ประกาศสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้
(เปลี่ยนเป็น Fiber Optic)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำ
จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้ (เปลี่ ยนเป็น Fiber Optic) ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ รำคำกลำงของงำนในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,770,000.-บำท
(สองล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็น ผู้ ที่ถูกประเมินสิ ทธิผู้ เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
7. ผู้ เสนอรำคำต้ องมี ผลงำนประเภทเดี ยวกั นกั บงำนที่ ประกวดรำคำจ้ ำงในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
1,000,000.-บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สั ญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่น่ำเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำ
ในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
/ทั้งนี้...

-2ทั้ งนี้ “กิ จกำรร่ วมค้ ำที่ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ” หมำยควำมว่ ำ กิ จกำรร่ วมค้ ำ
ทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
10. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
ก ำหนดยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่ 17 มีนำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ผู้สนใจสำมำรถซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในรำคำชุดละ 1,000.-บำท ได้ทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำร ในวันที่ 3 มีนำคม 2560ถึงวันที่10 มีนำคม
2560 โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภำยหลังจำกชำระเงิน
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก่ อ นกำรเสนอรำคำ ดู ร ำยละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.rpca.co.th
หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-3432-5996 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 2560
พันตำรวจเอก
( สุเมธ ปุณสีห์ )
รองผู้บังคับกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร
โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ

ตรวจร่ำง.
พ.ต.อ.............................. ผกก.ฝข.สทว.
พ.ต.ท.หญิง..................... รอง ผกก.บธ.สทว.
พ.ต.ท.............................. สว.บธ.สทว.
ร.ต.ท.หญิง.................... พิมพ์/ทำน

......ก.พ.2560
......ก.พ.2560
......ก.พ.2560
......ก.พ.2560

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ 1 /2560
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ (เปลี่ยนเป็น Fiber Optic)
ตามประกาศ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560
------------------------ด้วยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน”มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงด้วยกำรประกวดรำคำจ้ำงโดยกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้
(เปลี่ยนเป็น Fiber Optic) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1. แบบรูปรำยกำรละเอียด
1.2. แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3. แบบสัญญำจ้ำง
1.4. แบบหนังสือค้ำประกัน
1.4.1. หลักประกันกำรเสนอรำคำ
1.4.2. หลักประกันสัญญำ
1.5. บทนิยำม
1.5.1. ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.5.2. กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6. แบบบัญชีเอกสำร
1.6.1. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
1.6.2. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
1.7. แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
2.2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
2.3. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
2.4. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5. ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำจ้ำง ผลงำนต้องเป็น
ผลงำนที่มีอำยุไม่เกิน 5 ปี จนถึงวันยื่นซองประกวดรำคำ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร

/หน่วยงำน...

-2หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่น่ำเชื่อถือ
2.6. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
2.7. ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักงำน
2.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.10. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อ มกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจั ด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1. ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
3.1.1. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
3.1.1.1. ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
3.1.1.2. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
3.1.2. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
3.1.3. ในกรณีผู้ เสนอรำคำเป็นผู้ เสนอรำคำร่ว มกันในฐำนะเป็นผู้ ร่ว มค้ำ ให้ ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด
เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
3.1.4. สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
3.1.5. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.6 (1)
3.2. ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
3.2.1. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
3.2.2. หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
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-33.2.3. สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
3.2.4. ใบแจ้ งปริมำณงำนซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัส ดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษี
ประเภทต่ำงๆ ไว้ด้วย
3.2.5. บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.6 (๒)
4. การเสนอราคา
4.1. ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2. ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในใบแจ้งปริมำณงำนให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอ
รำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิด
รำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3. ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 100 วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
4.4. ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
4.5. ผู้ เ สนอรำคำจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอ
รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ
๑.5 (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.5 (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก และสำนักงำนจะ
พิจ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั งกล่ ำ วเป็น ผู้ ทิ้ ง งำน เว้ นแต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
4.6. ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.6.1. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
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-44.6.2. รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
4.6.3. ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
4.6.4. ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
4.6.5. ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน 136,150.-บำท (หนึ่ง
แสนสำมหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
5.1. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
5.3. พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่ 22 มีนำคม
2560ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น.
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน
๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1. ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเ ล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
6.2. หำกผู้ เ สนอรำคำรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ 2 หรื อ ยื่ น หลั ก ฐำนกำรยื่ น
ข้อเสนอไม่ถู กต้ อง หรื อ ไม่ ครบถ้ ว นตำมข้ อ ๓ หรื อยื่น ข้อ เสนอไม่ ถูก ต้อ งตำมข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำร
พิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเ ล็ กทรอนิกส์ จ ะไม่รั บพิจำรณำรำคำของผู้ เสนอรำคำรำยนั้ น เว้น แต่ เป็ น
ข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สำระสำคัญทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
6.3. สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
6.3.1. ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ เ สนอรำคำรำยนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
6.3.2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล/บุคคลธรรมดำ หรือ ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
/6.3.3 เสนอรำยละเอียด...

-56.3.3. เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
6.4. ในกำรตัดสิน กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำ
สัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.5. สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็ น ส ำคั ญ และให้ ถือ ว่ ำกำรตั ดสิ น ของส ำนั กงำนเป็น เด็ด ขำด ผู้ เ สนอรำคำจะเรี ย กร้ อ ง
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่น
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำ
เสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ สำนักงำนจะให้ผู้
เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำ
ของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
6.6. ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.
6 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำ วออก และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็น ประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การทาสัญญาจ้าง
7.1. ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับสำนักงำน ภำยใน 5 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวน
เงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ
โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
7.1.1. เงินสด
7.1.2. เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อน
หน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
7.1.3. หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
/7.1.4 หนังสือค้ำประกัน...

-67.1.4. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.1.5. พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคืนให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 100
ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ให้สะอำด
เรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
กำรรับประกันสินค้ำ ต้องรับประกันคุณภำพและกำรชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยทั้งอะไหล่และค่ำบริกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับงำน (เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559)
กำรดำเนินกำรแก้ไขหำกอุปกรณ์มีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้บริษัทฯ ต้องเข้ำมำดำเนินกำร
แก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง นับถัดจำกที่ได้รับแจ้งจำก หำกบริษัทฯไม่สำมำรถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภำยใน
2 วันทำกำรได้ บริษัทฯ ต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมหรือสูง กว่ำมำทดแทนไปจนกว่ำจะ
ซ่อมเสร็จสมบูรณ์
11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
11.1. เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 รำยกำรงบลงทุนเหลือจ่ำย
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานได้รับอนุมัติเงินดังกล่าวแล้วทั้งนั้น
11.2. เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ เสนอรำคำรำยใด ให้ เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ำ ผู้ รั บจ้ ำงจะต้อ งสั่ งหรือ นำสิ่ ง ของมำเพื่ องำนจ้ำ งดั งกล่ ำ วเข้ำ มำจ ำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ เสนอรำคำซึ่ งเป็ นผู้ รับ จ้ำงจะต้อ งปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
11.2.1. แจ้ งกำรสั่งหรือนำสิ่ งของดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
11.2.2. จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่ นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
11.2.3. ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
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-711.3. ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
11.4. สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็ นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ) พ.ต.ต.

ประธำนกรรมกำร
( กษิดิ์พัศ บุตรมำลำ )

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง

กรรมกำร

( จันทร์สำย ไชยลังกำร )
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.

กรรมกำร
(นิคม เกิดโสภำ )

ร่างขอบเขตงาน
(Term of reference : TOR )
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ (เปลี่ยนเป็น Fiber Optic)
1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร เป็นหน่วยงำนใน
สังกัดของโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ ซึ่งมีหน้ำที่กำกับดู แลระบบเครือข่ำย จึงได้จัดทำโครงกำรปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิดระบบเดิมให้สำมำรถใช้งำนได้ (เปลี่ยนเป็น Fiber Optic) ซึ่งระบบเดิมนั้นได้เสื่อมสภำพไปตำม
กำลเวลำ ภำยใต้พื้นที่มำกกว่ำ 500 ไร่ ซึ่งกำรจัดกำรของข้ำรำชกำรตำรวจ (งำนรักษำกำรณ์ กองบังคับกำร
อำนวยกำร) ไม่สำมำรถจัดกำรได้อย่ำงทั่วถึง จึงทำให้ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน ของบุคคลต่ำงๆ ที่
เข้ำมำใช้พื้นที่นั้นขำดควำมปลอดภัย และโรงเรียนนำยร้อยตำรวจเป็นหนึ่งในหน่วยงำนของสำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติโดยมีหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนด้วย ซึ่งในขณะเดี ยวกันนั้นในควำม
ปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่เองยังไม่สำมำรถตอบคำถำมในด้ำนปลอดภัย ซึ่งก่อให้เกิดควำมระแวดระวังในกำร
ทำงำน ทำให้ กำรทำงำนได้อย่ ำงไม่เต็มประสิทธิภำพ เห็ นว่ำระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่จะสำมำรถนำมำใช้งำนในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย และเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ
ประชำชนในพื้นที่ ข้ำรำชกำรตำรวจ ลูกจ้ำง ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 เพื่อจัดหำระบบควำมปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
2.3 เพื่อตรวจสอบ/เฝ้ำระวัง กำรเข้ำ – ออก ของบุคคลหรือยำนพำหนะหรือกำรจรำจรในพื้นที่ได้
ตลอดเวลำ
2.4 เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ บริเวณโดยรอบพื้นที่ ทั้งเวลำกลำงวันและกลำงคืน
2.5 เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเหตุกำรณ์ต่ำง ได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็น ผู้มีอำชีพรับจ้ำงเพื่อรับจ้ำงตำมประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็ นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำ
จ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัด ขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.5 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนลักษณะเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
สั ญ ญ ำ เ ดี ย ว ใ น ว ง เ งิ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 1 , 0 0 0 ,0 0 0 . -บ ำ ท ( ห นึ่ ง ล้ ำ น บ ำ ท ถ้ ว น ) เ ป็ น ผ ล ง ำ น
จัดจ้ำงภำยในประเทศที่สำมำรถตรวจสอบได้ เป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำม
/กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ…

-2กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำร
บริ หำรส่ว นท้องถิ่น รัฐ วิสำหกิจ หรื อหน่ ว ยงำนเอกชน โดยผลงำนดังกล่ำวได้ดำเนินกำรแล้ วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด และผลงำนไม่มีกำรขยำยระยะเวลำอันเนื่องมำจำกเป็นข้อบกพร่องของผู้เสนอรำคำนับ
จำกวันที่ได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดรำคำไม่เกิน 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงำนจำก
หน่วยงำนคู่สัญญำ
3.6 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่ำเป็นคู่สัญญำที่ไม่ได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3.7 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของโรงเรียนนำยร้อยตำรวจ
3.8 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนที่ ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมทำ
สัญญำตำมที่ กวพ.กำหนด
3.9 บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลที่ จ ะเข้ ำเป็ นคู่ สั ญญำกั บหน่ วยงำนภำครั ฐ ซึ่ งได้ ด ำเนิ นกำรจั ดซื้ อจั ด จ้ ำ ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.10 คู่ สั ญ ญำต้ อ งรั บ และจ่ ำ ยเงิ น ผ่ ำ นบั ญ ชี ธ นำคำร เว้ น แต่ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
4. คุณลักษณะทางเทคนิค(Technical Specifications)
4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จานวน 11 ชุด
- ลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ และสำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง
- มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง
เพิ่มเติมนอกจำกคุณสมบัติกลำง (เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559)
- มีช่องสัญญำณแบบ 1000 BASE-X จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต
- รองรับกำรทำงำนแบบ Virtual LAN (VLAN) และสำมำรถทำ VLAN Mirroring ได้
- มี Switch capacity ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.5 Gbps
- อัตรำส่งผ่ำนข้อมูลด้วยควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 7.1 ล้ำน Packet ต่อวินำที (Mpps)
- สำมำรถรองรับเทคโนโลยีมำตรฐำน IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p ได้เป็นอย่ำงน้อย

/- อุปกรณ์...

-3- อุปกรณ์ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน FCC, EN หรือ UL เป็นอย่ำงน้อย
- ทำงำนได้ที่อุณหภูมิ 0 - 75 องศำเซลเซียส และใช้งำนกับระบบไฟฟ้ำ 220 V 50 Hz ได้
มีพอร์ต Fiber Optic แบบ 1000 BASE-LX อย่ำงน้อย 1พอร์ต
- สำมำรถป้องกัน Spanning Tree Loop ซึ่งเกิดจำกควำมบกพร่องของสำยสัญญำณได้ โดย
กำรตรวจสอบ Link Status แบบ ERPS
- สำมำรถบริหำรจัดกำรได้โดย CLI, Telnet, SSH, SNMPv3, RMON, NTP ได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิ ตยังมิได้ประกำศภำวะสิ้นสุ ดกำรขำยหรือสิ้นสุ ดอำยุ (End-of-Sale
หรือ End-of-Life)
4.2 ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร จานวน 11 ชุด
- เป็นตู้สำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร สำหรับเก็บ Industrial Ethernet Switches หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ
- เป็นตู้สองชั้นกันควำมร้อนและแสงแดด
- ฝำหน้ำมีกุญแจล็อค
- ด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำน เจำะครีบระบำยอำกำศ
- ฝำตู้และหลังคำตู้ป้องกันน้ำไม่ให้เข้ำภำยในตู้
4.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย - Switch ขนาด 24 พอร์ต จานวน 1 ชุด
- เป็นอุปกรณ์ที่ทำงำนเป็น Layer2 และ Layer3 Switch
- มี Switchi 4.3.2ng Fabric ไม่น้อยกว่ำ 88 Gbps และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่ำ
65 Mpps
- มีช่องสัญญำณแบบ 100/1000 Base-X ไม่น้อยกว่ำ 24 พอร์ต และมีพอร์ตแบบ
10/100/1000 Base-T ไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ตแบบ combo ports
- มีพอร์ต Fiber Optic แบบ 1000 BASE-LX อย่ำงน้อย 11 พอร์ต
- สำมำรถรองรับ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 16,000 address และสำมำรถกำหนดค่ำ
QOS ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 Hardware Queue
- สำมำรถรองรับ VLAN ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,000 VLAN และสนับสนุนกำรทำ Protocol-Base
VLAN / Port-Base VLAN / MAC-Base VLAN ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถใช้งำน Ring Topology EAPS และมี Recovery Time ≤ 50 ms
- รองรับกำรใช้งำน Flow แบบ NetFlow หรือ SFlow ได้
- มีฟังก์ชั่นสำมำรถป้องกันกำรโจมตีหน่วยประมวลผลของอุปกรณ์ จำก DoS Attack ได้
- สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำน SSH และ Web-Based (HTTP และ HTTPS) และสำมำรถส่ง
Syslog ได้
- ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนกำรกระจำยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ UL60950
และ FCC Class A
- อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 ต้องเป็นสินค้ำที่มี
เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน
/- ผู้เสนอรำคำ...

-4- ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิตให้ สำมำรถเสนอสำหรับ
โครงกำรนี้ได้เท่ำนั้นโดยต้องมีเอกสำรรับรองมำประกอบด้วย
4.4 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1
ชุด
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมำเพื่อบันทึกภำพจำกกล้องวงจรปิดโดยเฉพำะ
- สำมำรถบันทึกและบีบอัดภำพได้ตำมมำตรฐำน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่ำ
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
- สำมำรถบันทึกภำพและส่งภำพเพื่อแสดงผลที่ควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ
1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel
- สำมำรถใช้งำนกับมำตรฐำน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพำะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด
SATA ขนำดควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้
- สำมำรถแสดงภำพที่บันทึกจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนระบบเครือข่ำยได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28
กันยำยน 2559)
4.5 กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ชนิ ด เครื อ ข่ า ย แบบมุ ม มองคงที่ ส าหรั บ ติ ด ตั้ ง ภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จานวน 30 ชุด
- มีควำมละเอียดของภำพสูง สุดไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับกำร
บันทึกภำพได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืนโดยอัตโนมัติ
- มีควำมไวแสงน้อยที่สุด ไม่มำกกว่ำ 0.12 LUX สำหรับกำรแสดงภำพสี (Color) และไม่
มำกกว่ำ 0.03 LUX สำหรับกำรแสดงภำพขำวดำ (Black/White)
- มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว
- มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกัสต่ำสุดกับค่ำควำมยำวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.5 มิลลิเมตร
- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึ่งสำมำรถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
- สำมำรถตรวจจับควำมเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพที่มีควำมแตกต่ำงของแสงมำก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
/- สำมำรถส่ง...

-5- สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ
และ สำมำรถทำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini
SD Card
- ตัวกล้องได้มำตรฐำน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
มำตรฐำน IP66 หรือดีกว่ำ
- ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
– ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28
กันยำยน 2559)
4.6 โปรแกรมควบคุมและบริหารจัดการภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 30 ชุด
- เป็นโปรแกรมใช้ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Network IP Camera และสำมำรถใช้
งำนร่วมกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและบันทึกภำพที่เสนอได้
- ต้องบันทึกภำพจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้หลำยชนิด เช่น Fixed IP cameras, Fixed
Dome IP cameras, 360 degree Fixed IP cameras และ Pan/Tilt/Zoom IP cameras ต้องบันทึกภำพ
จำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ไม่น้อยกว่ำ 32 ยี่ห้อ โดยผู้เสนอรำคำต้องแนบรำยชื่อยี่ห้อกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดจำนวนดังกล่ำวจำกเว็ปไซด์ของโปรแกรมควบคุมและบริหำรจัดกำรภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่ำนั้น ใน
เอกสำรเสนอรำคำและรำยชื่อยี่ห้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต้องแสดงไว้อย่ำงชัดเจน สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
ยี่ห้อดังกล่ำวในเว็ปไซด์ของโปรแกรมควบคุมและบริหำรจัดกำรภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้
- โปรแกรมนี้ต้องทำงำนกับระบบ server เดิม ที่มีอยู่ได้
- ต้องมี License สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน (Remote Client) ได้ไม่จำกัด
- โปรแกรมสำมำรถแสดงรำยงำนสรุปได้ว่ำมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) เหลืออยู่เท่ำใด
- โปรแกรมนี้ต้องสำมำรถเพิ่มจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจนปิดต่อ Server ได้ไม่จำกัด
- ต้องมีลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งำน (Client Connections)ของโปรแกรมควบคุมและบริหำรจัดกำร
ภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ไม่จำกัด
- โปรแกรมระบบเปิดสำมำรถรองรับกล้องที่ได้มำตรฐำน ONVIF Profile S และ ONVIF
1.02
- ลิขสิทธิ์กำรใช้งำนไม่ผูกติดกับ MAC Address ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทำให้ผู้ใช้งำน
สำมำรถเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดยี่ห้อและรุ่นอื่นๆ มำทดแทนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตัวเดิมที่เสียได้
- โปรแกรมสำมำรถที่จะค้นหำหมำยเลข IP ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ
ได้
- โปรแกรมสำมำรถทำกำรเชื่อมโยงไปหน้ำแสดงภำพปัจจุบันของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
IP ได้ โดยไม่ต้องจำหมำยเลข IP และระบุหมำยเลข IP ลงบนโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์เพื่อเข้ำหน้ำต่ำงแสดง
ภำพ
- สำมำรถกำหนดระดับสิทธิของกำรเข้ำใช้งำนระบบของผู้ใช้งำนได้ตำมต้องกำร
/- รองรับกำรบันทึก...

-6- รองรับกำรบันทึกภำพตำมมำตรฐำนกำรบีบอัดสัญญำณภำพแบบ MPEG4, และ MPEG4Part10 (H.264) ได้
- สำมำรถรองรับกำรบันทึกเสียงจำกกล้องได้
- รองรับกำรบันทึกภำพเมื่อมีกำรเคลื่อนไหว Video Motion Detection (VMD)
- รองรับกำรบันทึกภำพเมื่อมี Alarm หรือตำม Schedules ได้
- สำมำรถควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Pan/Tilt/Zoom ได้ทั้งแบบ Manual และ
แบบ Guard Tour และสำมำรถหมุนกลับมำตำแหน่งเดิมได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ (Preset on Event)
- สำมำรถเล่นภำพบันทึกแบบ Synchronized ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 4 กล้อง
- สำมำรถแสดงกล้องแบบหมุนวนได้
- สำมำรถที่จะนำภำพวีดีโอ (Export) ข้อมูลภำพที่บันทึกเป็น Video Clip ที่สำมำรถใช้
โปรแกรม Windows Media Player เล่นภำพได้
- เมื่อเกิด Alarm จำกกำรเคลื่อนไหว (Video Motion Detection) หรือจำกสัญญำณต่ำงๆที่
ส่งมำที่ Input ของกล้อง โปรแกรมสำมำรถที่จะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่ำนทำงเสียงและ E-mail ได้
- สำมำรถแสดงภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 25 กล้องต่อ 1 จอภำพ
- สำมำรถแสดงแผนที่ (Map) ของสถำนที่ได้และสำมำรถแสดงตำแหน่งกล้องบนแผนที่และ
สำมำรถทำกำรเรียกดูภำพได้โดยกำรคลิกที่ Icon กล้องบนแผนที่ โดยสำมำรถเรียกดูได้ทั้งภำพปัจจุบันและ
เรียกดูภำพบันทึกผ่ำน Icon กล้องบนแผนที่ ได้ด้วย นอกจำกนี้ โปรแกรมยังต้องสำมำรถรองรับแผนที่ได้ หลำย
หน้ำ และ สำมำรถทำกำรเชื่อมโยงแต่ละหน้ำเข้ำหำกันได้ด้วย
- ผู้เสนอรำคำต้องแสดงพร้อมนำเสนอเอกสำรคุณสมบัติ (data sheet หรือ brochure)หรือ
คู่มือกำรใช้งำน (manual) หรือเอกสำรจำกกำรใช้งำนโปรแกรมเท่ำนั้น โปรแกรมนี้สำมำรถผ่ำนข้อกำหนด
ทุกข้อและสำมำรถตรวจสอบได้
- โปรแกรมควบคุมและบริหำรจัดกำรภำพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นี้จะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
- ผู้เสนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยจำกผู้ผลิต ให้สำมำรถเสนอสำหรับ
โครงกำรนี้ได้เท่ำนั้นโดยต้องมีเอกสำรรับรองมำประกอบด้วย
4.7 จัดหาและติดตั้ง ‘สายใยแก้วนาแสง’ เพื่อทาการเชื่อมโยงระหว่างตาแหน่งจุดพักของจุด
ควบคุมกล้องวงจรปิด ดังต่อไปนี้
- ขนำด 24 แกน จำก ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อำคำร 100 ปี ไปยังแยกอำคำรที่พัก นรต. ปี
1จำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 6 แกน จำกแยกอำคำรที่พัก นรต.ปี 1 ไปยังแยกขนส่งจำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 12 แกนจำกแยกอำคำรที่พัก นรต.ปี 1 ไปยังแยกแฟลตประทวนหลังที่ 1 และ 3
จำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 6 แกน จำกแยกแฟลตประทวนหลังที่ 1 และ 3 ไปยังประตู 5 จำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 24 แกน จำก ห้ องศูน ย์ค อมพิว เตอร์อ ำคำร 100 ปี ไปยั งประตู 3 จำนวน 1
เส้นทำง
- ขนำด 12 แกน จำกประตู 3 ไปยังประตู 1 จำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 6 แกน จำกประตู 1 ไปยังแยกศำลเจ้ำพ่อสำมพรำน จำนวน 1 เส้นทำง
/- ขนำด 24 แกน...

-7- ขนำด 24 แกน จำก ห้ อ งศู นย์ คอมพิ ว เตอร์อำคำร 100 ปี ไปยังประตู 4 จำนวน 1
เส้นทำง
- ขนำด 24 แกนจำกประตู 4 ไปยังแยกสัญญำบัตร 15 กับอำเภอสำมพรำน จำนวน 1
เส้นทำง
- ขนำด 12 แกนจำกแยกสัญญำบัตร 15 กับอำเภอสำมพรำนไปยังบ้ำนพัก ผบก.ศฝต.
จำนวน 1 เส้นทำง
- ขนำด 6 แกนจำกบ้ำนพัก ผบก.ศฝต.ไปยังอำคำรดำรงรำชำนุภำพ/อำคำรสัมมนำหลังใหม่
จำนวน 1 เส้นทำง
4.8 การติดตั้งสายใยแก้วนาแสง
- ต้องเดินสำยไปภำยในท่อหรือรำงวำงสำยที่เหมำะสม โดยจะต้องมี ควำมมั่งคงแข็งแรง และ
ปกคลุมสำยได้อย่ำงมิดชิดเรียบร้อยตลอดแนว รวมถึงกรณีของท่อหรือรำงวำงสำยที่มองเห็นได้ทั้งนี้ให้อ้ำงอิง
กับสภำพหน้ำงำนเป็นหลัก กรณีเดินลอยในอำกำศ (Aerial) สำย (Cable) และวัสดุอุปกรณ์ (Materials)
ที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสื่อสำรและกำรไฟฟ้ำ พร้อมกับขดสำยอย่ำงน้อย 5 เมตร ณ ตำแหน่ง
เสำต้นสุดท้ำยทั้งสองด้ำน (ก่อนเข้ำตัวอำคำร), เสำทั้งสองต้นบริเวณโค้งของแนวถนนและต้องมีป้ำยบอก
ควำมสูง กรณีที่สำยมีกำรพำดข้ำมฝั่งถนน
- ที่ปลำยสำยเคเบิลหลักทุกเส้น ต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงปลอดภั ยด้วยตู้เก็บอุปกรณ์ (พิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสถำนที่ที่จะดำเนินกำรติดตั้ง) ชนิดที่มีฝ ำครอบอย่ำงมิดชิด ทั้งด้ำนหน้ำและ
ด้ำนหลัง เพื่อป้องกันสัตว์ขนำดเล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้ำไปกัดทำลำยสำย
- ต้องมีกำรสำรองสำยไว้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ สำยที่สำรองไว้แต่ละปลำย ต้องยำวไม่น้อย
กว่ำ 5 เมตร โดยกำรขดเป็นวงไว้ให้เรียบร้อย โดยวำงไว้บนฝ้ำ หรือใต้พื้นยก หรือในตู้ติดตั้งปลำยสำย หรือ
บริเวณด้ำนนอกอำคำรตำมควำมเหมำะสม
- ต้องทำกำรเชื่อมต่อหัวของปลำยสำยทั้งสองด้ำนด้วย SC-Type Connector ครบถ้วน
ทุกแกน ชนิดสำยสำเร็จอย่ำงสมบูร ณ์ด้วย epoxy glue (not light crimp) โดยแกนกลำงของหัวต่อเป็น
เซรำมิคพร้อมจัดทำผลทดสอบสำยและต้องส่งมอบ Fiber Optic Patch ที่จำเป็นทุกเส้น เพื่อให้สำมำรถ
เชื่อมต่อสัญญำณและสื่อสำรกันได้ ระหว่ำงอุปกรณ์ต้นทำงและปลำยทำง

/ ลำดับ...
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ประตู 1
ทำงแยกศำลเจ้ำพ่อสำมพรำน
ประตูข้ำงแผนกขนส่ง
ทำงแยกอำคำรที่พัก นรต. ชั้นปีที่ 1
ทำงแยกแฟลตชั้นประทวนหลังที่ 1 และหลังที่ 3
ประตูที่ 5
อำคำรดำรงรำชำนุภำพ และหน้ำอำคำรประสำรรำชกิจ
หน้ำบ้ำนพัก ผบก.ศฝต.
ทำงแยกโรงผลิตน้ำดื่มเก่ำ
ประตู 4
ประตู 3
4.9 คุณสมบัติของสายใยแก้วนาแสง
- Type: Single Mode, Outdoor Messenger Drop wire
- Core/Clad Size: 9/125
- Wavelength (nm)/Attenuation(max. dB/Km):1,310/0.36 และ 1,550/0.25
- Crush Resistance (max.): 2200 N/10 cm
- Standard TIA/EIA 568-B.3 , ISO/IEC 11801, ITU-T G.652D
4.10 การติดตั้งสายสัญญาณชนิดทองแดงตีเกลียว (UTP)
- กำรเดินสำยบนฝำเพดำนฉำบเรียบหรือฝ้ำชนิดทีบำร์ ให้ใช้เฟล็กซ์เหล็กอ่อน กรณีเดินสำยร้อยผ่ำนท่อภำยในอำคำร ให้ใช้ท่อ EMT หรือ ท่อ uPVC
- กำรติดตั้งท่อ EMT หรือ uPVC ที่มีควำมโค้งงอจำนวนมำก สำมำรถใช้เหล็กอ่อนชนิดกัน
น้ำได้ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
- จัดทำหมำยเลขบ่งบอกต้นทำงและปลำยทำงของสำยเพื่อให้ทรำบตำแหน่งของต้นทำงและ
ปลำยทำง
- ทำกำรทดสอบสำยสัญญำณพร้อมทำรำยงำยงำนผลทดสอบสำยด้วยเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน
4.11 คุณลักษณะของระบบสายสัญญาณ (UTP)
- เป็นสำยทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ชนิดติดตั้ง
ภำยนอก ที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, EN-50173-1,
ASTM D4566-98, ICEA S-102-700 Category 6, NEMA WC 66 เป็นอย่ำงน้อย
- สำมำรถรองรับกำรใช้งำน 1000 BASE-T, 100 BASE-TX, POE, POE+
- มีค่ำ Insertion Loss(max) ไม่เกิน 19.8 dB ที่ 100 MHz, ไม่เกิน54.5dB ที่ 600 MHz
- มีค่ำ NEXT(min) ไม่น้อยกว่ำ 47.5 dB ที่ 100 MHz, ไม่น้อยกว่ำ 36.5dB ที่ 600 MHz
- มีตัวนำเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนำด 23 AWG
- มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจำก HDPE และมี Jacket เป็น PE

/-สำมำรถทำงำน...

-9- สำมำรถทำงำนได้ที่อุณหภูมิระหว่ำง -40 ถึง +75 องศำเซลเซียส
5. ระยะเวลาดาเนินการ
100 วัน นับจำกวันลงนำมสัญญำ
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ดำเนินกำรติดตั้ง พร้อมส่งมอบ ภำยใน 100 วันถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ
7. วงเงินในการจัดหาและงบประมาณ
เงินงบประมำณโครงกำร 2,723,000.00 (สองล้ำนเจ็ดแสนสองหมื่นสำมพันบำทถ้วน)
ราคากลาง 2,770,000..-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
8. การเสนอราคา
8.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่
กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ(ผู้เสนอรำคำสำมำรถ
ศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง
ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th)
8.2รำคำที่เสนอจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม และ
หรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน นับแต่วันเสนอรำคำโดยภำยในกำหนด
ยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
9. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
9.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ (price) และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
9.2 กำรพิจำรณำคุณสมบัติ เอกสำรหลักฐำน ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดในขอบเขตของงำนนี้ และ
ตำมแนวทำงปฏิบัติด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e-bidding )
10. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงกำหนดเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินใน
อัตรำร้อยละ 100 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แ ล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำ
สถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย
11. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับจะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 (ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
12. การรับประกันผลงาน
12.1 กำรรับประกันสินค้ำ ต้องรับประกันคุณภำพและกำรชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องจำกกำรใช้งำน
ตำมปกติวิสัยทั้งอะไหล่และค่ำบริกำร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับงำน (เกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 กันยำยน 2559)
12.2 กำรดำเนินกำรแก้ไขหำกอุปกรณ์มีปัญหำไม่สำมำรถใช้งำนได้บริษัทฯ ต้องเข้ำมำดำเนินกำร
แก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง นับถัดจำกที่ได้รับแจ้งจำก หำกบริษัทฯไม่สำมำรถซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภำยใน
2 วันทำกำรได้ บริษัทฯ ต้องนำอุปกรณ์สำรองที่มีประสิทธิภำพทัดเทียมหรือสูง กว่ำมำทดแทนไปจนกว่ำจะ
ซ่อมเสร็จสมบูรณ์
8.

/13. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ...

-1013. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อยตำรวจ โทรศัพท์/
โทรสำร 0-3432-5996
ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและวิทยบริกำร โรงเรียนนำยร้อย
ตำรวจ Email: info@rpca.ac.th, โทรศัพท์ 0-3431-2009 ต่อ 212
14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
14.1 ผู้ เสนอรำคำซึ่งได้ รั บ คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทำสั ญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร
กำหนดจะถูกริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกั นกำรยื่นข้อเสนอทันที
และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
14.2 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

(ลงชื่อ) พ.ต.ต.

ประธำนกรรมกำร
( กษิดิ์พัศ บุตรมำลำ )

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.หญิง

กรรมกำร

( จันทร์สำย ไชยลังกำร )
(ลงชื่อ) ร.ต.ท.

กรรมกำร
(นิคม เกิดโสภำ )

