสงมอบ 
 

 ผูชนะการประกวดราคาตองรับประกันระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณท่ีสงมอบพรอมการติดตั้ง 
ใหกับกรมธนารักษทั้งหมดตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 1 โดยเริ่มนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทําการตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป (รับประกันคาแรงพรอมอะไหล แบบ
บริการ ณ สถานท่ีติดตั้ง (Onsite Service Warranty) โดยผูชนะการประกวดราคาตองแจงการรับประกันอุปกรณ
แตละรายการดวย และหากมีการเสียหรือขัดของใดๆ  หรือไมสามารถใชงานได  ผูชนะการประกวดราคาตอง
ซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนใหใหม ใหสามารถใชงานไดดีตามเดิม ตามเง่ือนไข ดังนี้ 

1. ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําการบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบกลองวงจรปด
อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง เพ่ือใหระบบกลองวงจรปดอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดย
ทําการบํารุงรักษาในเวลาท่ีไมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานของผูวาจาง และตองมีใบรายงานใหทราบผล
ทุกครั้งท่ีดําเนินการ 

2. ในกรณีเครื่องกลองวงจรปดหรืออุปกรณกลองวงจรปดหรือสวนประกอบอ่ืนใดของระบบฯ ชํารุด 
บกพรอง หรือใชงานไมไดและความชํารุดบกพรองนี้ มิไดเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูชนะการประกวดราคา
ตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีดังเดิม หรือนําอุปกรณอ่ืน  ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาหรือไมตํ่ากวา
อุปกรณท่ีชํารุด มาใหผูวาจางใชงานแทน โดยจะตองเริ่มดําเนินการภายใน 8 ชั่วโมง (เวลาทําการ) นับตั้งแต
เวลาท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง และหากไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ
ประกวดราคาจะตองนําอุปกรณใหมมาติดตั้งใชงานทดแทนของเดิมใหแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง (วันและ
เวลาราชการ)  

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาไมสามารถดําเนินการสงมอบและติดตั้งระบบกลอง
วงจรปดหรือการดําเนินการใดๆ ตามสัญญาฯ ได อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมสามารถควบคุมได เชน 
เหตุการณชุมนุม จลาจล ประทวง หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ซ่ึงมิไดเกิดจากการกระทําของผูชนะการประกวดราคา 
ผูชนะการประกวดราคาตองรีบแจงใหผูวาจางทราบอยางเปนทางการโดยดวน เพ่ือท่ีจะดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

 

ผูชนะการประกวดราคาเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท้ังสิ้นอันเกิดจากการซอมแซมแกไขระบบกลอง
วงจรปด และการนําอุปกรณระบบกลองวงจรปด หรืออุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร มาติดตั้งใชงานทดแทน
ระหวางระยะเวลาการซอมแซม แกไข 

ท้ังนี้  ใหมีเวลาคอมพิวเตอร (ระบบกลองวงจรปด) ขัดของ รวมตามเกณฑการคํานวณนับไมเกินเดือนละ 
8 ชั่วโมงหรือรอยละ 1.12 ของเวลาใชงานท้ังหมดของคอมพิวเตอร (ระบบกลองวงจรปด) ของเดือนนั้น 
แลวแตตัวเลขใดจะมากกวากัน 

3. ผูชนะการประกวดราคาตองรับประกัน Software หรือ Firmware ท่ีเสนอ  หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ปรับปรุงเพ่ิมเติม Software หรือ Firmware ในลักษณะ Upgrade Release หรอื Version ใหมใหทันสมัยข้ึน  ผูชนะ
การประกวดราคาตองแจงใหผูวาจางทราบ และมาติดตั้งใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ  พรอมท้ังนําเอกสาร  และคูมือ
ประกอบการใชงานมามอบใหผูวาจาง  และตองทําการอบรมหรือแนะนําใหเจาหนาท่ีของผูวาจางดวย  ท้ังนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 

4. ผูชนะการประกวดราคาตองเสนอราคาคาบํารุงรักษา  5 ป  (ปท่ี  2 - 6) โดยแยกเปนรายอุปกรณ
พรอมชี้แจงวิธีการคิดคํานวณตอรายการ ดังตารางขางลางนี ้ 

เอกสารแนบ 3 
 



โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน       23 

คาบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณท่ีสงมอบ 
ปท่ี 2 – 6 (5 ป) 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
ราคา 

ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลอง
วงจรปด 

... 
 

    

2 กลองชนิด Indoor ...      

3 กลองชนิด Outdoor ...      

4 ... ...      

5 ... ...      

6 ... ...      

... ... ...      

รวมคาบํารุงรักษาท้ังส้ิน       
 

หมายเหตุ  ราคาคาบํารุงรักษาฯ ท่ีเสนอเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และคาใชจายอ่ืน ๆ แลว 
 

กําหนดคาตัวถวงของกลองวงจรปดและอุปกรณ ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ คาตัวถวง 
1 เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบกลองวงจรปด 1.0 
2 กลองชนิด Indoor 1.0 
3 กลองชนิด Outdoor 1.0 
4 อุปกรณจายไฟฟาผานเครือขาย (PoE Injector) 0.25 
5 อุปกรณ Gigabit Switch 24 Ports 1.0 
6 External Harddisk ขนาด 3 TB 0.25 
7 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA 1.0 
8 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA 0.5 
9 จอภาพแสดงผลระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ Wall Mount 0.5 

10 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับธนารักษพ้ืนท่ีพรอมการติดตั้งสายสัญญาณภาพ 0.5 
11 จอภาพพรอมอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย พรอมการติดตั้ง

สายสัญญาณภาพ 
0.5 

12 เครื่องคอมพิวเตอร Workstation สําหรับ Monitor ระบบกลองวงจรปด 1.0 
 


