
 
รางขอบเขตงาน โครงการระบบควบคุมการ เขา – ออก และระบบรักษาความปลอดภัย สํานักงานสถิติแหงชาติ 

รางขอบเขตงาน ( Terms of Reference: TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
โครงการระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภยั สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 

1. ความเปนมาของโครงการ 

เนื่องจากศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจงวัฒนะ หลักส่ี เปนศูนยราชการขนาดใหญที่

มีหลายหนวยงานใชพื้นที่รวมกัน     มบีุคคลภายนอกเขามาติดตอราชการเปนจํานวนมาก   มชีองทางเดินติดตอ

ถึงกัน หากไมมรีะบบควบคุมการเขาออกในพืน้ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และความปลอดภัยของ

บุคลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

             ดังนั้น สํานักงานสถิติแหงชาติจึงจาํเปนตองจัดทําระบบควบคุม เขา-ออก ระบบกลองวงจรปด   และ

ระบบปายแสดงทิศทาง เพื่อควบคุมการเขาออกในพื้นที่ใหมีความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกตอผูติดตอ

ราชการกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อติดตั้งระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.2. เพื่อติดตั้งระบบวงจรปดเพื่อตรวจสอบผูผานเขาออกในบรเิวณทางหลัก 

2.3. เพื่อติดตั้งระบบปายแสดงทิศทางภายในของสํานักงาน ฯ 

 
3. ขอบเขตงานโดยยอ   

3.1. ติดตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบลงเวลาการปฏิบตัิราชการ   จํานวน  1  ระบบ 

3.2. ติดตั้งระบบวงจรปด    จํานวน  1  ระบบ 

3.3. ติดตั้งปาย Directory Board และปายแสดงทิศทาง   จํานวน  1  ระบบ 

 
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา   

4.1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย       มีอาชีพขายพัสดุที่

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวด

ราคา 

4.2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปน 

 ผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น  และตองไมเปนผูมีผลประโยชน

รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันที่ประกาศการประกวดราคาดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

\4.4… 
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4.4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

4.5. ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายหรือรับจางตดิตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก หรือระบบกลองวงจรปดที่

สําเร็จมาแลว ใหกับหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถืออยางนอย   1  

สัญญา  โดยมสํีาเนาสัญญาหรอืสําเนาหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้      

 ทั้งนี้          สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินจิฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากผูรับรองที่เสนอมานั้นเพื่อ 

        ประกอบการพิจารณา  

4.6. ผูเสนอราคาตองใชอปุกรณที่มกีารติดตั้งใชงานจริงใหกับหนวยงานราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือมาแลวไมนอยกวา 5 แหง  พรอมแสดงเอกสารอางอิงและเบอรโทรศัพท  เพื่อ

สํานักงานสถิติแหงชาติใชติดตอสอบถามเพือ่ตรวจสอบการใชงาน 

4.7. ผูเสนอราคาตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอรับเอกสารการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  กับทาง

สํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอื่นเขาเสนอราคาแทนมิได 

 
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

5.1. ขอกําหนดทั่วไป 

5.1.1. ผูชนะการประกวดราคาตองสงรายละเอียดการติดตั้งใหสํานักงานสถิติแหงชาติ พิจารณากอนการ

ติดตั้ง และอาจมีการปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสมกบัการใชงานของสํานกังานสถิติแหงชาติได 

5.1.2. ผูชนะการประกวดราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือ หรือ CD ทางเทคนิคเฉพาะของอุปกรณที่มี

มากับผูผลิตมอบใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติตอนสงมอบงาน 

5.1.3. ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบไฟฟาตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยการคํานวณ

ออกแบบ   งานไฟฟาตองเปนไปตามกฎขอบังคับของการไฟฟานครหลวง, มาตรฐาน ว.ส.ท (E.I.T 

Standard), มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาสงเสริมพลังงาน กระทรวง 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม และกฎของ US National Electric Code (NEC) ฉบับ

ลาสุด 

5.1.4. ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบสายสัญญาณที่เชื่อมตอกบัอปุกรณเปนระบบปด โดย

เดินสายเก็บภายในทอหรือรางอยางมิดชิด 

5.1.5. ผูเสนอราคาตองเสนอรูปแบบ (Configuration) การติดตั้ง ระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบ

กลองวงจรปดที่เสนอราคา ใหกับคณะกรรมการฯ พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

5.1.6. ในระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง  ผูเสนอราคาตองใหบริการบํารุงรักษาระบบควบคุม

การ เขา – ออก  อยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง และหากพบวาอุปกรณ ชดุควบคุม  เครื่องอานบัตร  

เครื่องอานลายนิ้วมือ ที่ติดตั้งเสียหายใชการไมไดติดตอกัน 3 คร้ังที่เครื่องเดิม ผูชนะการประกวด

ราคาตองเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหกับสํานกังานฯ ใหมแทนการนําไปซอมโดยไมมีเงื่อนไข 

                        \5.2… 
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5.2. ขอกําหนดการฝกอบรม 
5.2.1. ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมการจัดการระบบวงจรปด ที่เสนอใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ  จํานวน 30 คน โดยมีระยะเวลาการอบรม ไมนอยกวา  6  ชม.   ณ   สํานักงานสถิติ

แหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ 

5.2.2. ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมการจัดการระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบลงเวลาการ

ปฏิบัติราชการ ที่เสนอใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  จํานวน 30  คน  โดยมรีะยะเวลา

การอบรม ไมนอยกวา 6 ชม.  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ 

 
5.3. คุณสมบัติเฉพาะการจัดหา 

5.3.1   ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบคุมการ เขา-ออก โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

5.3.1.1  สวนชุดควบคุม  

5.3.1.1.1    ตัวระบบควบคุมการ เขา-ออก ตองเชื่อมตอเขากับระบบแจงเตือนไฟของอาคารหาก  

                  เกิดเหตุเพลงิไหมตัวระบบตองสามารถ ส่ังเปดประตูไดทันทีเมื่อไดรับสัญญาณ 

5.3.1.1.2    อปุกรณชุดควบคุมทุกตัวที่ติดตั้งและใชงานแลวจะตองเหลือพอรตวาง อยางนอย 1  

                  พอรต  เพื่อใชงานในอนาคตและชุดควบคุมตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกาํหนดที่ 1  

                  ใน ภาคผนวก ก 

5.3.1.1.3    มชีุดซอฟตแวรโปรแกรมควบคมุระบบตองถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์           โดยมี 

                                   คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่ 2 ใน  ภาคผนวก ก  

5.3.1.1.4    ตองมีระบบแบตเตอรร่ีสํารองชุดควบคุมทุกตัวกรณีไฟฟาดับอยางนอย 2 ชั่วโมง 

  5.3.1.2    สวนชุดอานบัตรและชุดอานลายนิว้มือ 

   5.3.1.2.1    ติดตั้งชุดอานบัตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่ 3 ภาคผนวก ก 

   5.3.1.2.2    ติดตั้งชุดอานลายนิ้วมือ มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกาํหนดที่ 4 ภาคผนวก ก 

   5.3.1.2.3    ติดตั้งชุดอานลายนิ้วมือไมนอยกวา 14 ชุด , ชุดอานบัตรจาํนวนไมนอยกวา 19 ชุด  

                     พรอมอปุกรณที่เปนสวนควบของระบบ เชน buzzer , กลอนแมเหล็กไฟฟา (รับแรงดึง 

                     ทางกลไดไมต่ํากวา 600 ปอนด) ใหครบถวนโดยตองติดตั้งในพื้นที่ดังตอไปน้ี 
 

พื้นที่ อุปกรณ 

ชั้น 1   อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 2 ชุด  

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

ชั้น 1 BO อานบัตร  จํานวน 2 ชุด, 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

 

\ชั้น 2... 
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พื้นที่ อุปกรณ 

ชั้น 2  อานบัตร  จํานวน 6 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 5 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 6 ชุด  +  1 กร่ิง 

ชั้น 2 สวนใต อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด + 1 กร่ิง 

ชั้น 3  อานบัตร  จํานวน 5 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 4 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 5 ชุด 

ชั้น 4  อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

    
5.3.1.2.4 การยึดติดชุดอานบัตรและชุดอานลายนิ้วมอืตองติดตั้งดวยความแนนหนาคงทนอยู

ในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน และตองสามารถทํางานไดในระยะหางตาม

ขอกําหนด หากระยะหางไมไดตองดําเนินการแกไขใหไดตามที่กําหนด 

5.3.1.3 สวนของบัตร 
   5.3.1.3.1     จัดหาบัตรชนิด Contactless Smart Card แบบแนวตั้ง จาํนวน 1,300 ชุด  และม ี  

                      คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่ 5 ภาคผนวก ก 

5.3.1.3.2 จัดหาชุดบันทึกลายนิ้วมือ และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกาํหนดที่ 6 ภาคผนวก ก  

5.3.1.3.3 จัดหาเครื่องพิมพ Card Printer สําหรับพิมพบตัรพลาสติกมีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดที่ 7 ภาคผนวก ก พรอมซอฟตแวรการพิมพ 

5.3.1.3.4 จัดหาหมึกพิมพสํารองสําหรับการใชงานกับเครื่องพิมพที่เสนอ จํานวน 1 ชดุ  

5.3.1.3.5 พิมพบัตรพาสติกโดยบัตรพาสติกนั้นเปนแบบ Preprint ตามรูปแบบที่สํานักงาน

สถิติแหงชาติกําหนด จาํนวน 1,300 ชุด และนํามาพิมพขอมูลเพิม่เติมดวย

เครื่องพิมพ   เพื่อใหบัตรสมบูรณ และประกบลงบนบัตร  Contactless  Smart 

Card     ที่เสนอใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ  จํานวนไมนอยกวา 1,100 ชุด      โดย 

ผูชนะการประกวดราคาเปนผูรับผิดชอบการจัดพิมพ  และสาํนักงานสถิติแหงชาติ 

เปนผูจัดเตรียมขอมูลให 

5.3.1.3.6 จัดหาชุดสายคลองพรอมกรอบใสบัตร จํานวน 1,300 ชุด โดยสายคลองความ

กวาง 1.5 ซม. พิมพสกรีน 1 สี  มีเรซิน่เปนตราสัญลักษณของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ 2 จุด 

5.3.1.3.7 จัดหากลองดิจติอล  จาํนวน 1 ชุด   มีคุณสมบัติตามขอกาํหนดที่ 8 ภาคผนวก ก  

    \5.3.1.3.8… 
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5.3.1.3.8 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไมโครคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด   ที่มีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดที่ 12 ภาคผนวก ก 

                    5.3.1.4    สวนประตูกระจกบานสวิง 

        5.3.1.4.1   ติดตั้งประตูกระจกบานสวิงเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ตอไปน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

5.3.1.4.2 ประตูกระจกมคีุณสมบัติตามขอกําหนดที่ 9 ภาคผนวก ก 

 5.3.1.5  สวนรายงาน  

        5.3.1.5.1      ผูชนะการประกวดราคาตองสงขอมูลที่เก็บจากเครื่องอานลายนิ้วมือไปทํางาน 

รวมกับโปรแกรม DPIS 4.0 (สํานักงาน กพ.) เพื่อนํามาออกรายงานวันลา  

ประเภทตาง ๆ ได 

5.3.2 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบวงจรปดโดยมขีอกําหนดดังนี้ 
                   5.3.2.1   ติดตั้งกลองวงจรปดใหมีความเหมาะสมตอการใชงานในพื้นที่ดังตอไปน้ี 

- จุดที่ 1 บริเวณทางเชื่อมชั้น 1 ไปอาคาร BO   

- จุดที่ 2 ชั้น 2  สํานักบริหารกลาง 

- จุดที่ 3 ชั้น 2  หองคลัง  

- จุดที่ 4 ชั้น 2  สํานักพัฒนาบุคลากร (ฝงใต) 

- จุดที่ 5 ชั้น 3  สํานักสถิติพยากรณ  

- จุดที่ 6 ชั้น 3  สํานักนโยบายและวิชาการสถติิ 

- จุดที่ 7 ชั้น 4  สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 

- จุดที่ 8 ชั้น 4  บริเวณทางเขาหองผูบริหารระดับสูง  

5.3.2.2 ติดตั้งกลองวงจรปดที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดที่ 10 ภาคผนวก ก 

5.3.2.3 ติดตั้งชุดจัดเก็บขอมูลภาพจากกลองวงจรปด ที่มีคุณสมบตัิตามขอกําหนดที่ 11 ภาคผนวก ก 

5.3.3 ผูชนะการประกวดราคาติดตั้งระบบปายโดยมีขอกําหนดดังนี ้
5.3.3.1 ติดตั้งปายแสดงทิศทางแบบยึดติดเพดาน จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด มีคุณสมบตัิตาม

ขอกําหนดที่ 13 ภาคผนวก ก 

                                  \5.3.3.2… 

พื้นที่ ประตูกระจก 

ชั้น 1   จํานวน 1 ชุด 

ชั้น 2  จํานวน 4 ชุด 

ชั้น 2 สวนใต จํานวน 1 ชุด 

ชั้น 3  จํานวน 2 ชุด 

ชั้น 4  จํานวน 1 ชุด 
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5.3.3.2 ติดตั้งปาย Directory Board ศูนย/สํานัก  จาํนวนไมนอยกวา 2 ชุด มีคุณสมบัติตามขอกาํหนด 

   ที ่14  ภาคผนวก ก 

6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ผูชนะการประกวดราคา จะตองสงงานทั้งหมดภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     และ

ตองแจงกําหนดเวลาสงมอบงานใหสํานักงานสถิติแหงชาติทราบ เปนลายลักษณอักษรลวงหนา อยางนอย 15  วัน 

7. ระยะเวลาการสงมอบ 

7.1. งวดที่ 1       ชําระเงิน   25%  ของมูลคาตามสัญญา  เมือ่สงมอบแผนการดําเนินโครงการและการออกแบบ ตามที่ 

      กําหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคาซือ้   ในสวนของขอกําหนดทั่วไป  ขอ  4.1.1 ภายใน  30  วัน   

      นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถกูตองเรียบรอยแลว 

7.2. งวดที่ 2.      ชําระเงิน  75%  ของมูลคาตามสัญญา  เมือ่สงมอบและติดตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบ 

      รักษาความปลอดภัย ครบถวนสมบูรณพรอมแผนการอบรม  ภายใน  120  วัน นัดถัดจากวนัลงนาม 

      ในสัญญา  และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 

8. วงเงินในการจัดหา 

งบประมาณ  3,500,000.00 บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดูจากเอกสารแนบทายประกวดราคาซื้อ 

และสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดไดที่เว็บไซตของสํานักงานฯ  www.nso.go.th 

 

 

หมายเหตุ  สงขอเสนอแนะหรือคําวิจารณเปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยไดที่ 

              1.ทางไปรษณีย                                     กลุมพัสด ุ สํานักบริหารกลาง 

             สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

             อาคารบี  ชั้น  1  ถนนแจงวัฒนะ   เขตหลักส่ี  กทม. 10210 

             โทรศัพท   0 2143 1277-8 

 2. ทางโทรสาร                                       0  2143  8113 

  3. ทางอีเมล             oprocure@nso.go.th 

 

 ผูเสนอแนะหรือวิจารณตองระบุ ชื่อ – นามสกุล ชือ่นิติบุคคล เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได Email 

Address ที่ชัดเจน   มิฉะนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติจะไมรับพิจารณาขอเสนอแนะหรือคําวิจารณดังกลาว 



 
 

ราง เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  เลขที่ ................ 
             โครงการระบบควบคุมการ เขา – ออก และระบบรักษาความปลอดภัยสํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

                                           ตามประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ลงวันที่   ............................................. 

                                             ______________________ 

 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “สํานักงาน”   มคีวามประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ   

โครงการระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภัยของสาํนักงานสถิติแหงชาต ิ  ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส               

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
1.4 แบบสัญญาซื้อ 

1.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 

    1.6  บทนิยาม 

   (1)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

           (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

    1.7  แบบบญัชีเอกสาร 

                 (1)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

                                      (2)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
 ขอ 2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

   2.1    ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล         จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย                

            มีอาชพีขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว       โดยแสดง   

            สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา   กระทรวงพาณิชย  ที่   

            ออกให หรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน   นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ      และไดแจง  

เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  

ตามระเบียบของทางราชการ 

 

\2.3… 
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      2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    หรือตองไมเปน  

 ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา     กบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส      

 ณ     วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการ  

 อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   

        เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5  ผูเสนอราคาตองมีผลงานการขายหรือรับจางติดตั้งระบบควบคุม เขา-ออก   หรือระบบ  

         กลองวงจรปดที่สําเร็จมาแลว ใหกบัหนวยงานราชการ     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ     หรือ  

         หนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือ อยางนอย   1  สัญญา 

2.6   ผูเสนอราคาตองใชอุปกรณทีม่กีารติดตั้งใชงานจริงใหกับหนวยงานราชการ  หนวยงาน   

         รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือมาแลว ไมนอยกวา 5 แหง    พรอมแสดง 

         เอกสารอางอิงและเบอรโทรศัพท เพื่อสํานักงานใชติดตอสอบถามตรวจสอบการใชงาน 

2.7   ผูเสนอราคาจะตองเปนรายเดียวกันกับผูที่ขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง 

         อิเล็กทรอนิกสกับสํานักงานเทานั้น  จะโอนสิทธิ์ใหผูอืน่เขาเสนอราคาแทนมิได 

            3.   หลกัฐานการเสนอราคา 
    ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานโดย  แยกเปน 2 สวน  คอื 
     3.1   สวนที่  1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

(ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด   

       ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือ 

       รับรองใหไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาและบัญชีรายชือ่ 

       หุนสวนผูจัดการ    ผูมีอาํนาจควบคมุ    (ถามี)  พรอมประทับตราและลงนาม 

 รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

       นิติบุคคล  ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกใหหรือรับรอง 

 ใหไมเกิน 6 เดอืน นับถึงวันยืน่เอกสารประกวดราคา และหนังสือบริคณหสนธิ 

 บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ   ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี   และบัญชีผูถือหุน 

 รายใหญ พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน  

 (2)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา 

 สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณี 

ที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือ

เดินทาง   หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

 

\(3)… 
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(3)    สําเนาใบทะเบียนการคา  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาบตัรประจําตัว 

 ผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล       พรอมประทับตราและรับรองสําเนาถูกตองใน 

          เอกสารทุกแผน 

                      (4)    บัญชีเอกสารสวนที่  1  ทั้งหมด   ที่ไดยืน่ตามแบบในขอ 1.7(1) 
 

3.2  สวนที่ 2  ตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1) แบบใบยื่นขอเสนอการประมลูดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนตนฉบับ 1  ชุด และ

สําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(2) แคตตาล็อกและเอกสารแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(เอกสารหมายเลข 3)   

ตาม ขอ 4.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด     และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรอง 

สําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(3) เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ขอ  2.5 และขอท่ี 2.6 ที่เปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 

ที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก   5  ชุด 

(4) ใบเสนอราคาคาบํารุงรักษาฯ (เอกสารหมายเลข 2) ตามขอ  4.3   ที่เปนตนฉบับ  1  

ชุด  และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  5 ชุด 

(5) เอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ขอ 4.5, ขอ 10 และขอ 11  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด  

และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  5  ชุด 

(6) หนังสือมอบอํานาจที่ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทนหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกวดราคา

แทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ  และผูรับมอบอํานาจที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง  1  ชุด 

   (7)  หลักประกันซอง ตามขอ 5 

(8)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้และการจางดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส จาํนวน  3  ชุด 

(9) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7(2) 

ผูเสนอราคาจะตองรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกบัซองใบเสนอราคาดังกลาว 

ขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นโดยตองเสนอราคาตามที่กําหนดใน

เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส  และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองสงมอบและติดตั้งพัสดุที่เสนอ ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  ภายใน  120  วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสญัญา 

 

                   \4.3… 
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4.3 ผูเขาเสนอราคาจะตองเสนอราคาคาบริการบํารุงรักษา และซอมแซมแกไขระบบควบคุม

การเขา – ออกและระบบรักษาความปลอดภัยฯ ที่เสนอ หลังหมดประกันสัญญาหรือ

ส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรอง เปนเวลา 5 ป (เอกสารหมายเลข 2) กําหนด

คาบเวลาการบาํรุงรักษาฯ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  มีชางผู

ชํานาญในการใหบริการบํารุงรักษาฯ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารแนบทายการ

ประกวดราคาซือ้  โดยเสนอเปนราคารวมตอเดือนและราคารวมในแตละป ซึ่งเปนราคา

ที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวงไวดวยแลว     จําแนกออกเปนคาบํารุง 

รักษาในสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร ตามรายละเอียดที่กําหนดในเอกสารแนบทาย

การประกวดราคาซื้อ 

            ราคาคาบริการบํารุงรักษาที่เสนอ ตองไมรวมอยูในราคา ระบบควบคุมการเขา -       

        ออก และระบบรักษาความปลอดภัยที่เสนอราคา 
            ราคาคาบริการบาํรุงรักษาฯดังกลาวคณะกรรมการประกวดราคาจะนาํมา    
       ใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา        และในกรณีที่สํานักงานประสงคจะทํา  

       สัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ       กบัผูชนะการประกวดราคาหลังหมดประกันสัญญา   

        ซึ่งคาบริการบํารุงรักษาฯ  และรายละเอยีดเงื่อนไขการใหบริการบํารุงรักษาฯ  หลังหมด 

        ประกันสัญญาในแตละปตองเปนไปตามที่ผูเสนอราคาไดยื่นเสนอไว     จะเปลี่ยนแปลง 

        ราคาหรือเสนอราคาตางไปจากเดิมไมได   เวนแตไดรับความยินยอมจากสํานักงานและ  

        สํานักงานขอสงวนสิทธิ์   ในการพิจารณาตกลงทําสัญญาจางบริการบํารุงรักษาฯ ราคา   

        คาบริการบํารุงรักษาฯ และอื่น ๆ   ตามที่เห็นสมควร    ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสํานักงาน 

        เปนสําคญั  

4.4  ผูเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และเอกสารแสดงรายละเอียดแสดงคุณลักษณะเฉพาะ     

        (เอกสารหมายเลข 3) ของระบบควบคมุการ เขา – ออกและระบบรักษาความปลอดภัย   

         ที่เสนอราคาทั้ง  Hardware  และ  Software       ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการ 

         ประกวดราคาซื้อ  พรอมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการไดรับมาตรฐานตาง ๆ  ของระบบ 

         และอปุกรณที่เสนอที่เปนตนฉบับ 1 ชดุ ที่ลงลายมือชื่อพรอมประทับตราในแคตตาล็อก 

         และเอกสารทุกแผน   และสําเนาที่ประทับตราและลงนามรับรองถูกตองอีก 5 ชุด     ไป 

         พรอมเอกสารสวนที่  1  และเอกสารสวนที่ 2  เพื่อประกอบการพิจารณา        หลักฐาน 

         ดังกลาวสํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารราชการ       เอกสารที่เปนตนฉบับ  1  ชุด   และ   

         สําเนาอกี  5  ชุด       ตองระบุหัวขอและขีดเสนใตขอความลงในแคตตาล็อก   และหรือ 

         เอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบควบคุม การเขา – ออก   และ 

         ระบบรักษาความปลอดภัยที่เสนอราคา            ตามขอกําหนดในเอกสารแนบทายการ 

         ประกวดราคาใหชัดเจน     เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะไดพิจารณาเอกสารและ 

         แคตตาล็อกที่ผูเขาเสนอราคาไดเสนอมานั้นวามีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะตรง 

         ตามที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาหรือไม  ซึ่งคณะกรรมการฯ  ถอืเปนสาระสําคัญ 

         ในการพจิารณาผลการประกวดราคา 

                    \แคตตาล็อก... 
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                     แคตตาล็อกหรือเอกสารที่แนบใหพิจารณา   ถาเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง 

          สําเนาถูกตองโดยผูมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล        หากคณะกรรมการประกวด 

   ราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกหรือเอกสารดังกลาว       ผูเสนอราคา 

   ตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบภายใน  2 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับ 

   แจงจากคณะกรรมการฯ  ดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 

 4.5    ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารดังตอไปนี้  มายื่นในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

  4.5.1   รูปแบบ ( Configuration ) การติดตั้ง ระบบความคมุการ เขา – ออก และระบบ 

                                                   กลองวงจรปดที่เสนอราคา 

  4.5.2   แผนการอบรม 

              -  การจัดการการจัดการระบบวงจรปด     ที่เสนอใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน             

                                          จาํนวน 30 คน โดยมีระยะเวลาการอบรมไมนอยกวา  6  ชม.  ณ   สํานักงาน                   

                                          สถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาฯ 

              -   การจัดการระบบควบคุมการเขา – ออกและระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

      ที่เสนอใหกบัเจาหนาที่ของสํานักงาน  จาํนวน  30 คน   โดยมีระยะเวลาการ 

                                          อบรมไมนอยกวา   6  ชม.   ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ   ศูนยราชการเฉลิม 

                                          พระเกียรติ  80 พรรษาฯ 

                  4.6   กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  ผูเสนอราคาควรตรวจดู 

                          รางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวน    และเขาใจเอกสารประกวด 

                          ราคาซื้อทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้ 

                          ดวยวธิีการทางอิเล็กทอรนิกส  เมื่อยื่นเอกสารประกวดราคาแลวคณะกรรมการประกวด 

                          ราคาทุกประการแลว ผูเสนอราคาจะขอแกไขเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  หรือทําประการใด 

                          เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นแลวมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ    ทั้งนี้ 

                          ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   ในวันที่ 

..............................................ระหวางเวลา  10.00  น.  ถึง  11.30 น.   ณ    กลุมพัสด ุ 

สํานักบริหารกลาง  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษาฯ 

  อาคาร B ชั้น 1 

          เมือ่พนกาํหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   

จะไมรับเอกสารใด  ๆ  เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

             คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวาเปนผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากบัผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนกิสตาม    ขอ    

1.6(1)  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจ 

  สอบขอเสนอ ตามขอ 3.2  และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ

ตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธอีื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว 
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        หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา

ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก

จากการเปนผูเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ทิ้งงาน 

 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผู

เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วนัประกาศประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค   อาจ

อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน  3  วัน  นับแตวันที่ไดรับ 

แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา   การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหา

พัสดุใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา      กระบวนการเสนอราคาซื้อทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดาํเนินการตอไปใหแลวเสร็จ    ภายในเวลาที่ 

กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทน

ผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะ

ใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป   จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอ

ราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา   แตตองส้ินสุดกระบวนการเสนอ 

ราคาภายในวันเดียวกนั     เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอ

ราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได      ประธานคณะกรรมการ

ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อ

เร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม         โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใน

สถานที่นั้นทราบ 

       คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวาง

การประกวดราคาฯ  เพือ่ใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.8   ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัตดิังนี้ 

(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง  ดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่ 
ราคา  3,500,000.- บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 

(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส   จะตองต่ํากวา

ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 

           \(5)… 
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(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการประกวดราคาฯ   เสร็จส้ินแลว

จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ราคาที่ยืนยันจะตอง

ตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60 วนั  นับแตวันยนืยันราคา

สุดทาย (วันยืนยันราคาสุดทายคือวันที.่.....................................) โดยภายในกําหนด

ยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคา

มิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ   ตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวด

ราคาฯ        และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    

ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

 
5.    หลักประกันซอง 
       ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค   เปนจํานวน

เงิน...........................................บาท   (......................................................)    โดยหลักประกันซองจะตองมี

ระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

5.1  เงินสด 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน 

เทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน     ดังระบุใน 

ขอ 1.5(1) 

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย     และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ    ทราบแลว    

โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันซองตามขอน้ี   สํานักงานจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน 

นับถัดจากวันทีไ่ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 

3  ราย  จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว  

                          การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

 
      6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

              6.1  ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้     สํานักงานจะพจิารณาตัดสิน 

 ดวยราคารวมต่ําสุด 

                             \6.2… 
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 6.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ  2      หรือยื่นหลักฐานการเสนอ  

   ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม ขอ 3   หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการ 

                                              ทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม ขอ 4  แลว              คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับ 

   พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น        เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง 

                                         เล็กนอย       หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธกีารทาง 

        อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ   ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน 

        ประโยชนตอสํานักงานเทานั้น        

 6.3  สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา      โดยไมมีการผอนผันในกรณี  

   ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 

(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ 

ดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ

เสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา   

คณะกรรมการประกวดราคา       หรือสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง

สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอืน่ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได   สํานักงานมีสิทธิที่จะ

ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.5   สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดย

ไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน 

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ  มิได    รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอ

ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ

โดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชือ่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

อื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิการ

ตามเอกสารประกวดราคาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะใหผูเสนอ

ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงาน

ตามประกาศประกวดราคาใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 

สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 

                \6.6… 
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6.6  ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู 

        เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการ 

        ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส   ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส      

        หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

         ตามขอ 1.6  สํานักงานมีอํานาจที่จะตดัรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก 

        ดังกลาว  และสํานักงานจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

6.7   โดยที่สํานักงานประสงคจะใหการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้    สําเร็จลุลวงไปเปนสําคัญ      

        คณะกรรมการประกวดราคา     หรือสํานักงานมีสิทธิที่จะเรียกผูเสนอราคารายใดราย 

        หนึ่งมาชีแ้จงรายละเอียดที่เสนอดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรเพื่อประกอบการ 

        พจิารณาของคณะกรรมการฯ ไดตามที่เห็นสมควร     รวมทั้งสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเรียก 

        ผูเสนอราคาที่มีขอเสนอที่เหมาะสมรายหนึ่งรายใดมาเจรจาตอรอง หรือไมเรียกผูหนึ่ง 

        ผูใดมาเพือ่การนั้น 

6.8  สํานักงานสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาในกรณีตอไปน้ี 

6.8.1     ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด     

6.8.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ 

6.8.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา   LOG IN  แลว   แตไมมกีารเสนอราคา   หรือเสนอราคา

ผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา    หรือเทากับราคาเริ่มตนการ

ประมูล 

6.8.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008     และแบบยืนยันราคา

สุดทายในการเสนอราคา 

 
                           7.    การทาํสัญญาซื้อขาย 

        ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส      ตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ

สัญญาดังระบุใน ขอ  1.4  ภายใน 10 วัน  นบัถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร      และจะตอง

วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (5%) ของราคาที่ประกวดราคาซื้อดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส

ไดใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

         (1)   เงินสด 

         (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงานโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรอืกอนหนานั้น 

                                           ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

           (3)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน    ดังระบุใน 

                        ขอ 1.5(2) 

 

           \(4)… 
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                  (4)   หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน     หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให  

                                           ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย     และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 

                                           ของธนาคารแหงประเทศไทย     ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว    

   โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.5 (2) 

                      (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

8.     การจายเงินตามสัญญา 
                                 สํานักงานจะชาํระเงินคาซื้อพัสด ุ เมือ่ผูชนะการประกวดราคาซื้อ ( ผูขาย )  ไดตดิตั้งและสง

มอบพัสดุครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนด   และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุวาสามารถใชงานได

อยางสมบูรณถกูตองตามสัญญา   แบงการจายเงินเปน  2  งวด  ดังนี้ 

                                   งวดที่ 1  จายรอยละ  25 (25%) ของราคาซื้อขายตามสัญญา  ภายใน  30  วัน  นบัถัดจาก

วันลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย) สงมอบแผนการดําเนินงานกิจกรรมในโครงการ

และการออกแบบตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคาซื้อ ในสวนของขอกําหนดทั่วไป ขอ 4.1.1 และ

คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

                                    งวดที ่2  จายรอยละ  75 (75%)  ของราคาซื้อขายตามสัญญา  ภายใน  120  วนั  นับถัด

จากวันสงนามในสัญญาซื้อขาย  เมือ่ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย) สงมอบและติดตั้งระบบควบคุมการ เขา-ออก 

และระบบรักษาความปลอดภยัครบถวนเสร็จสมบูรณทุกรายการ พรอมแผนการอบรม      ตามที่กําหนดในเอกสาร 

แนบทายการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 
9. อัตราคาปรบั 

                                    เมื่อครบกําหนดติดตั้งสงมอบตามสัญญาแลว ถาผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)   ไมติดตั้ง

สงมอบระบบควบคุมการ เขา-ออก  และระบบรักษาความปลอดภัยบางสวนหรือท้ังหมด ใหแกสํานักงานภายใน

กําหนดเวลา หรือสงมอบไมตรงตามสัญญา  หรือมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามสัญญาหรือติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบ

ภายในกําหนดแตใชงานไมไดครบถวนตามสัญญา  สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวนได 

                        กรณีสํานกังานยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)จะตองชาํระเงิน

คาปรับใหสํานกังานเปนรายวันในอัตรารอยละ  0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาระบบควบคุมการ เขา-ออก  และ

ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ   นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา    ถึงวนัที่ผูชนะการประกวดราคา 

(ผูขาย) ไดนําระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภัยมาสงมอบใหสํานักงานจนถูกตองครบถวน

และสามารถใชการไดสมบูรณ 

                        การคิดคาปรับ ในกรณีระบบควบคุมการ เขา-ออกและระบบรักษาความปลอดภัยที่ตกลงซื้อ

ประกอบเปนชดุ แตผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) สงมอบติดตั้งขาดสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการได

โดยสมบูรณ  ใหถือวาระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภัยยังติดตั้งไมสมบูรณ      และใหคิด 

 

               \คาปรับ... 
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คาปรับจากราคาระบบควบคุมการ เขา-ออก  และระบบรักษาความปลอดภัยรวมกันทั้งหมด ในระหวางที่มีการปรับ

ถาสํานักงานเห็นวาผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได สํานักงานจะใชสิทธิบอกเลิก

สัญญาและริบหลักประกันสัญญา  หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันใหชดใชราคาที่เพิม่ขึ้นในกรณี

ที่ตองดําเนินการจัดซื้อใหมนอกเหนือจากการปรับจนถึงวนับอกเลิกสัญญาไดดวย 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
         ผูชนะการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง 

ระบุใน ขอ 1.4 แลว ตองใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบควบคุมการ เขา–ออก และระบบรักษาความ

ปลอดภัย  อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  และตองรับประกันความชํารุดบกพรองของระบบทีซ่ื้อขายภายในระยะเวลา

ไมนอยกวา 1  ป    นับถัดจากวันที่สํานักงานไดตรวจรับถูกตองเรียบรอย     ถาภายในระยะเวลาดังกลาวการติดตั้ง   

หรอืระบบควบคุมการ เขา-ออก  และระบบรักษาความปลอดภัยชํารุดบกพรอง      หรือใชงานไมไดทั้งหมด หรือแต

บางสวน และความชํารุดบกพรองของการติดตั้ง     หรือระบบควบคุมการ เขา-ออกและระบบรักษาความปลอดภัย

เกิดขึ้นโดยมิใชความผิดของสํานักงาน ผูชนะการประกวดราคาตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการ

ไดดีดังเดิมโดยตองเขาดําเนินการซอมแซมแกไขภายใน 1 วนั นับแตเวลาที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือดวยลายลักษณ 

อักษรจากสํานกังาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน   และตองซอมแซมใหใชงานไดตามปกติภายใน  2  วัน       

มิฉะนั้นผูชนะการประกวดราคาตองนําเครื่อง หรืออุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวา   มาทดแทนหรือใช

งานแทน ในระหวางดําเนินการซอมแซม โดยผูชนะการประกวดราคาเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน  และหากพบวา

อุปกรณชุดควบคุม  เครื่องอานบัตร  เครื่องอานลายนิ้วมือท่ีติดตั้ง เสียหายใชการไมไดติดตอกัน 3  คร้ังที่เครื่องเดิม      

ผูชนะการประกวดราคาตองเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหกับสํานักงานใหม แทนการนําไปซอม  โดยไมมีเงื่อนไขใด  ๆ 

ทั้งสิ้น 

       หากผูชนะการประกวดราคา(ผูขาย)ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดีดังเดิมหรือไมสามารถ 

เปล่ียนสิ่งของใหใหมภายในระยะเวลาดังกลาว     สํานักงานมีสิทธิที่จะนําส่ิงของดังกลาวใหบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไข         โดยผูชนะการประกวดราคา (ผูขาย) ตองเปนผูออกคาใชจายในการจางบุคคลภายนอกทําการ

ซอมแซมแกไขทั้งสิ้นแทนสํานักงาน     

11   การใหบรกิารตาง ๆ 
11.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมและรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการฝกอบรม    

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ   

11.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ  ในการติดตั้งระบบควบคุมการ 

เขา-ออก และระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณที่เสนอตามที่กําหนด ใหสามารถ

ทํางานไดสมบูรณ  ถูกตองตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อ 

 12.   ปญหาขอขัดแยงและการตีความ 
          ในกรณทีี่มีความจําเปนตองตีความขอใด หรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศ       หรือใน

เอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจําเปนตองวนิิจฉัยตัดสินเพื่อใหการประกวดราคานี้เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงคของสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความและวินิจฉัยขอขัดแยง

ซึ่งใหถือเปนเด็ดขาดและถึงที่สุด                                                                                                            

                      \13… 
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  13.   การแกไขเอกสารประกวดราคาซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

13.1 กอนวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ    สํานักงานสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง     แกไข  

เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตามที่เห็นสมควร 

13.2 การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตางๆ สํานักงานจะแจงใหผูเสนอราคาทราบ 

โดยทั่วกันทุกราย 

13.3 หากสํานักงานพิจารณาแลวเห็นวา   การแกไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อตาง  ๆ         

เปนเหตุใหผูเสนอราคาตองใชเวลาในการพิจารณาและเตรียมเอกสารในการเสนอราคา 

         เพิ่มมากขึ้นเพื่อความถกูตองครบถวน    สํานักงานอาจจะพิจารณาขยายระยะเวลาการ  

         ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อไดตามท่ีเห็นสมควร 

  
14.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  

                                   14.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

          พ.ศ.2553        การลงนามในสัญญาจะทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติใหใชเงินงบ              

          ประมาณ   และผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติไดอนุมัติใหจัดซื้อแลวเทานั้น 

14.2  กรณีบุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองใด ๆ  วามีการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือ 

          สิทธิบัตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และหรือ SOFTWARE ที่ประกวดราคา โดยสํานักงาน 

          ไมไดแกไขดัดแปลงไปจากที่ประกาศประกวดราคา         ผูชนะการประกวดราคาตอง 

          ดําเนินการทั้งปวงเพื่อใหการกลาวอางหรือการเรียกรองระงับส้ินไปโดยเร็ว    ถาผูชนะ 

          การประกวดราคาไมอาจทําได                และสํานักงานตองรับผิดชดใชคาเสียหายให 

          บุคคลภายนอกเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดงักลาว           ผูชนะการ 

          ประกวดราคาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย        คาใชจายรวมทั้งคาฤชาธรรมเนียม 

           ตาง  ๆ  แทนสํานักงาน 

                        ทั้งนี้      สํานักงานจะแจงใหผูชนะการประกวดราคาทราบเปนหนังสือเมื่อมีการ 

                                             กลาวอาง หรือเรียกรองคาเสียหายดังกลาวโดยไมชักชา 

                                 14.3  เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย    และไดตกลงซื้อส่ิงของ 

           ตามการประกวดราคาซือ้ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูขายจะตองสั่ง     หรือ 

 นําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสน    

 ทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

 คมนาคมประกาศกําหนด      ผูเสนอราคาซึง่เปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา 

 ดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี  ดังนี ้

(1) แจงการสั่ง   หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการ
ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีภายใน 7 วัน   นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของ

จากตางประเทศ     เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 

        \(2)… 
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(2) จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย    เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณชยนาว ีใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย     ซึ่ง

จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น       หรือเปนของที่รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

                (3)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 

           สงเสริมการพาณิชยนาวี 

14.4   ผูเสนอราคา ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน 

          แลวจะถอนตัวจากการประกวดราคาฯ มิได       และเมื่อไดรับการคดัเลือกใหเขาเสนอ  

          ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน       

           ขอ  4.8(3)  (4)  และ (5)       มิฉะนั้น  สํานักงานจะรบิหลักประกันซองทันที และอาจ 

           พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น  (ถามี)        รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปน 

           ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

14.5 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ 

ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ 7    สํานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียก 

          รองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ  

           เสียหายอื่น  (ถาม)ี  รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

14.6 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข        หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                                  14.7   ขอความและรายละเอียดที่ระบุในประกาศ จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย   

 

 

 

                 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                                                                                  2553 

 



ราง 
เอกสารแนบทายการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

เรื่อง โครงการระบบควบคมุการ เขา – ออก และระบบรักษาความปลอดภัย สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ลงวันที่    ........................................2553 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการระบบควบคุมการ เขา – ออก และระบบรักษาความปลอดภัยสํานักงาน 

  สถิติแหงชาติ  มีดังนี้ 

1. ความเปนมาของโครงการ 
เนื่องจากศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจงวัฒนะ หลักส่ี เปนศูนยราชการขนาด

ใหญที่มีหลายหนวยงานใชพืน้ที่รวมกัน     มีบุคคลภายนอกเขามาติดตอราชการเปนจาํนวนมาก   มชีองทาง

เดินติดตอถึงกัน หากไมมีระบบควบคุมการเขาออกในพื้นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน และความ

ปลอดภัยของบคุลากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

         ดังนั้นสํานักงานสถิติแหงชาติจึงจําเปนตองจัดทําระบบควบคุม เขา-ออก ระบบกลองวงจรปด และระบบ

ปายแสดงทิศทางเพื่อควบคุมการเขาออกในพื้นที่ใหมีความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกตอผูติดตอ

ราชการกับสํานักงานสถิติแหงชาติ 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อติดตั้งระบบควบคุมการ เขา-ออก และระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.2  เพื่อติดตั้งระบบวงจรปดเพื่อตรวจสอบผูผานเขาออกในบรเิวณทางหลัก 

2.3  เพื่อติดตั้งระบบปายแสดงทิศทางภายในของสํานักงาน ฯ 

3. ขอบเขตงานโดยยอ   

3.1  ติดตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบลงเวลาการปฏิบตัิราชการ   จํานวน  1  ระบบ 

3.2  ติดตั้งระบบวงจรปด    จํานวน  1  ระบบ 

3.3  ติดตั้งปาย Directory Board และปายแสดงทิศทาง   จํานวน  1  ระบบ 

4 แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
4.1.1 ผูชนะการประกวดราคาตองสงรายละเอียดการติดตั้งใหสํานักงานสถิติแหงชาติ พิจารณากอน

การติดตั้ง และอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกบัการใชงานของสํานักงานสถิติ

แหงชาติได 

4.1.2 ผูชนะการประกวดราคาตองรวบรวมเอกสารที่เปนคูมือ หรอื CD ทางเทคนิคเฉพาะของอุปกรณ

ที่มีมากบัผูผลิตมอบใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติตอนสงมอบงาน 

4.1.3 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบไฟฟาตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยการคํานวณ

ออกแบบงานไฟฟาตองเปนไปตามกฎขอบังคับของการไฟฟานครหลวง, มาตรฐาน ว.ส.ท (E.I.T 

Standard), มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาสงเสริมพลังงาน กระทรวง 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม และกฎของ US National Electric Code (NEC) ฉบับ

ลาสุด 

     \4.1.4… 
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4.1.4 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบสายสัญญาณที่เชื่อมตอกบัอปุกรณเปนระบบปด โดย

เดินสายเก็บภายในทอหรือรางอยางมิดชิด 

4.1.5 ผูเสนอราคาตองเสนอรูปแบบ (Configuration) การติดตั้ง ระบบควบคุมการ เขา-ออก หรือระบบ

กลองวงจรปดที่เสนอราคา ใหกับคณะกรรมการฯ พิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา 

4.1.6 ในระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง  ผูเสนอราคาตองใหบริการบํารุงรักษาระบบ

ควบคุมการ เขา – ออก  อยางนอยเดือนละ  1  คร้ัง และหากพบวาอปุกรณ ชุดควบคุม  เครื่อง

อานบัตร  เครื่องอานลายนิ้วมือ ที่ติดตั้งเสียหายใชการไมไดติดตอกัน 3 คร้ังที่เครื่องเดิม ผูชนะ

การประกวดราคาตองเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหกับสํานักงานฯ ใหมแทนการนําไปซอมโดยไมมี

เงื่อนไข 

4.2 ขอกําหนดการฝกอบรม 
4.2.1 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมการจัดการระบบวงจรปด ที่เสนอใหกับเจาหนาที่ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ  จาํนวน 30 คน โดยมีระยะเวลาการอบรม ไมนอยกวา  6  ชม.   ณ   

สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ 

4.2.2 ผูชนะการประกวดราคาตองจดัอบรมการจัดการระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบลงเวลา

การปฏิบัติราชการ ที่เสนอใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  จาํนวน  30  คน  โดยมี

ระยะเวลาการอบรม ไมนอยกวา 6 ชม.  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา ฯ 

4.3 คุณสมบัติเฉพาะการจัดหา 
      4.3.1   ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบคุมการ เขา-ออก โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

4.3.1.1 สวนชุดควบคมุ 
4.3.1.1.1 ตัวระบบควบคุมการ เขา-ออก      ตองเชื่อมตอเขากับระบบแจงเตือนไฟของอาคาร 

       หากเกิดเหตุเพลิงไหมตัวระบบตองสามารถสั่งเปดประตูไดทันทีเมื่อไดรับสัญญาณ 

4.3.1.1.2 อุปกรณชุดควบคุมทุกตัวที่ติดตั้งและใชงานแลวจะตองเหลือพอรตวาง   อยางนอย 

                                              1  พอรตเพื่อใชงานในอนาคต           และชดุควบคุมตองมคีุณสมบัติเปนไปตามขอ 

                                               กําหนดที่ 1  ภาคผนวก ก 

4.3.1.1.3 มีชุดซอฟตแวรโปรแกรมควบคุมระบบตองถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์         โดยม ี

                    คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่  2 ภาคผนวก ก  

4.3.1.1.4 ตองมีระบบแบตเตอรร่ีสํารองชุดควบคุมทุกตัวกรณีไฟฟาดับอยางนอย 2 ชั่วโมง 

4.3.1.2 สวนชุดอานบตัรและชุดอานลายนิ้วมือ 
4.3.1.2.1 ติดตั้งชุดอานบัตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่ 3  ภาคผนวก ก 

4.3.1.2.2 ติดตั้งชุดอานลายนิ้วมือ มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกาํหนดที่ 4  ภาคผนวก ก 
 

\4.3.1.2.3… 
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4.3.1.2.3 ติดตั้งชุดอานลายนิ้วมือไมนอยกวา 14 ชุด , ชุดอานบัตรจาํนวนไมนอยกวา 19 ชุด 

                   พรอมอปุกรณที่เปนสวนควบของระบบ เชน buzzer , กลอนแมเหล็กไฟฟา (รับแรง 

                   ดงึทางกลไดไมต่ํากวา 600 ปอนด) ใหครบถวนโดยตองติดตั้งในพื้นที่ดังตอไปน้ี 
 

พื้นที่ อุปกรณ 

ชั้น 1   อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 2 ชุด  

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

ชั้น 1 BO อานบัตร  จํานวน 2 ชุด, 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

ชั้น 2  อานบัตร  จํานวน 6 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 5 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 6 ชุด +  1 กร่ิง 

ชั้น 2 สวนใต อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด + 1 กร่ิง 

ชั้น 3  อานบัตร  จํานวน 5 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 4 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 5 ชุด 

ชั้น 4  อานบัตร  จํานวน 2 ชุด 

อานลายนิ้วมอื  จาํนวน 1 ชุด 

กลอนแมเหล็กไฟฟา  จาํนวน 2 ชุด 

    
4.3.1.2.4 การยึดติดชุดอานบัตรและชุดอานลายนิ้วมอืตองติดตั้งดวยความแนนหนาคงทน

อยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน และ ตองสามารถทํางานไดในระยะหางตาม

ขอกําหนด หากระยะหางไมไดตองดําเนินการแกไขใหไดตามที่กําหนด 

4.3.1.3 สวนของบัตร 
4.3.1.3.1 จัดหาบัตรชนิด Contactless Smart Card แบบแนวตั้ง จาํนวน 1,300 ชดุ  และมี

คุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่ 5 ภาคผนวก ก 

4.3.1.3.2 จัดหาชุดบันทึกลายนิ้วมือ และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกาํหนดที่ 6 ภาคผนวก ก  

4.3.1.3.3 จัดหาเครื่องพิมพ Card Printer สําหรับพิมพบัตรพลาสติกมีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดที่ 7 ภาคผนวก ก   พรอมซอฟตแวรการพิมพ  
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4.3.1.3.4 จัดหาหมึกพิมพสํารองสําหรับการใชงานกับเครื่องพิมพที่เสนอ จํานวน 1 ชดุ  

4.3.1.3.5 พิมพบัตรพาสติกโดยบัตรพาสติกนั้นเปนแบบ Preprint ตามรูปแบบที่สํานักงาน

สถิติแหงชาติกําหนด จํานวน 1,300 ชุด และนํามาพิมพขอมูลเพิ่มเติมดวย

เครื่องพิมพ         เพื่อใหบัตรสมบูรณและประกบลงบนบัตร Contactless Smart 

Card ที่เสนอใหกับสํานักงานสถิติแหงชาติ  จํานวนไมนอยกวา  1,100   ชุด   โดย

ผูชนะการประกวดราคา 

                    เปนผูรับผิดชอบการจัดพิมพ  และสํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูจัดเตรียมขอมูลให 

4.3.1.3.6 จัดหาชุดสายคลองพรอมกรอบใสบัตร จํานวน 1,300 ชุด โดยสายคลองความ

กวาง 1.5 ซม. พิมพสกรีน 1 สี  มีเรซิ่นเปนตราสัญลักษณของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ  2  จดุ 

4.3.1.3.7 จัดหากลองดิจติอล  จาํนวน 1 ชุด  มีคุณสมบตัติามขอกําหนดที่ 8 ภาคผนวก ก  

4.3.1.3.8 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไมโครคอมพิวเตอร จาํนวน 1 ชุด ที่มีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดที่ 12 ภาคผนวก ก 

4.3.1.4 สวนประตูกระจกบานสวิง 
4.3.1.4.1 ติดตั้งประตูกระจกบานสวิงเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ตอไปน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3.1.4.2 ประตูกระจกมคีุณสมบัติตามขอกําหนดที่ 9 ภาคผนวก ก 

4.3.1.5 สวนรายงาน 
4.3.1.5.1 ผูชนะการประกวดราคาตองสงขอมูลที่เก็บจากเครื่องอานลายนิ้วมือไปทํางาน

รวมกับโปรแกรม DPIS 4.0 (สํานักงาน กพ.)  เพื่อนํามาออกรายงานวันลา 

ประเภทตาง ๆ ได 

 

   \4.3.2… 

 

 

 

 

พื้นที่ ประตูกระจก 

ชั้น 1   จํานวน 1 ชุด 

ชั้น 2  จํานวน 4 ชุด 

ชั้น 2 สวนใต จํานวน 1 ชุด 

ชั้น 3  จํานวน 2 ชุด 

ชั้น 4  จํานวน 1 ชุด 
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4.3.2 ผูชนะการประกวดราคาตองติดตั้งระบบวงจรปดโดยมขีอกําหนดดังนี้ 

4.3.2.1 ติดตั้งกลองวงจรปดใหมีความเหมาะสมตอการใชงานในพืน้ที่ดังตอไปน้ี 

- จุดที่ 1 บริเวณทางเชื่อมชั้น 1 ไปอาคาร BO   

- จุดที่ 2 ชั้น 2  สํานักบริหารกลาง 

- จุดที่ 3 ชั้น 2  หองคลัง  

- จุดที่ 4 ชั้น 2  สํานักพัฒนาบุคลากร (ฝงใต) 

- จุดที่ 5 ชั้น 3  สํานักสถิติพยากรณ  

- จุดที่ 6 ชั้น 3  สํานักนโยบายและวิชาการสถติิ 

- จุดที่ 7 ชั้น 4  สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 

- จุดที่ 8 ชั้น 4  บริเวณทางเขาหองผูบริหารระดับสูง  

4.3.2.2 ติดตั้งกลองวงจรปดที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดที่ 10 ภาคผนวก ก 

4.3.2.3 ติดตั้งชุดจัดเก็บขอมูลภาพจากกลองวงจรปดที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดที่ 11 ภาคผนวก ก 

4.3.3 ผูชนะการประกวดราคาติดตั้งระบบปายโดยมีขอกําหนดดังนี ้
4.3.3.1 ติดตั้งปายแสดงทิศทางแบบยึดติดเพดาน จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด มีคุณสมบัตติาม

ขอกําหนดที่ 13 ภาคผนวก ก 

4.3.3.2 ติดตั้งปาย Directory Board ศูนย/สํานัก จํานวนไมนอยกวา  2 ชุด มีคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดที่ 14  ภาคผนวก ก 

 
5 ระยะเวลาการสงมอบ 

5.1 งวดที่ 1     ชําระเงิน 25%  ของมูลคาตามสัญญา  เมือ่สงมอบแผนการดําเนินงานกิจกรรมในโครงการและการ               

                         ออกแบบ ตามทีก่ําหนดในเอกสารแนบทายประกวดราคาซื้อ ในสวนของขอกําหนดทั่วไป ขอ 4.1.1  

   ภายใน  30  วนั    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตอง 

   เรียบรอยแลว 

งวดที่ 2      ชําระเงิน 75% ของมูลคาตามสัญญา  เมือ่สงมอบและติดตั้งระบบควบคุมการเขา-ออก และระบบ 

                  รักษาความปลอดภยัครบถวนเสร็จสมบูรณ พรอมแผนการอบรม   ภายใน 120 วัน   นบัถดัจากวัน 

                  ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับถูกตองเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

                                                                    

                     \ภาคผนวก ก... 
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                                                ภาคผนวก ก. 
 

1.   คุณสมบตัิชุดควบคุม (Control)   จํานวน  1   ระบบ  มีขอกําหนดดังนี ้
1.1        สามารถควบคุมเครื่องอานบัตร และล็อคไฟฟา ที่เสนอได 

1.2        รองรบัขอมูลผูถือบตัรได 3,000 เปนอยางนอย 

1.3        สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องอานบัตรตลอดเวลาและสามารถแจงเตือนได 

1.4        สามารถควบคุมผานระบบเครือขายได 

1.5        สามารถควบคุมเครื่องอานบัตรไดอยางนอย 4 เครื่องขึ้นไป 

1.6        รองรบัมาตรฐาน FCC , CE  ไดเปนอยางนอย 

 
2.   คุณสมบตัิของซอฟตแวรโปรแกรมควบคุมระบบ   จํานวน  1   ชุด  มีขอกําหนดดังนี ้

2.1       เปนโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและควบคุมการ เขา-ออก 

2.2       ขอมูลทั้งหมดจะตองมกีารบันทึกไวในฐานขอมูลกลางของระบบฯ  
2.3       สามารถเก็บขอมูลที่เกิดขึ้นลงฐานขอมูลชนิด Microsoft SQL หรือ Interbase หรือ ดีกวา 
2.4       สามารถเก็บขอมูลของผูถือบัตรไดไมต่ํากวา 3,000 บัตร 
2.5        ขอมูลของบุคคลในระบบตองสามารถใสขอมลูไดอยางนอยตอไปนี้ 

      2.5.1      ชือ่ นามสกุล 

2.5.2     เลขที่พนักงาน สังกัด ที่อยู และ เบอรติดตอ 

2.5.3     สามารถกําหนดเองไดอีกอยางนอย 10 ขอมูล 

2.6       สามารถกําหนดการทํางานของตารางเวลาไดดังนี้ 

2.6.1     สิทธิ์ในการเขา-ออกในจุดควบคุม 

2.6.2     การทาํงานของเครื่องอานบัตร เชน Online/Offline , การเปล่ียนโหมดการทํางาน 

2.6.3     การเปด-ปดประต ู

2.7       การบรหิารสัญญาณแจงเตือนสามารถทําไดดังนี้ 

2.7.1      มีหนาตางเฉพาะสําหรับตรวจสอบสัญญาณแจงเตือนโดยสัญญาณการแจงเตือนจะปรากฏ 

              ที่หนาตางนี้แบบ Real Time โดยตองแสดงชนิดของสัญญาณแจงเตือน ตําแหนง วันและ 

              เวลาไดเปนอยางนอย 

2.7.1 ผูควบคุมระบบฯสามารถตั้งคาคําแนะนําของสัญญาณเตือนแตละชนิดเพื่อให Operator  

              รับรูเมื่อมีการแจงเตือนไปยัง Workstation ตางๆตามที่กําหนดได 

2.7.2  เมื่อไดรับสัญญาณแจงเตือน ระบบฯสามารถสงการแจงเตือนนั้นๆผาน E-Mail หรือ sms 

โดยอัตโนมัติได 

2.8 สามารถแจงเตือนกรณีตางๆที่เกิดขึ้นที่ประตูหรือจุดควบคุมการเขาอยางนอยดังนี้ 

2.8.1 ประตูเปดโดยไมไดรับอนุญาต 

2.8.2 มีการใชงานบัตรที่ไมไดรับสิทธิ์ 

2.8.3 มีการเปดประตโูดยใช Remote Command จาก Workstation ใดๆ 

               \2.9… 
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2.9 สามารถตรวจสอบและบันทึกเหตุการณของ Card Access, Alarm และ Operator Acitivity ลง

ฐานขอมูลเพื่อเรียกดูในรูปแบบรายงานพรอมทั้ง เรียกดูการเขาใชงานของ Operator ยอนหลังได  

2.10 การกําหนดการใชงานของ Operator จะสามารถทําไดโดยการใช User Name และ Password ที่

แตกตางกัน  

 
3 คุณสมบัตชิุดอานบตัร (Contactless Card Reader)  จํานวน  19   ชดุ  มีขอกําหนดดังนี ้

3.1         ทําหนาที่สงขอมูลจากบตัรไปยังเครื่องควบคุมได 
3.2         สามารถอานบัตรไดที่ความถี่ 13.56 MHz แบบ MIFARE  ไดเปนอยางนอย 
3.3         ระยะหางการอานบัตรไมนอยกวา 1 นิ้ว หรือดีกวา 
3.4         มีการสงสัญญาณไปยังเครื่องควบคุม เพื่อบอกสถานะของเครื่องอานรวมถึงสถานะของ         
               สายสัญญาณ โดยสามารถแจงเตือนไดเมื่อสายสัญญาณขาด 
3.5         สามารถแสดงสถานการทํางานของเครื่องอานบัตรได 
3.6         ตองไดรับรองมาตรฐาน FCC, CE ไดเปนอยางนอย 
 

4 คุณสมบัตชิุดอานลายนิ้วมอื (Finger Print)  จํานวน   14  ชุด  มีขอกําหนดดังนี ้
4.1          รองรับการทํางานแบบใชบัตรรวมกบัลายนิ้วมือ(Fingerprint) 

4.2          ระบบการตรวจจับเปนแบบ Optical 

4.3          ความละเอียดของการตรวจจับลายนิ้วมือตองไมนอยกวา 500 dpi 

4.4          ความเร็วในการตรวจจบัลายนิ้วมือตองไมเกิน 2 วินาท ี

4.5          ความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมอืตองไมเกิน 1 วินาที 

4.6          มีรูปแบบการตรวจสอบขอมูลลายนิ้วมอืเปนแบบ 1:1 Verification 
4.7          มีคา False Accept (FAR) ตองไมเกิน 0.01% และคา False Reject Rate (FRR) ตองไมเกิน  
                0.01% 
4.8          สามารถอานขอมูลจากบัตรที่มีการเขารหัสจากลายนิ้วมือและสงขอมูลไปยังเครื่องควบคุม โดย 
                สามารถอานลายนิ้วมือจากบัตรไดไมนอยกวา 2 ลายนิ้วมือ 
4.9          สามารถอานบัตรไดที่ความถี ่13.56 MHz แบบ MIFARE 
4.10         ระยะหางการอานบัตรไมนอยกวา 5 ซม. หรือดีกวา 
4.11         สามารถแสดงสถานะทํางานเมื่อเครื่องอานบัตรและตรวจสอบลายนิ้วมือ 
4.12         ตองไดรับรองมาตรฐาน FCC, CE ไดเปนอยางนอย 

 
5 คุณสมบัติบตัร Contactless Smart Card มีขอกําหนดดงันี้ 

5.1          ใชเทคโนโลยีบัตรแบบ Contactless Smart Card มาตรฐาน MIFARE ที่ความถี่ 13.56 MHz. 

5.2          รูปแบบของบัตรเปนแบบบัตรแนวตั้งทําดวยวัสดุชนิด PVC 

5.3          สามารถเก็บขอมูลจากการเขารหัสลายนิ้วมือลงบนบัตรได 2 ลายนิ้วมอื 

5.4          หนวยความจาํของบัตรตองไมต่ํากวา 1 Kbyte หรือดีกวา 

       \5.5… 
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6 คุณสมบัตชิุดบันทึกลายนิ้วมือบนบตัร มขีอกําหนดดังนี้ 

6.1         สามารถบันทึกขอมูลลงบนบัตรมาตรฐาน MIFARE 
6.2         สามารถบันทึกลายนิ้วมอืลงบนบัตรได 2 ลายนิ้วมือ  
 

7 คุณสมบัติเครือ่งพิมพ ID Card Printer  จํานวน  1  เครือ่ง  มีขอกําหนดดังนี ้
7.1          สามารถพิมพบัตรพลาสติกได 
7.2          สามารถพิมพไดทั้งตัวหนังสือและโลโก 
7.3          ความละเอียดในการพิมพ 300 dpi 

7.4          ความเร็วในการพิมพแบบ Full Color 140 ใบตอหนึ่งชัว่โมง 

7.5          มีการเชือ่มตอแบบ USB 2.0 

7.6            รองรับมาตรฐาน FCC , CE ไดเปนอยางนอย 

 
8 คุณสมบัติกลองถายภาพดจิิตอล   จํานวน  1  กลอง  มีขอกําหนดดงันี้ 

8.1        มีเซนเซอรรับภาพแบบ  CCD 1/2.3 
8.2          ความละเอียดในการใชงานไมนอยกวา 9 ลานพิกเซล 
8.3          ความเร็วชัตเตอร ไมนอยกวา 15-1/2500 sec 
8.4        จอ LCD ไมนอยกวา 3 น้ิว 

8.5          มีขาตั้งกลอง 
 

9 คุณสมบัติของประตูกระจก จํานวน  9  ชดุ  มีขอกําหนดดังนี ้
9.1         เปนประตกูระจกใสทั้งบานและมีความหนาของกระจกไมนอยกวา 6 มม. มีกรอบเปนอลูมิเนียม หรือ  

               ใชวสัดุที่ดีกวา 

9.2          มีดามจบัทั้ง 2 ดานของบานประตูทั้ง 2 บาน 

9.3          มีกุญแจสําหรับล็อคประตู 
 
10 คุณสมบัตกิลองวงจรปด   จํานวน  8  กลอง มีขอกําหนดดังนี ้

10.1       เปนกลองโทรทัศนสีระบบ PAL ติดตั้งกับท่ีแบบ Dome Type มี Image Device ชนิด 1/3 นิ้ว  

              interline transfer CCD หรือดีกวา 

10.2 มีความไวในการรับแสง  0.3 Lux@F2.0  หรือดีกวา  

10.3 มี Lens  3.5-8  mm หรือดีกวา 

10.4 จํานวน  Pixel  ของแผนรับภาพไมนอยกวา 752H x 582V (Effective) ความละเอียด แนวนอน 

(Horizontal Resolution) ตองไมนอยกวา 480 TV lines 

10.5 รองรับสัญญาณวิดีโอชนิด Composite video 1.0 V(p-p), 75 Ohm 

10.6 มีอัตราสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal to noise ratio : S/N) 49 dB (AGC Off) 

10.7 รองรับมาตรฐาน FCC, CE เปนอยางนอย 

                \3… 
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11.  คุณสมบตัิชุดบันทึกขอมูลภาพ Digital Video Recorder   จํานวน  1  ชุด  มีขอกําหนดดังนี ้

11.1 เปน Digital Video Recorder ที่รองรับไดทั้งระบบ PAL/NTSC 

11.2 รองรับ Analog Input ไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ โดยมีการบันทึกภาพไดอยางนอย 100 fps per 

 unit max ที่ระดับ ความละเอยีดภาพ CIF resolution 

11.3 สามารถคนหาภาพยอนหลังไดจาก วัน เวลา และ สัญญาณแจงเตือน  

11.4 ทํางานไดในแบบ Triplex (View Live, Play Back and Record) 

11.5 รองรับพอรตแบบ USB 2.0 Port จํานวน 2 พอรต 

11.6 ภาพทุกภาพทีท่ําการบันทึกตองสามารถบันทึก water masked ไดดวย 

11.7 Video Compression Standard : MPEG-4 สามารถ export ไฟลในรูปแบบ AVI ได 

11.8 1 x Audio Inputs , 1x Audio Output, Full Duplex audio 

11.9 เครื่องบันทึกสามารถทํางานรวมกับระบบ ALARM ภายนอกได 

11.10 ตองมี CD Writer สําหรับสํารองขอมูลลงบน CD   

11.11 รองรับมาตรฐาน FCC, CE เปนอยางนอย 

 
12. คุณสมบัตเิครื่องไมโครคอมพิวเตอร   จํานวน  1  ชุด มีขอกําหนดดังนี ้

12.1         มีการออกแบบของตัวเครื่องเปนแบบ Desktop  หรือ  Mini Tower 
12.2         ม ีCPU ชนิด Core 2 Duo หรือดีกวา ความเร็วไมนอยกวา 3.0 GHz (FSB 1333 MHz) 
12.3         มี BIOS เปนเคร่ืองหมายการคาเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ 
12.4         มี Main Memory ชนิด DDR3 (1066 MHz) หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 GB และขยายไดไมนอยกวา 
                8  GB 
12.5         มี Hard Disk ชนิด SATA II ขนาดไมนอยกวา 320 GB ความเร็วรอบไมนอยกวา  7,200 รอบตอ 
                นาที 
12.6         มี Optical Drive ชนิด DVD-RW     จํานวน  1  หนวย 
12.7         มีจอสีชนิด LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (not wide screen)  
12.8         มี Network Interface แบบ 10/100/1000 จํานวน 1 หนวย  
12.9         มี Slot แบบ PCI Express X1 จํานวน 1 หนวย และแบบ PCI Express X16 จํานวน 1 หนวย 
12.10       มี Interface  แบบ USB จํานวนไมนอยกวา  2  หนวย 
12.11       มี VGA Card แยกจากหนวยความจําหลักไมนอยกวา 512 MB 
12.12       มี เมาสและคียบอรดแบบ USB จํานวนอยางละ 1 หนวย พรอมแผนรองเมาส 
12.13       มี Hardware Security TPM 1.2 (Trusted Platform Module) หรือดีกวา 
12.14       มีซอฟตแวรในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร (Desktop Management) 
12.15       ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows  7  Professional ใชไดถูกตองตามกฎหมาย  
                พรอมแผน Recovery CD หรือ DVD  
12.16        เครื่องคอมพิวเตอร, จอภาพ, แปนพิมพ เปนยี่หอเดียวกันโดยมีสัญลักษณของบริษทัผูผลิตแบบ 
                 ถาวร 
                \13… 
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13.  คุณสมบตัิปายบอกทิศทาง   จํานวน  12  ปาย  มีขอกําหนดดังนี้ 
13.1       ยึดตดิบนเพดานและมีขนาดที่เหมาะสมตอการใชงาน 

13.2       สามารถเปลี่ยนแปลงแผนกระดาษขอความไดเมือ่ตองการ 

13.3       ตองสามารถมองเห็นขอความไดทั้งสองดาน 
 
14  คุณสมบัต ิDirectory Board   จํานวน  12  ชุด  มีขอกําหนดดังนี ้

14.1       ตองสามารถแสดงชือ่ของศูนย/สํานัก 

14.2       ยึดตดิบนผนังบริเวณที่กําหนดไดอยางสวยงามและแข็งแรง 

14.3       สามารถเปลี่ยนแปลงแผนกระดาษขอความไดเมือ่ตองการ 

14.4        มีรูปแบบตัวอยางตามรูปแสดงดานลาง 
 

 
 
     

รูปแสดงตัวอยาง Directory Board 
 
 
 
   -------------------------------- 
 
 
 
 


