
( สําเนา )
ประกาศจังหวัดขอนแกน

เร่ือง ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นท่ีขอนแกน 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

กรมธนารักษ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานัก
งานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการ
ประกวดราคาคร้ังน้ีเปนเงินท้ังส้ิน ๗,๓๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานสามแสนแปดหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน)

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวย
งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแกกรมธนารักษ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังน้ี

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ
เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน

๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง

๑๑. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.
ช. กําหนด

๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๓. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย
เงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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สําเนาถูกตอง

สุดา ไชยประทุม
(นางสุดา ไชยประทุม)

เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย นางสุดา ไชยประทุม เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

๑๔. ผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูเคยมีผลงานดานการขายและติดต้ังระบบกลองวงจรปด หรือระบบ
คอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาแลว จํานวนไมนอยกวา ๑ ผลงาน วงเงินไมนอยกวา ๑ ลานบาท
ตอหน่ึงสัญญา และจะตองเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่กรมธนารักษเช่ือถือ ซ่ึงไดสงมอบงานและตรวจรับเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีหนังสือรับรองผลงานซ่ึงออก
โดยหัวหนาหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผูมีอํานาจลงนามของหนวย
งานเอกชนโดยถูกตอง (ท้ังน้ี จังหวัดสงวนสิทธิท่ีจะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองเอกสารท่ีเสนอ
มาน้ัน)

ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวัน
ท่ี ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.treasury.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓๔๗-๒๒๖๑ - ๕ ตอ ๕๘๑๑ ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

อิชวุฒิ ฤทธาภัย
(นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย)

ธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................
การจางโครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน

ตามประกาศ กรมธนารักษ
ลงวันท่ี ธันวาคม ๒๕๖๑

กรมธนารักษ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุง
ระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นท่ีขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ 
สํานักงานธนารักษพื้นท่ีขอนแกน (ศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณ) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทําของ
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา
การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาค
รัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีราย
รับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.
ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูเคยมีผลงานดานการขายและติดต้ังระบบกลองวงจรปด หรือ
ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาแลว จํานวนไมนอยกวา ๑ ผลงาน วงเงินไมนอยกวา ๑ 
ลานบาทตอหน่ึงสัญญา และจะตองเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่กรมธนารักษเชื่อถือ ซึ่งไดสงมอบงานและตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีหนังสือรับรองผล
งานซ่ึงออกโดยหัวหนาหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูมีอํานาจปฏิบัติราชการแทน หรือผูมีอํานาจลง
นามของหนวยงานเอกชนโดยถูกตอง (ทั้งน้ี จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธ์ิที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรง
จากผูรับรองเอกสารท่ีเสนอมานั้น)

๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
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                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
                                           (๔.๒)   สําเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังน้ี 
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
                                           (๓.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานจาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
                                           (๓.๒๗ แคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีไดระบุไวในราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน โดย
หามตัดตอ เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงขอมูลท่ีจะทําใหคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกําหนดไวเปล่ียนแปลงไปอยาง
เด็ดขาด
                                 (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
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ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ท้ังนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตองแลว 
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอ
เสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะ
ตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูก
ตอง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัว
หนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก จังหวัด ใหเร่ิมทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ 
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๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใช
จายท้ังปวงไวดวยแลว
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม
แสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารส่ังจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหจังหวัดตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี........................ ระหวาง
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เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.
กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ

ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี จังหวัดจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีจงัหวัดไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผู
ยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย
๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก 

ราคารวม
๖.๓ หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตางไปจากเง่ือนไขท่ีจังหวัดกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระ
สําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิด
พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง
ตอไปน้ี
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
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                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัด
มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ัง
หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสีย
หายใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิง
งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปน
ตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
จังหวัด จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไมรับขอ
เสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสีย
หายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ กอนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ
เสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗.     การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวใน
ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารส่ังจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
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๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งจังหวัด ไดรับมอบไวแลว

๘.    คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้
งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จะตองสง

มอบเอกสารการดําเนินโครงการ (Project Management Document) ประกอบดวย แผนการติดต้ังระบบ
กลองวงจรปด (Installation Document) แผนผังจุดติดต้ังระบบกลองวงจรปด และการเช่ือมโยงระบบเครือขาย 
(Connection Diagram) และ Migration Plan (ในรูปแบบของ Hard Copy และ Soft Copy) จํานวนไมนอยกวา 
๓ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาฯ

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา คือ จะตองสงมอบและติดต้ังระบบกลองวงจรปด ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 
๒ พรอมผลการทดสอบการทํางานของระบบกลองวงจรปดที่ติดต้ัง , คูมือการใชงานตามมาตรฐานของเจาของ
ผลิตภัณฑ, การสนับสนุนและการฝกอบรมตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบ ๒ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาฯ
และจังหวัดไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว

๙.    อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน
๙.๒ กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง
๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง
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ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจากรับโอนเงินฝากคาใชจายจากการบริหารท่ีราช

พัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบรอย
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจางจากรับโอนเงิน

ฝากคาใชจายจากการบริหารท่ีราชพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบรอย แลวเทาน้ัน 
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังน้ี
                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของจังหวัด คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
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๑๑.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทํา
การจัดจางคร้ังน้ีตอไป
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัด หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

จังหวัด สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับจังหวัด ไวชั่วคราว

จังหวัดขอนแกน

ธันวาคม ๒๕๖๑
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โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน    
 

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 

เพ่ือปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบฯ 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) 



โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน   2 
 

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 Switch ) 4 
5 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดและการติดตั้ง (บริเวณตัวอาคาร) 46 
6 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณและการติดตั้ง   

(บริเวณนอกตัวอาคาร) 
28 

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 ตองติดตั้งใหถูก
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 แผนการติดต้ังระบบกลองวงจรปด (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 วธิีการตรวจรับ 
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  



โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน       8 

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  
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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  สายใยแกวนําแสงสําหรับเชื่อมตอระหวางอาคาร (Fiber Optic Cable) 

2.1.1 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีขนาด 9/125 um (Singlemode) แบบ OUTDOOR ARMORED
สามารถใชเดินสายไดท้ังภายในและภายนอกอาคารตามหลักมาตรฐานสากล 

2.1.2 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีคุณสมบัติสมํ่าเสมอ และไมมีขอบกพรองจากการผลิตตลอดความ
ยาวสาย 

2.1.3 สายใยแกวท่ีใชเปนชนิดติดตั้งนอกอาคารเปนสายแบบ Singlemode 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 Indoor สําหรับติดตั้งอุปกรณเชื่อมสัญญาณของกลอง บริเวณแตละโซนอาคาร 
2.5.1 ตองเปนตูท่ีเปนแบบติดตั้งภายใน และสามารถปองกันน้ํา ฝุนเขาภายในเพ่ือปองกันอุปกรณ

ภายในเสียหาย ตามมาตรฐาน ANSI/EIARS-310-D  GB/T3047.2-92 เปนอยางนอย 
2.5.2 ตัวตูตองทําดวยแผนเหล็ก ท่ีไมมีสนิม หรือสแตนเลส พับข้ึนรูป พนสี อบแหง ท่ีออกแบบ

เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ และมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. มีความม่ันคงแข็งแรงตลอดอายุ
ใชงานและกุญแจล็อคอยางเหมาะสม 

2.5.3 ตองมีชองระบายอากาศดวยพัดลม บริเวณดานบน และมีชองไวสําหรับเขาสายพรอมแผน
ปด เพ่ือปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาไปในตู 

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

2.5.5 ตองมีระบบพัดลมระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับการใชงานติดต้ังอยางนอย 4 ตัว Rack 
Cabinet และ 1 ตัวสําหรับตูระหวางอาคาร สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสภาวะภูมิอากาศครอบคลุมชวงอุณหภูมิใชงาน 10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
หรือดีกวา โดยมีอุปกรณ Thermostat panel set ติดตั้งอยูภายในตูสามารถตั้งอุณหภูมิ
ควบคุมพัดลมใหทํางานได เพ่ือชวยระบายความรอน และปองกันความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับอุปกรณภายในตัวตู  

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 7,200 รอบ/นาที หรือดีกวา ท่ีสามารถบันทึกภาพกลองวงจรปด
ตามคุณลักษณะท่ีกําหนดทุกตัวไดไมนอยกวา 30 วัน กอนจะบันทึกซํ้า จํานวนไมนอยกวา 
14 หนวยตอเครื่อง 

3.1.7 มี Network Interface ชนิด 1 Gbps (RJ-45) 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 หรือสามารถ

กําหนดเองได 
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 รองรับการทํา Video Analytics ได 
3.1.18 สามารถทําสํารองขอมูลกลองลงบน Local Drive และ Network Drive ในรูปแบบตาราง

ประจําวันได 
3.1.19 สามารถทําการบันทึกขอมูลวีดีโอในรปูแบบ H.264 หรือดีกวา 
3.1.20 สามารถกําหนดคาการบันทึกท่ีความละเอียด 1,920x1,080 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 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 

หรือ Application Programming Interface (API) มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ 

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 1,920x1080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 

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 30 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 รองรับการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพบนตัวกลอง 
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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 ขนาดความจุไมนอยกวา 32 GB และสามารถบันทึกภาพไดดวยตัวเอง 

3.2.21 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ  

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 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 

2,073,600 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 1/10,000s ถึง 1/25s 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 รองรับการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพลงบนตัวกลองได 
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 ขนาดความจุไมนอยกวา 32 GB และสามารถบันทึกภาพไดดวยตัวเอง 

3.3.21 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ  

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 Switch) จํานวน 4 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย 
ดังนี้ 
3.4.1  สามารถใชงานกับสายสัญญาณแบบ Cat 6 ไดเปนอยางนอย 
3.4.2  สามารถรับไฟฟาแรงดัน 100 – 240 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 

เดียวกัน และจายกระแสไฟรวมไมนอยกวา 390W 
3.4.5 มี Port 24 ชอง แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
3.4.6 มีไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
3.4.7 สามารถใชงานรวมกันกับกลองวงจรปดท่ีเสนอได 

3.5 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดและการติดตั้ง (บริเวณตัวอาคาร) จํานวน 46 จุด โดยแตละจุดมี
คุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.5.1 เปนสายสัญญาณแบบภายในชนิด 4 twisted-pairs, 100 Ohm แบบมี Seperator ค่ัน

ระหวางสาย Category 6 UTP 23 AWG มาตรฐาน TIA/EIA หรือดีกวา 
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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 เปนสายสัญญาณแบบภายนอกชนิด 4 twisted-pairs  100 Ohm CAT6 UTP  23 AWG  

Double Jacket  600MHZ มาตรฐาน TIA/EIA หรือดีกวา 
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 10/100/1000 BASE-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 และมีคา 
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 
3.7.9 สามารถกําหนดใหทํางาน Spanning Tree (STP) ใน mode PVST (หรือ PVST+) ได 
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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 
 
3.10.8 สามารถสํารองไฟฟาได อยางนอย 15 นาทีท่ี Load 400 Watts 
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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       
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  
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  
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 พรอมติดตั้งกลองกันน้ําใหกับ
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 

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 
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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 Switch)  4 

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 

 

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

เอกสารแนบ 2 
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เปนผูจัดหาวิทยากร สือ่การสอน 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 หรือ Version ใหมใหทันสมัยข้ึน  ผูชนะ
การประกวดราคาตองแจงใหผูวาจางทราบ และมาติดตั้งใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ  พรอมท้ังนําเอกสาร  และคูมือ
ประกอบการใชงานมามอบใหผูวาจาง  และตองทําการอบรมหรือแนะนําใหเจาหนาท่ีของผูวาจางดวย  ท้ังนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 

4. ผูชนะการประกวดราคาตองเสนอราคาคาบํารุงรักษา  5 ป  (ปท่ี  2 - 6) โดยแยกเปนรายอุปกรณ
พรอมชี้แจงวิธีการคิดคํานวณตอรายการ ดังตารางขางลางนี ้ 
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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 Switch) 1.0 

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 
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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) 
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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  
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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  สายใยแกวนําแสงสําหรับเชื่อมตอระหวางอาคาร (Fiber Optic Cable) 

2.1.1 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีขนาด 9/125 um (Singlemode) แบบ OUTDOOR ARMORED
สามารถใชเดินสายไดท้ังภายในและภายนอกอาคารตามหลักมาตรฐานสากล 

2.1.2 สายใยแกวท่ีใชจะตองมีคุณสมบัติสมํ่าเสมอ และไมมีขอบกพรองจากการผลิตตลอดความ
ยาวสาย 

2.1.3 สายใยแกวท่ีใชเปนชนิดติดตั้งนอกอาคารเปนสายแบบ Singlemode 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 Indoor สําหรับติดตั้งอุปกรณเชื่อมสัญญาณของกลอง บริเวณแตละโซนอาคาร 
2.5.1 ตองเปนตูท่ีเปนแบบติดตั้งภายใน และสามารถปองกันน้ํา ฝุนเขาภายในเพ่ือปองกันอุปกรณ

ภายในเสียหาย ตามมาตรฐาน ANSI/EIARS-310-D  GB/T3047.2-92 เปนอยางนอย 
2.5.2 ตัวตูตองทําดวยแผนเหล็ก ท่ีไมมีสนิม หรือสแตนเลส พับข้ึนรูป พนสี อบแหง ท่ีออกแบบ

เพ่ือการนี้โดยเฉพาะ และมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. มีความม่ันคงแข็งแรงตลอดอายุ
ใชงานและกุญแจล็อคอยางเหมาะสม 

2.5.3 ตองมีชองระบายอากาศดวยพัดลม บริเวณดานบน และมีชองไวสําหรับเขาสายพรอมแผน
ปด เพ่ือปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาไปในตู 

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

2.5.5 ตองมีระบบพัดลมระบายอากาศท่ีเหมาะสมกับการใชงานติดต้ังอยางนอย 4 ตัว Rack 
Cabinet และ 1 ตัวสําหรับตูระหวางอาคาร สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสภาวะภูมิอากาศครอบคลุมชวงอุณหภูมิใชงาน 10 ถึง 60 องศาเซลเซียส
หรือดีกวา โดยมีอุปกรณ Thermostat panel set ติดตั้งอยูภายในตูสามารถตั้งอุณหภูมิ
ควบคุมพัดลมใหทํางานได เพ่ือชวยระบายความรอน และปองกันความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกับอุปกรณภายในตัวตู  

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 7,200 รอบ/นาที หรือดีกวา ท่ีสามารถบันทึกภาพกลองวงจรปด
ตามคุณลักษณะท่ีกําหนดทุกตัวไดไมนอยกวา 30 วัน กอนจะบันทึกซํ้า จํานวนไมนอยกวา 
14 หนวยตอเครื่อง 

3.1.7 มี Network Interface ชนิด 1 Gbps (RJ-45) 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 หรือสามารถ

กําหนดเองได 
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 รองรับการทํา Video Analytics ได 
3.1.18 สามารถทําสํารองขอมูลกลองลงบน Local Drive และ Network Drive ในรูปแบบตาราง

ประจําวันได 
3.1.19 สามารถทําการบันทึกขอมูลวีดีโอในรปูแบบ H.264 หรือดีกวา 
3.1.20 สามารถกําหนดคาการบันทึกท่ีความละเอียด 1,920x1,080 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 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 

หรือ Application Programming Interface (API) มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ 

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 1,920x1080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 

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 30 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 รองรับการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพบนตัวกลอง 
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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 ขนาดความจุไมนอยกวา 32 GB และสามารถบันทึกภาพไดดวยตัวเอง 

3.2.21 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ  

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 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 

2,073,600 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 1/10,000s ถึง 1/25s 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 
 



โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปดสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน       15 

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 รองรับการติดตั้งโปรแกรมวิเคราะหภาพลงบนตัวกลองได 
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 ขนาดความจุไมนอยกวา 32 GB และสามารถบันทึกภาพไดดวยตัวเอง 

3.3.21 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมเติมในอนาคตดวย Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามสัญญา Non-
disclosure Agreement (NDA) ระหวางผูใชกับเจาของผลิตภัณฑ  

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 Switch) จํานวน 4 ชุด โดยแตละชุดมีคุณลักษณะอยางนอย 
ดังนี้ 
3.4.1  สามารถใชงานกับสายสัญญาณแบบ Cat 6 ไดเปนอยางนอย 
3.4.2  สามารถรับไฟฟาแรงดัน 100 – 240 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 

เดียวกัน และจายกระแสไฟรวมไมนอยกวา 390W 
3.4.5 มี Port 24 ชอง แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
3.4.6 มีไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 
3.4.7 สามารถใชงานรวมกันกับกลองวงจรปดท่ีเสนอได 

3.5 สายสัญญาณระบบกลองวงจรปดและการติดตั้ง (บริเวณตัวอาคาร) จํานวน 46 จุด โดยแตละจุดมี
คุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
3.5.1 เปนสายสัญญาณแบบภายในชนิด 4 twisted-pairs, 100 Ohm แบบมี Seperator ค่ัน

ระหวางสาย Category 6 UTP 23 AWG มาตรฐาน TIA/EIA หรือดีกวา 
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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 เปนสายสัญญาณแบบภายนอกชนิด 4 twisted-pairs  100 Ohm CAT6 UTP  23 AWG  

Double Jacket  600MHZ มาตรฐาน TIA/EIA หรือดีกวา 
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 10/100/1000 BASE-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 และมีคา 
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 
3.7.9 สามารถกําหนดใหทํางาน Spanning Tree (STP) ใน mode PVST (หรือ PVST+) ได 
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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 
 
3.10.8 สามารถสํารองไฟฟาได อยางนอย 15 นาทีท่ี Load 400 Watts 
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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       
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  
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  
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 พรอมติดตั้งกลองกันน้ําใหกับ
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 

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 
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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 Switch)  4 

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 

 

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

เอกสารแนบ 2 
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เปนผูจัดหาวิทยากร สือ่การสอน 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 หรือ Version ใหมใหทันสมัยข้ึน  ผูชนะ
การประกวดราคาตองแจงใหผูวาจางทราบ และมาติดตั้งใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ  พรอมท้ังนําเอกสาร  และคูมือ
ประกอบการใชงานมามอบใหผูวาจาง  และตองทําการอบรมหรือแนะนําใหเจาหนาท่ีของผูวาจางดวย  ท้ังนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง 

4. ผูชนะการประกวดราคาตองเสนอราคาคาบํารุงรักษา  5 ป  (ปท่ี  2 - 6) โดยแยกเปนรายอุปกรณ
พรอมชี้แจงวิธีการคิดคํานวณตอรายการ ดังตารางขางลางนี ้ 
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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 Switch) 1.0 

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 
 




