




เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๒๐/๒๕๖๔

การจางโครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

         สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และกรมทาอากาศยาน โดยมีขอแนะนําและขอ

กําหนดดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

 ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓     สัญญาจางทําของ

 ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

 (๒)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕     บทนิยาม

 (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

         (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

         ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

         ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

         ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

         ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูมีความรูประสบการณและผลงานในการติดตั้งระบบควบคุมการ 

เขาออก (Access Control) ซึ่งอยางนอยมีการติดตั้งเครื่องควบคุมการเขาออก (Controller) และระบบคอมพิวเตอร 

แมขายสําหรับบริหารจัดการระบบและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา 

ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเชื่อถือ ซึ่งมีมูลคางานในวงเงินไมนอยกวา 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา โดยใหแนบหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญา (หนังสือ 

รับรองผลงานและสัญญาตองเปนเรื่องเดียวกัน) อยางนอย ๑ ผลงาน และลงชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี) 

มาพรอมกับการยื่นเอกสารการประกวดราคา ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จ 

จริงจากหนวยงานที่เปนคูสัญญา

 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

 (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

         (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

         (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

         (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี



 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

         (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

         (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

 (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

 (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

         (๓.๑)   หนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและ

สัญญาตองเปนเรื่องเดียวกัน) อยางนอย ๑ ผลงาน

         (๓.๒)   หนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายและบริการหลังการขายจากบริษัทผู

ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศ

         (๓.๓)   หนังสือรับรองผลิตภัณฑโดยตองเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิต

(Production Line) ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

 (๓.๔)   บุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

 (๓.๕)   แคตตาล็อกของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ

         (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

         ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๔.    การเสนอราคา

         ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

         ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

         ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

         ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

         ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

         ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

         เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

         ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

         ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

         หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

 ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

 (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

 (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

 (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

 (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

         ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน

สองหมื่นหาพันบาทถวน)

         ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

 ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

 ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

         ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที่๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

         กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

 (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

         (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

         ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

         หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ

รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

         ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

 ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

 กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก



ราคารวม

         ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

 ๖.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

         (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

 (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

         (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

         ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

         ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

         ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

         ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา



                 ๗.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน

หนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการสงมอบงาน

งวดท่ี ๑ ไวถูกตองครบถวน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ

รับแลว ประกอบดวย 

                         ๑) รายงานแผนการดําเนินงานโครงการและแผนการติดตั้ง จํานวน ๓ ชุด โดยมีรายละเอียดของ

เน้ือหาอยางนอย ประกอบดวย

                              ๑.๑)  แผนผังการติดตั้งอุปกรณที่ติดตั้งตามโครงการ

                              ๑.๒)  แผนการดําเนินโครงการในภาพรวม โดยประกอบดวย กิจกรรม ระยะเวลาของ

กิจกรรม ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานแตละกิจกรรม

                              ๑.๓)  การวิเคราะหความเสี่ยงพรอมแนวทางแกไขปญหาของโครงการ

                         ๒) ดําเนินการสงมอบอุปกรณ ประกอบดวย

                             ๒.๑)  เครื่องควบคุมระบบการเขาออก (Controller) จํานวน ๓๗ ชุด

                             ๒.๒)  เครื่องอานลายนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader จํานวน ๘ ชุด

                             ๒.๓)  เครื่องอานบัตรแบบ Smart Card จํานวน ๒๔ ชุด

                             ๒.๔)  อุปกรณล็อกประตู พรอมอุปกรณจับยึด แบบ Magnetic Lock จํานวน ๒๔ ชุด

                             ๒.๕)  อุปกรณสําหรับกดเพื่อปลดล็อกประตู (Exit Push Button) จํานวน ๕๑ ชุด



 ๒.๖)  ระบบสนทนาหนาประตู (Intercom) จํานวน ๒๐ ชุด

 ๒.๗)  อุปกรณปลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) จํานวน ๒๔ ชุด

 ๒.๘)  อุปกรณตรวจสอบสถานะประตู (Magnetic Door Contact) จํานวน ๒๔ ชุด

 ๒.๙)  อุปกรณสงเสียง (Buzzer) จํานวน ๒๔ ชุด

 ๒.๑๐)  ชุดจายไฟเลี้ยงพรอมชุดแบตเตอรี่ จํานวน ๓๗ ชุด

 ๒.๑๑)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบควบคุมการเขาออก (Access Control

Server) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด

         ๒.๑๒)  เครื่องคอมพิวเตอรบริหารจัดการการลงทะเบียนผูมาติดตอราชการ (Access

Control Client) พรอมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด

         งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบ

งานจาง ดังนี้

 ๑)   ดําเนินการสงมอบอุปกรณ ดังนี้

 ๑.๑)  โปรแกรมระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) จํานวน ๑ ระบบ

         ๑.๒)  โปรแกรมระบบบริหารจัดการผูมาติดตอราชการ (Visitor Management system)

พรอมตูคีออส บริหารจัดการบัตร จํานวน ๑ ระบบ

 ๒)   ดําเนินการติดตั้ง ตั้งคาการใชงาน และทดสอบการใชงาน อุปกรณและโปรแกรมทั้งหมดใน

โครงการ

         ๓)   ดําเนินการฝกอบรมการใชงานใหแกบุคลากร ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เห็น

เหมาะสม ประกอบดวย

 ๓.๑)  การใชงานสําหรับผูดูแลระบบ

        ๓.๒)  การใชงานสําหรับบริหารจัดการผูมาติดตอ

 ๔)   ดําเนินการสงมอบเอกสารตาง ๆ ใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดังนี 

 ๔.๑)  เอกสารการออกแบบระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) จํานวน ๒ ชุด 

 ๔.๒)  เอกสารการทดสอบระบบควบคุมการเขาออก (Access Control) จํานวน ๒ ชุด 

 ๔.๓)  คูมือการใชงานระบบ (User Manual) จํานวน ๕ ชุด

 ๔.๔)  คูมือการดูแลบํารุงรักษาระบบ จํานวน ๕ ชุด มีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้

 (๑) การจัดการสิทธิ์ผูใช (Security Manual)

 (๒) การติดตั้งระบบ (Installation Manual)

 (๓) การปรับแตงคาระบบ (Configuration and Setup Manual)

 (๔) การสํารองขอมูล และการกูคืน (Backup and Recovery Manual)

 ๔.๕)  เอกสารการฝกอบรมแตละหลักสูตร จํานวน ๒ ชุด

         ๔.๖)  เอกสารบันทึกคา IP Address และการตั้งคาตาง ๆ (Configuration) ทั้งหมด

รวมทั้งระบุสถานที่ติดตั้ง จํานวน ๒ ชุด

 ๔.๗)  เอกสาร AS Built Drawing (AutoCAD Format) แสดงรายละเอียด Riser

Diagram แนวทอรอยสายในการวางสายไฟฟาสายสัญญาณ การเชื่อมตออุปกรณและรายละเอียดในการติดตั้งของ 



อุปกรณใหสอดคลองกับสภาพหนางานจริงโดยพิมพลงบนกระดาษขาว ขนาด A๓ จํานวน ๒ ชุด

         ๕)   รวบรวมเอกสารทั้งหมดในขอ ๔) และสงมอบรูปแบบสื่อบันทึกขอมูลดิจิตอล จํานวน ๔ ชุด

 ๙.    อัตราคาปรับ

         คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

         ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

 ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน

๒ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

 ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

         ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังนี้

         (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

         (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

 (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

         ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ





ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
....................................................................................................................................... 

1. ความเป็นมา
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้ติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) มำตั้งแต่

ปีงบประมำณ 2552 เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยของพ้ืนที่ ตรวจสอบกำรเข้ำออกของเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมและส ำนักงำนรัฐมนตรี และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี โดยบุคลำกรสำมำรถแตะบัตร
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรเพ่ือลงเวลำปฏิบัติรำชกำรผ่ำนเครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card ที่ติดตั้งทั้งหมด 39 ประตู 
ประกอบด้วย ทำงเข้ำออกอำคำรทั้ง 5 อำคำร และหน้ำห้องท ำงำนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 โดยที่ในปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนห้องท ำงำนเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ กำรปรับปรุง
สถำนที่ท ำงำนของหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี กำรจัดตั้งห้อง
ท ำงำนของศูนย์ปลอดภัยคมนำคม กำรโอนภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน
และเรือที่ประสบภัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์ของอำกำศยำนมำยัง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม แต่ยังปฏิบัติงำน ณ กรมท่ำอำกำศยำน เนื่องจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมมีพ้ืนที่จ ำกัด ไม่เพียงพอในกำรรองรับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนดังกล่ำว  ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงพิจำรณำปรับปรุงระบบควบคุมกำรเข้ำออก 
(Access Control) เพ่ือขยำยระบบให้รองรับกำรควบคุมกำรเข้ำออกของพ้ืนที่ดังกล่ำว และพิจำรณำติดตั้งระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เพ่ิมเติม ส ำหรับหน้ำลิฟตโ์ดยสำรของอำคำร 1 และอำคำร 2 และห้อง
ท ำงำนผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงคมนำคม เนื่องจำกมีกำรเข้ำถึงโดยบุคคลภำยนอกเป็นจ ำนวนมำกซึ่งมี
ควำมจ ำเป็นต้องตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลกำร เข้ำออกพื้นที ่  และไม่ได้ติ ดตั ้ง ระบบมำตั ้ ง แต่
ป ีง บป ร ะมำณ  2552 จึงจ ำเป็นต้องติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เพ่ิมเติม ที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี จ ำนวน 24 ประตู และที่กรมท่ำอำกำศยำน จ ำนวน 
2 ประตู แต่โดยที่เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมใช้งำนอยู่ใน
ปัจจุบัน (มีอำยุกำรใช้งำน 10 ปี) เพื่อควบคุมกำรเข้ำออกทั้งหมด 39 ประตู ยี่ห้อ GE รุ่น Direct Door รวม
ทั้งสิ้น 22 ชุด ยกเลิกสำยกำรผลิต จึงท ำให้ไม่สำมำรถขยำยระบบได้ ประกอบกับ มีอุปกรณ์ส ำหรับกดเพ่ือปลดล็
อกประตู (Exit Push Button) 10 ชุด และระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) 3 ชุด เสื่อมสภำพ ช ำรุด
เสียหำย และไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซม 

 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้พิจำรณำติดตั้งระบบและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ดังนี้ 

1) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader ที่ตรวจสอบกำรเข้ำออกพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยี
กำรอ่ำนลำยนิ้วมือโดยไม่ต้องสัมผัส เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยติดตั้งที่บริเวณ
ทำงเข้ำออกของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 3 ชุด และติดตั้งที่กรมท่ำอำกำศยำน 1 ชุด รวมถึง เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และทีมงำนในกำรเข้ำออก
ห้องท ำงำน 4 ชุด 
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2) ระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management System) ที่มีระบบลงทะเบียนติดต่อรำชกำร
ผ่ำนเว็บไซต์ พร้อมตู้คีออส เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในตรวจสอบข้อมูลของผู้มำติดต่อรำชกำร ซึ่งระบบดังกล่ำว
สำมำรถแจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรีได้เมื่อผู้มำติดต่อรำชกำร
เข้ำถึงพ้ืนที่ รวมถึง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำร ที่บริเวณทำงเข้ำ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เพ่ือสนับสนุนกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ
ผ่ำนเว็บไซต์ 

 ในกำรนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำ
โครงกำรปรับปรุงระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
ในปีงบประมำณ 2564 เพ่ือติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม จ ำนวน 63 ประตู ประกอบด้วย กำรทดแทนอุปกรณ์เดิม 39 ประตู กำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 22 ประตู 
และติดตั้งหน้ำลิฟต์โดยสำร 2 ประตู รวมถึง ติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เพ่ิมเติมที่
กรมท่ำอำกำศยำน 2 ประตู รวมทั้งสิ้น 65 ประตู รวมถึง เพ่ิมศักยภำพระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) 
โดยติดตั้งเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ (Wave Fingerprint with Card Reader) และระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร 
(Visitor Management System) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือขยำยระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่กำรปฏิบัติรำชกำร

ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนรัฐมนตรี 
 2.2 เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ที่เสื่อมสภำพ 
ช ำรุดเสียหำย และไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซม ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ
 2.3 เพ่ือจัดหำอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ 
Wave Fingerprint with Card Reader ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และส ำนักงำน
รัฐมนตรี รวมถึง บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำนและเรือที่ประสบภัย 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์ของอำกำศยำนที่ปฏิบัติงำน ณ กรมท่ำอำกำศยำน 
โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะติดตั้งเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำพ้ืนที่ห้องท ำงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมด้วย 
 2.4 เพ่ือจัดหำระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนติดต่อ
รำชกำร ที่สำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ และลงทะเบียนที่ทำงเข้ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ รวมถึง แจ้งเตือนผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบเมื่อผู้มำติดต่อรำชกำรเข้ำสู่พ้ืนที่ 

3. คุณสมบัติผู้ย่ืนข้อเสนอ
3.1 คุณลักษณะของผู้ย่ืนข้อเสนอ

3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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  3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  3.1.7 นิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
  3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.1.9 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
  3.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
  3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดตั้งระบบควบคุม
การเข้าออก (Access Control) ซึ่งอย่างน้อยมีการติดตั้งเครื่องควบคุมการเข้าออก (Controller) 
และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับบริหารจัดการระบบ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร 
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่อถือ 
ซึ่งมีมูลค่ำงำนในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำ โดยให้แนบหนังสือ
รับรองผลงาน และส าเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและสัญญาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน) อย่างน้อย 1 ผลงาน 
และลงชื่อและประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) มำพร้อมกับกำรยื่นเอกสำรกำรประกวดรำคำ  ทั้งนี้ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ 

 3.2 เงื่อนไขท่ัวไป 
  3.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก 
(Access Control) และโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management system) 
พร้อมตู้คีออสบริหำรจัดกำรบัตร ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับที่อุปกรณ์ระบบที่ติดตั้งอยู่เดิมและระบบลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการหลังการขาย
จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่ายในประเทศของอุปกรณ์ตามขอบเขตของโครงการ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องส่งหนังสือดังกล่าวในวันยื่นเอกสารประกวดราคา เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
    1) เครื่องควบคุมการเข้าออก (Controller) 
    2) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader 
    3) เครื่องอ่านบัตรแบบ Smart Card 
  3.2.3 ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และต้องไม่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามาปรับสภาพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt) โดยต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ใน
สายการผลิต (Production Line) ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย 
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  3.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลำกรหลักอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
   (1) ผู้จัดกำรโครงกำร ที่มปีระสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 ป ี
   (2) วิศวกรไฟฟ้ำ หรือ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี  
   โดยบุคลำกรหลักในแต่ละต ำแหน่งที่ได้รับกำรเสนอชื่อในโครงกำร จะต้องเป็นบุคลำกร
ที่รับผิดชอบในโครงกำรนี้ 
  3.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตำล็อกของรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
พร้อมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่น ำเสนอให้ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้หรือระบำยสี เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีหลำยรุ่น (Model) หรือ Series หรือมี 
Option ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใด และ Option ใด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
  3.2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันผลงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ด ำเนินกำรตรวจรับแล้วเสร็จ หำกเกิดปัญหำกับระบบภำยในระยะเวลำกำรรับประกัน ต้องด ำเนินกำรเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำทันท ี

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น 
  ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรจัดหำ และติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) 
ตำมขอบเขตงำน ดังนี้ 
  4.1.1 จัดหำ และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) โดยติดตั้งที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม 63 ประตู และกรมท่ำอำกำศยำน 2 ประตู ตำมรำยละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้ 

รายการอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก จ านวนเดิม 
(ชุด) 

จ านวนที่จัดหาตามขอบเขตของงาน (ชุด) 
ติดต้ังทดแทน ติดต้ังเพ่ิมเติม รวม 

1) เครื่องควบคุมกำรเข้ำออก (Controller) 22 22 13 35 
2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with 
Card Reader 

- - 8 8 

3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card 39 - 24 24 
4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด 
แบบ Magnetic Lock 

33 - 24 24 

5) อุปกรณ์ส ำหรับกดเพื่อปลดล็อกประตู 
(Exit Push Button) 

50 10 41 51 

6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) 21 3 18 21 
7) อุ ป ก ร ณ์ ป ล ด ล็ อ ก ป ร ะ ตู ฉุ ก เ ฉิ น 
(Emergency Break Glass) 

39 - 24 24 

8) อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ส อ บ ส ถ ำ น ะ ป ร ะ ตู  
(Magnetic Door Contact) 

33 - 24 24 

9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) 33 - 24 24 
10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมแบตเตอรี่ 22 22 13 35 
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  4.1.2 จัดหำ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control 
Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
  4.1.3 จัดหำ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำร 
(Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
  4.1.4 จัดหำ และติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จ ำนวน 1 ระบบ 
  4.1.5 จัดหำ และติดตั้งโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management 
system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จ ำนวน 1 ระบบ 
  4.1.6 ด ำเนินกำรติดตั้งสำยสัญญำณ และสำยไฟฟ้ำ ส ำหรับอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออกทุกจุด
ติดต้ัง พร้อมซ่อมแซม ตบแต่ง พื้นผิวอำคำรและฝ้ำเพดำน ให้อยู่ในสภำพเดิม 
  4.1.7 ด ำเนินกำรปรับตั้งค่ำกำรใช้งำน (Configuration) ให้ระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) 
สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบงบเวลำท ำกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
  4.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องส ำรวจสถำนที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก และจัดท ำแผนกำรติดตั้ง 
แผนกำรทดสอบ แผนกำรฝึกอบรมและ Shop Drawing แสดงกำรติดตั้ง เสนอส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
พิจำรณำก่อนกำรด ำเนินกำร 
  4.2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรของส ำนักปลัดกระทรวงคมนำคม มีเนื้อหำ
ครอบคลุมทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตำมที่เสนอทั้งหมดในโครงกำร เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะต้องน ำเสนอหลักสูตร โดยเสนอรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร 
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม เนื้อหำหลักสูตร 
    โดยกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) กำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
และ 2) กำรใช้งำนส ำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ  
  4.2.3 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) หำกเกิดปัญหำ
ข้อขัดข้องเนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติวิสัยเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังนี้ 
   (1) ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมชื่อผู้ติดต่อส ำหรับให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ รับแจ้ง
และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนและต้องสำมำรถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
   (2) ผู้รับจ้ำงต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เมื่อเกิดปัญหำ
ข้อขัดข้องหรือเกิดข้อบกพร่อง (Defect) หรือข้อผิดพลำด (Error) ตลอด 24 ชั่วโมง  
   (3) กรณีอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) สำยสัญญำณ ไม่สำมำรถท ำงำนได้
ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 48 ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้ง ให้เข้ำด ำเนินกำร ทั้งนี้ หำกผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ตำมระยะเวลำ ขอสงวนสิทธิ ที่จะจ้ำงผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรแทน โดยผู้รับจ้ำง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
   (4) ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรเข้ำออก 
(Access Control) ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอทุก ๆ 4 เดือนต่อครั้ง พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำ 
หำกอุปกรณ์ใดช ำรุดในระหว่ำงกำรรับประกันและมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ อุปกรณ์ที่
เปลี่ยนทดแทนต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำอุปกรณ์เดิมที่ช ำรุด 
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  4.2.4 กำรติดตั้งให้ถือควำมสมบูรณ์ของงำนเป็นหลัก หำกอุปกรณ์หรือสำยสัญญำณชนิดใดที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้ในกำรติดตั้ง และกำรเชื่อมต่อใช้งำนต่ำง ๆ กับระบบ Access Control แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อก ำหนด
หรือมีกำรระบุไว้ในข้อก ำหนดแต่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรติดตั้งและจัดหำเพ่ิมเติมผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร
จัดหำให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่น ำมำเป็นเหตุผลในกำรขอขยำยระยะเวลำส่งมอบงำนเพ่ิมเติม 
  4.2.5 หำกเกิดปัญหำหรือข้อขัดข้อง ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรติดตั้ง ท ำให้ระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เดิม หรือระบบอ่ืน ๆ ขัดข้อง หรือช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรแก้ไขท้ังหมด 
  4.2.6 กำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง หำกท ำให้สิ่งก่อสร้ำงหรือวัสดุอุปกรณ์ข้ำงเคียงเกิดควำมเสียหำย 
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำ และต้องท ำใหม่ให้เหมือนเดิมโดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ 
  4.2.7 กรณีที่มีกำรขุด เจำะ ตัด ต่อ, เชื่อม หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ให้เกิดประกำยไฟ และ/หรือ 
ฝุ่นควัน อันท ำให้เกิดผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ/หรือ ระบบที่ติดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๆ 
ปฏิบัติงำนได้รับควำมเสียหำย ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำยที่เกิดข้ึนทุกกรณ ี
  4.2.8 ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่ได้ท ำกำรรื้อถอนกำรติดตั้งจำกกำรด ำเนินกำร ส่งคืน พร้อมทั้ง
จัดท ำบัญชีของอุปกรณ์ท่ีรื้อถอนทั้งหมด 

 4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
  4.3.1 อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก ประกอบด้วย 
   1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จ ำนวน 35 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ
อย่ำงน้อย ดังนี้ 
    (1) มีหน่วยควำมจ ำบน Controller ไม่น้อยกว่ำ 64 Mb 
    (2) สำมำรถเชื่อมต่อระบบ Network โดยพอร์ตกำรสื่อสำรแบบ Ethernet 10/100 
อย่ำงน้อย 1 พอร์ต หรือ ดีกว่ำ 
    (3) มีพอร์ตกำรสื่อสำรแบบ RS485 และ RS232 หรือช่องบริกำรส ำหรับอุปกรณ์
แปลงไร้สำย 
    (4) สำมำรถท ำงำนแบบ Off Line หรือเก็บข้อมูลส่วนตัวได้ในกรณีท่ีระบบเครือข่ำยหลัก
มีปัญหำหรือไม่สำมำรถติดต่อกับแม่ข่ำยได้ 
    (5) สำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่ำงกำรท ำงำนแบบ Off Line ได้ไม่น้อยกว่ำ 
1,000 เหตุกำรณ ์ 
    (6) สำมำรถรองรับ Card Holder ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 Card Holder และสำมำรถขยำย
ได้ถึง 500,000 Card Holder หรือดีกว่ำ 
    (7) สำมำรถ Upgrade Firmware โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนหรือสำมำรถท ำงำน
แบบ Field Firmware Upgrade หรือ Online Update ได ้
    (8) สำมำรถท ำงำนแบบหลำยสถำนที่รวมถึงต้องท ำงำนแบบ Remote หรือ Centralize ได ้
    (9) สำมำรถแสดงสถำนะเปิด – ปิด ในซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรระบบหลักได้เพ่ือป้องกัน
กำรเข้ำไปท ำลำยหรือแก้ไขอุปกรณ์ Controller ที่บรรจุอยู่ภำยในตู้เก็บอุปกรณ์ Controller 
    (10) สำมำรถท ำกำรขยำยเพ่ิมจ ำนวนประตูได้ในอนำคต โดยกำรเพ่ิมจ ำนวนอุปกรณ์
ควบคุมเข้ำไปในระบบ หรือกำรต่อเพ่ิม Module เข้ำไป 
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    (11) กรณีระบบไม่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลระหว่ำง Server กับอุปกรณ์ควบคุม 
(Controller) ได้ อุปกรณ์ควบคุมต้องสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงปกติ โดยไม่มีผลกับบัตรที่ท ำกำรโปรแกรมไว้แล้วล่วงหน้ำ 
    (12) สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนได้อย่ำงน้อย 4 เครื่องอ่ำนบัตร และควบคุมกำรท ำงำน
ได้อย่ำงน้อย 2 ประต ู
    (13) สำมำรถใช้งำนได้กับกำร์ดแบบ 26 Bit Wiegand หรือ EV1, HID Corporate 1000 
(35 Bit) หรือ DESFire และ Wiegand Custom หรือ Classic ได้เป็นอย่ำงน้อย 
    (14) มี LED แสดงสถำนะของตัวอุปกรณ์ 
    (15) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่ำนมำตรฐำน EN55022  หรือ ICES-003 และ FCC-Part 
15 Class B หรือ FCC Class A เป็นอย่ำงน้อย 
   2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader จ ำนวน 8 ชุด โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    (1) อุปกรณ์เป็นเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือและอ่ำนบัตรในเครื่องเดียวกัน 
    (2) สำมำรถใช้ได้กับเทคโนโลยี Wiegand ได้เป็นอย่ำงน้อย หรือดีกว่ำ 
    (3) มีระยะกำรอ่ำนบัตร Read Range สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4 ซม. หรือดีกว่ำ 
    (4) สำมำรถอ่ำนลำยนิ้วมือได้ด้วยกำรโบกผ่ำนหน้ำสัมผัส โดยไม่ต้องแตะหน้ำสัมผัส 
    (5) มีแถบไฟสีแสดงสถำนะไม่น้อยกว่ำ 2 สี พร้อมทั้งเสียงในตัวเพ่ือบอกสถำนะกำรท ำงำน
ที่ชัดเจน 
    (6) สำมำรถอ่ำนค่ำ Card Serial Number (CSN) ของบัตรประเภท Mifare ร่วมกับ
กำรตรวจสอบลำยนิ้วมือ (Fingerprint) ได้เป็นอย่ำงน้อย 
    (7) รองรับกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบ Ethernet พร้อมไฟฟ้ำ (PoE) ได้เป็นอย่ำงน้อย 
    (8) ได้รับมำตรฐำน IP65 เป็นอย่ำงน้อย 
    (9) ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน CE และ RoHS เป็นอย่ำงน้อย 
   3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card จ ำนวน 24 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    (1) มีกำรเข้ำรหัส และมีระยะห่ำงในกำรอ่ำนบัตรไม่น้อยกว่ำ 4 ซม. 
    (2) มีแถบไฟสีแสดงสถำนะไม่น้อยกว่ำ 2 สี พร้อมทั้งเสียงในตัวเพ่ือบอกสถำนกำรณ์
กำรท ำงำนที่ชัดเจน 
    (3) สำมำรถใช้งำนเพ่ืออ่ำนบัตรชนิด Mifare, DESfire และ Wiegand หรือ Mifare Plus 
ได้เป็นอย่ำงน้อย 
    (4) มีกำรเข้ำรหัสเพ่ือควำมปลอดภัยแบบ AES-128 Bit หรือดีกว่ำ รวมถึงผ่ำนมำตรฐำน 
Mifare บนควำมถี่ 13.56 MHz 
    (5) สำมำรถตั้งค่ำกำรใช้งำนรูปแบบกำรผ่ำนเข้ำ - ออก ได้ทั้งแบบอ่ำนบัตรอย่ำงเดียว
หรือแบบอ่ำนบัตรพร้อมกับใส่รหัสผ่ำน 
    (6) ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน CE และ ROHS เป็นอย่ำงน้อย 
   4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด แบบ Magnetic Lock จ ำนวน 24 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    (1) อุปกรณ์เป็นล็อกแบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Lock) 
    (2) มีอุปกรณ์ Door Sensor และ LED ประกอบเบ็ดเสร็จ (Complete) ในอุปกรณ์นี ้
    (3) สำมำรถทนแรงดึงขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 ปอนด์ 



- 8 - 

(4) สำมำรถท ำงำนด้วยไฟฟ้ำ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำ 24 VDC หรือ 12 VDC ได้ 
(5) สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบควบคุมกำรเข้ำออกได้ 
(6) กลอนประตูเป็นชนิดแม่เหล็กท ำงำนด้วยไฟฟ้ำปกติจะล็อกตลอดเวลำ และจะปลดล็อก

ต่อเมื่อได้รับค ำสั่งจำกระบบควบคุม 
5) อุปกรณ์ส ำหรับกดเพ่ือปลดล็อกประตู (Exit Push Button) จ ำนวน 51 ชุด โดยมี

คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
(1) อุปกรณ์ผลิตจำกวัสดุที่แข็งแรง สแตนเลส หรือเหล็ก ส ำหรับใช้ภำยในอำคำร 
(2) อุปกรณ์มีหน้ำสัมผัสรีเลย์แบบ N/C ขนำด 3A ส ำหรับเชื่อมต่อเพ่ือปลดล็อกประตู 
(3) ท ำจำกโลหะผิวเรียบ และปุ่มกดมีตัวหนังสือ PUSH หรือ PRESS หรือ TOUCH 

หรือ Exit เป็นอย่ำงน้อย 
(4) ท ำงำนด้วยไฟฟ้ำ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำ 24 VDC หรือ 12 VDC ได้ 
(5) ได้รับมำตรฐำน UL หรือ CE เป็นอย่ำงน้อย 

6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จ ำนวน 21 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) อุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยใน เป็นชุดโทรศัพท์สนทนำส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ

โต้ตอบบุคคลระหว่ำงบุคคลภำยนอก โดยใช้งำนควบคู่กับอุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยนอก 
 (2) อุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยนอก เป็นอุปกรณ์สนทนำส ำหรับบุคคลภำยนอก

ที่เข้ำมำติดต่อกับหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ หรือเพ่ือท ำกำรขออนุญำตเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำพ้ืนที่ โดยใช้งำนควบคู่
กับอุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยใน 

7) อุปกรณ์ปลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) จ ำนวน 24 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 

 (1) มีแผ่นพลำสติกหรือกระจกที่สำมำรถทุบให้แตกได้โดยไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำยกำย 
และเม่ือทุบแล้วต้องตัดกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับชุดล็อกแม่เหล็กเพ่ือปลดล็อกประตู 

(2) มีฝำครอบเป็นพลำสติกหรือกระจกอีกชั้นหนึ่งเพ่ือป้องกันกำรถูกท ำลำยโดยไม่เจตนำ 
(3) มีสวิตช์ให้เลือกใช้ทั้งแบบ NC และ NO 
(4) มีเครื่องมือส ำหรับทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์โดยไม่ต้องทุบอุปกรณ์ให้แตกจริง 
(5) เมื่ออุปกรณ์ถูกใช้งำนต้องแจ้ง Alarm มำยังระบบ Access Control เพ่ือให้

ผู้ใช้งำนได้ทรำบ 
8) อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact) จ ำนวน 24 ชุด โดยมี

คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
 (1) เป็นสวิตช์แบบ Reed Switch ท ำงำนด้วยแม่เหล็ก เมื่อประตูปิดจะให้สัญญำณ

เป็นแบบปกติปิด (NC) และเป็นแบบปกติเปิด (NO) เมื่อประตูเปิด  
 (2) เสนอชนิดและแบบของ Door Switch ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะประตูที่ติดตั้ง 

โดยเป็นแบบติดฝัง หรือแบบยึดติด เป็นอย่ำงน้อย 
9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จ ำนวน 24 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย เป็นอุปกรณ์

ส่งเสียงเตือน เมื่อเกิด Alarm โดยสำมำรถท ำตำมข้อก ำหนดของระบบที่เสนอได้ 
10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จ ำนวน 35 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้

(1) อุปกรณ์ชุดจ่ำยไฟเลี้ยง (Power Supply) สำมำรถต่อพ่วงแบตเตอรี่ในกำรส ำรองไฟได้
(2) สำมำรถใช้กับไฟกระแสตรงไม่น้อยกว่ำ 2A หรือ กระแสสลับที่ 220 ~ 230 VAC
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    (3) มีแบตเตอรี่ขนำด 12VDC 7.2AH เป็นอย่ำงน้อย  
    (4) อุปกรณ์ชุดจ่ำยไฟเลี้ยง (Power Supply) ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งำน FCC เป็นอย่ำงน้อย 
  4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control Server) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่ำ ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.1 GHz จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 
   2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 11 MB 
   3) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 GB 
   4) สนับสนุนกำรท ำงำน RAID ไม่น้อยกว่ำ RAID 0, 1, 5 
   5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีควำมเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 200 GB 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย 
   6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) 
จ ำนวน 1 หน่วย 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
   8) มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
   9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ ำนวน 2 หน่วย 
   10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย Windows Server 2016 
หรือรุ่นใหม่กว่ำ ส ำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่น ำเสนอ 
และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
  4.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการการลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการ (Access Control Client) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย 
   2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้ 
    3.1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
    3.2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
    3.3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
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   4) มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
   5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB 
จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 หน่วย 
   6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
   7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรอืดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
   8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
   9) มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
   10) มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 
   11) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือรุ่นใหม่กว่ำ 
แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย 
   12) ติดตั้ง Link Shortcut หรือ User Interface สำมำรถใช้งำนร่วมกับโปรแกรมระบบบริหำร
จัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management System) ที่เสนอ โดยสำมำรถตรวจสอบข้อมูลผู้มำติดต่อรำชกำร
ในระดับผู้ใช้งำน และใช้งำนร่วมกับระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ที่เสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   13) ด ำเนินกำร Join Active Directory ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เพ่ือจ ำกัดสิทธิ
ผู้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
  4.3.4 โปรแกรมระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) จ านวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ
อย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) ต้องรองรับกำรขยำยเพ่ิมของ จ ำนวนผู้ถือบัตร จ ำนวนประตู และอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออกได้ 
และต้องต่อใช้งำนร่วมกับเครื่องอ่ำนบัตรได้หลำกหลำยชนิดภำยในระบบเดียวกัน เช่น เครื่องอ่ำนบัตรแบบ 
Smart Card เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card with Fingerprint เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card with Face 
Recognize เป็นต้น 
   2) สำมำรถท ำงำนได้กับ Windows Server 2016 ส ำหรับ Access Control Server 
และ Windows 10 หรือรุ่นใหม่กว่ำ ส ำหรับ Access Control Client 
   3) สำมำรถสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง Server กับ Client และสำมำรถเข้ำรหัสเพ่ือ
ควำมปลอดภัย ในกำรใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำร Windows  
   4) เป็น Windows Based Open Architecture ที่ท ำงำนแบบ Server/Client ที่ใช้ 
Microsoft SQL ส ำหรับเก็บข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดหรือดีกว่ำ 
   5) ต้องมี License กำรใช้งำนของผู้ถือบัตรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 75,000 Card Holders 
และกำรใช้งำนของเครื่องอ่ำนบัตรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 ชุด 
   6) ต้องสำมำรถน ำเข้ำไฟล์ AutoCAD และแปลงเป็นรูปภำพได้เป็นอย่ำงน้อย 
   7) ต้องก ำหนดเวลำในกำรผ่ำนเข้ำ-ออก (Time Schedule) ให้กับผู้ถือบัตรได้ไม่น้อยกว่ำ 
2,000 Profile 
   8) ต้องสำมำรถก ำหนด Access Group ได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กลุ่มและสำมำรถเก็บ
ข้อมูลเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ไม่จ ำกัด 
   9) สำมำรถเชื่อมต่อบัตรเข้ำกับรูปหรือลำยมือชื่อของผู้ถือบัตรได้ 
   10) สำมำรถออกแบบรำยงำนกำรเข้ำออกได้ตำมต้องกำร (Customize Report) 
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   11) ระบบต้องสำมำรถก ำหนดระดับกำรใช้งำนของ User ที่จะเข้ำใช้งำนในระบบได้ 
   12) รองรับระบบ Interlock หรือท ำ Anti Passback ของประตูท่ีติดตั้งระบบได ้
   13) รองรับกำรท ำงำนแบบหลำย Sever ที่สำมำรถท ำงำนแบบ Redundancy เพ่ือเสถียรภำพ
ของระบบได้เป็นอย่ำงน้อย 
   14) ต้องแสดงสถำนะกำรท ำงำนของระบบ และกำรท ำงำนชุดควบคุมประตู ว่ำอยู่ในสถำนะ
ใช้งำนได้ หรือสถำนะขัดข้อง 
   15) ผู้ถือบัตรแต่ละบุคคลได้รับสิทธิ์ให้ เข้ำ-ออก ประตู ได้แตกต่ำงกัน 
   16) ต้องแสดงรูปภำพของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ Access Control 
ทันทีเม่ือผู้ถือบัตรรำยดังกล่ำวน ำบัตรไปใช้งำนกับประตู Access Control 
   17) ต้องเลือกระยะเวลำที่ท ำกำรปลดล็อกประตูโดยที่ระบบ ไม่แจ้งว่ำเป็น Alarm ได้
สูงสุดเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนต้องแก้ไขระยะเวลำได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม 
   18) ต้อง Backup ข้อมูลของผู้ถือบัตร, สิทธิ์กำรใช้งำน, ข้อมูล (Transaction) ของระบบ 
ตลอดจนค่ำ Configuration และ Database ทั้งหมดของระบบ ไว้เป็น Backup File โดยต้องท ำกำร Restore 
Backup File นั้นกลับไปเพ่ือให้ระบบใช้งำนได้เหมือนเดิมเมื่อเกิดปัญหำหรือข้อขัดข้องขึ้นในระบบ 
   19) กำรแสดง Alarm 
    (1) แสดงกำรเกิด Alarm ต่ำง ๆ  ในระบบได้ในแบบ Text, Graphic, Picture เป็นอย่ำงน้อย 
    (2) สร้ำงรำยงำนกำรเกิด Alarm และพิมพ์ออกทำงเครื่องพิมพ์ได้ 
    (3) มีฟังก์ชั่นเพื่อ Pop Up หน้ำต่ำงของกำรแจ้ง Alarm ขึ้นมำโดยอัตโนมัติเมื่อเกิด 
Alarm เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ ตอบสนองต่อกำรเกิด Alarm นี้ได้ทันทีทันใด โดยต้องแสดงสีพ้ืนและสีตัวอักษรของ
รำยกำรที่เกิด Alarm ให้เกิดควำมแตกต่ำงกันและเพ่ิมเงื่อนไขเหตุกำรณ์ท่ีต้องกำรดู Alarm ได ้
    (4) ต้องแสดงภำพกรำฟิกบริเวณที่เกิดเหตุขึ้นมำโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 
Alarm ที่บริเวณของภำพกรำฟิกนั้น ๆ  
    (5) ต้องมีเสียงแจ้งเตือนที่แตกต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสมกับชนิดของกำรเกิด 
Alarm เพ่ือให้ผู้ใช้งำนสังเกตได้ง่ำย  
    (6) ก ำหนดเงื่อนไขกำรเกิด Alarm ได้หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงน้อย ได้แก่ 
     - กรณีประตูถูกเปิดค้ำงไว้เกินกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในระบบ  
     - กรณีประตูถูกเปิดโดยเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น กำรท ำลำยประตูเพ่ือผ่ำนเข้ำออก 
     - กรณีน ำบัตรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ผ่ำน เข้ำ-ออก ประตู มำใช้งำน 
     - กรณีน ำบัตรหมดอำยุมำใช้งำน 
     - เมื่อ Access Control Unit เกิดควำมผิดปกติ, ขัดข้อง 
     - เมื่ออุปกรณ์ตรวจเช็คสถำนะของประตูถูกตัดหรือถูกท ำลำย  
     - เมื่อกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับชุดควบคุมประตู (Door Controller) ขัดข้อง 
   20) กำรบันทึกเหตุกำรณ ์
    (1) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งำนบัตรว่ำ เข้ำ-ออก ประตูไหน เวลำใด ใครเป็นผู้ถือบัตร 
รหัสบัตรหมำยเลขใด หน่วยงำนอะไร ผลของวิเครำะห์อนุญำตหรือไม่ และเลือกรำยกำรที่ต้องกำรให้แสดงได้
แบบ Fully Customized 
    (2) ต้องเก็บบันทึกเหตุกำรณ์ Alarm ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ และเรียกดูย้อนหลังได้ 
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    (3) ต้องเก็บบันทึก Log กำรเข้ำใช้งำนของผู้ดูแลระบบ เป็นรำยบุคคลและเรียกดู
ย้อนหลังได ้
   21) กำรแสดงผลบนกรำฟฟิก อย่ำงน้อย 2 มิติ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
    (1) รองรับกำรน ำ Floor Plan ของอำคำรในรูปแบบไฟล์ AutoCAD, BMP มำใช้
เป็นส่วนหนึ่งของภำพกรำฟิกได้ 
    (2) รองรับแสดงภำพกรำฟิก เช่น ภำพประตู เปิด-ปิด เป็นต้น 
    (3) รองรับกำรสร้ำงจุดเชื่อมโยงเพ่ือไปเปิด Object อ่ืน ๆ ที่มีในระบบได้ 
    (4) ต้องแสดงรำยกำร และสถำนะกำรท ำงำนของชุดควบคุมระบบ และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ในระบบทั้งหมด 
   22) กำรออกรำยงำน อย่ำงน้อยดังนี้  
    (1) กำรใช้บัตร 
     - เรียกดูรำยงำนกำรใช้บัตรผ่ำน เข้ำ-ออก ประตูต่ำง ๆ ได้เป็นรำยประตู และ
รวมทุกประตู โดยก ำหนดช่วงเวลำได้ตำมต้องกำร และเลือกให้แสดงข้อมูลอย่ำงน้อย ประกอบด้วย เรียงตำม
วัน เวลำ ชื่อประตู 
     - เรียกดูรำยงำนกำรใช้บัตรผ่ำน เข้ำ-ออก ประตูต่ำง ๆ ได้เป็นรำยบุคคล และ
ก ำหนดช่วงเวลำที่ต้องกำรดูได้ 
    (2) Alarm ทุกประเภท เช่น กำรเปิดประตูค้ำงเกินเวลำที่ก ำหนด, กำรใช้งำน 
Emergency Break Glass เป็นอย่ำงน้อย  
    (3) กำรท ำงำนของระบบ (System) ได้แก ่ควำมผิดปกติของกำรท ำงำน กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำควบคุม และกำรท ำงำนร่วมกับชุดควบคุมประตู ไดเ้ป็นอย่ำงน้อย   
    (4) สั่งพิมพ์รำยงำนออกทำงเครื่องพิมพ์และ Export ข้อมูลของรำยงำนออกมำในรูปแบบ 
Excel หรือ PDF หรือ Document ได ้รวมถึงกำรก ำหนดค่ำ Header ต่ำง ๆ  
   23) กำรจัดกำรงำนด้ำนบุคคล  
    (1) สร้ำง ชื่อ นำมสกุล และรำยละเอียดอ่ืน ๆ ของผู้ถือบัตรโดยต้องกรอกข้อมูล 
ป้องกันกำรใส่ข้อมูลผู้ถือบัตรซ้ ำกัน และในแต่ละคนสำมำรถมีหมำยเลขบัตรได้มำกกว่ำ 1 หมำยเลข 
    (2) รองรับช่องส ำหรับกรอกรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
     - ชื่อ  
     - นำมสกุล  
     - เพศ 
     - รหัสบัตร 
     - วันเริ่มต้น 
     - วันหมดอำย ุ
     - หน่วยงำน 
     - สังกัด 
     - หมำยเลขบัตรประชำชน 
     - รูป 
    (3) แสดงรูปผู้ถือบัตรในรำยละเอียดของผู้ถือบัตรได้ 
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    (4) เลือกประเภทของบัตรที่ออกได้ว่ำเป็นบัตรประเภทใด อย่ำงน้อย ได้แก่ บัตร Visitor 
บัตรถำวร และบัตรชั่วครำว  
    (5) ยกเลิกหรือระงับสิทธิ์กำรใช้งำนบัตรได้ชั่วครำว เพ่ือตรวจสอบประวัติกำรใช้งำน
ของผู้ถือบัตรย้อนหลังในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ลบข้อมูลออกจำกระบบ 
   24) กำรก ำหนดสิทธิ์ใช้งำนระบบอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
    (1) สำมำรถก ำหนด User Name, Password และตั้งระยะเวลำของกำรใช้งำน 
(Expiration Date) ให้กับผู้ใช้งำน 
    (2) สำมำรถสร้ำงระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำนในระบบได้หลำยระดับ 
   25) รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบรักษำควำมปลอดภัยของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
   26) รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม 
   27) สำมำรถใช้งำนร่วมกับบัตร Smart Card แบบไร้สัมผัส (Contactless Smart Card) 
ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมใช้อยู่ในปัจจุบันได้ 
  4.3.5 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อราชการ (Visitor Management system) 
พร้อมตู้คีออส บริหารจัดการบัตร จ านวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) สำมำรถท ำงำนร่วมกับโปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออกที่เสนอได้อย่ำงสมบูรณ์ 
   2) บันทึกข้อมูลของผู้มำติดต่อรำชกำร และข้อมูลกำรติดต่อรำชกำรได้เป็นอย่ำงน้อย 
   3) สำมำรถออกรำยงำนสรุปรำยวัน รำยเดือน และรำยปี ได้เป็นอย่ำงน้อย 
   4) จัดหำและติดตั้งตู้คีออสส ำหรับบริหำรจัดกำรบัตรผู้มำติดต่อ จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 เครื่อง 
โดยด ำเนินกำรติดตั้งบริเวณทำงเข้ำหน้ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย 
ประกอบด้วย 
    4.1) ท ำงำนด้วยระบบหน้ำจอสัมผัส 
    4.2) สำมำรถออกบัตรผู้มำติดต่อได้แบบอัตโนมัติ 
    4.3) มีช่องอ่ำนบัตรประชำชน หรือเสนออุปกรณ์เพ่ืออ่ำนบัตรประชำชนเพ่ิมเติม 
  4.3.6 การติดตั้งสายสัญญาณ และสายไฟฟ้า มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) สำยสัญญำณ UTP ส ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
    (1) ด ำเนินกำรเดินสำยสัญญำณ UTP จำกตู้อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Rack Switch) 
ไปยังอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก  
    (2) ใช้สำย UTP แบบ CAT6 เป็นสำยทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สำย (4 Pairs) 
ขนำด 23 AWG มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมมำตรฐำน TIA/EIA-568-B หรือ TIA/EIA-568-C รองรับกำรใช้งำน 
Gigabit Ethernet และสำยสัญญำณที่ใช้ในกำรติดตั้งต้องมีควำมยำวต่อเนื่องและไม่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงทำง 
    (3) สำยสัญญำณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้ำน  
   2) สำยไฟฟ้ำ 
    (1) ด ำเนินกำรเดินสำยไฟฟ้ำจำกตู้ Breaker ไปยังอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โดยมิให้
เชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกสำยไฟฟ้ำที่ใช้ในระบบส่องสว่ำงหรือปลั๊กไฟท่ีมีอยู่เดิม 
    (2) ติดตั้ง Breaker ก่อนเชื่อมต่อไฟฟ้ำเข้ำสู่อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โดยติดตั้ง
บริเวณใกล้เคียงกันและมองเห็นได้ชัดเจน  
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    (3) สำยไฟฟ้ำที่ใช้จะตอ้งเป็นสำยทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพีวีซีซึ่งได้มำตรฐำน มอก. 
    (4) กำรตัดต่อสำยไฟฟ้ำท ำได้เฉพำะในกล่องต่อสำย กล่องดึงสำย กล่องเต้ำรับ และ
กลอ่งสวิตช์ เท่ำนั้น 
   3) สำยสัญญำณ ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก  
    (1) ใช้สำยสัญญำณแบบ Multicore ที่เหมำะสมส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก 
โดยมิให้ใช้สำยสัญญำณ UTP ส ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแทน 
    (2) สำยสัญญำณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้ำน 
   4) กำรเดินสำยสัญญำณหรือสำยไฟฟ้ำ ต้องเดินสำยร้อยในท่อร้อยสำย (Flaxible Conduit) 
หรือรำงเดินสำย (PVC Wireway) หรือท่อพลำสติกส ำหรับเดินสำย (PVC Conduit) ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนที่ 
   5) ในกรณีที่พ้ืนหรือผนังของอำคำร หรือฝ้ำเพดำน ได้รับผลกระทบจำกกำรเดินสำยต้อง
ด ำเนินกำรซ่อมแซม แก้ไข ตบแต่ง ให้อยู่ในสภำพเดิม 
  4.3.7 การปรับตั้งค่าการใช้งาน (Configuration) มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้ 
   1) ปรับต้ังค่ำกำรใช้งำน (Configuration) ให้อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โปรแกรมระบบควบคุม
กำรเข้ำออก (Access Control) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management system) 
พร้อมตู้คีออสบริหำรจัดกำรบัตร และระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2) ถ่ำยโอนข้อมูลอย่ำงน้อยประกอบด้วย ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกำรแตะบัตร และสิทธิกำรเข้ำออก 
จำกฐำนข้อมูลของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เดิม ไว้ในระบบฐำนข้อมูลของระบบควบคุมกำรเข้ำออก 
(Access Control) ที่เสนอ โดยปรับตั้งค่ำระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ให้สำมำรถ
แสดงผลกำรลงเวลำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรโดยใช้ระยะเวลำรวม 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ  

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนให้เป็นไปตำมงวด ดังนี้ 
 6.1 งำนงวดที่ ๑ ส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินงำนส่งมอบงำน 
ประกอบด้วย 
    1) รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและแผนกำรติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด โดยมี
รำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
     1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีติดตั้งตำมโครงกำร 
     1.2) แผนกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้วย กิจกรรม 
ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม 
     1.3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร 
    2) ด ำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
     2.1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จ ำนวน 37 ชุด 
     2.2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader จ ำนวน 8 ชุด 
     2.3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card จ ำนวน 24 ชุด 
     2.4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด แบบ Magnetic Lock จ ำนวน 24 ชุด 
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     2.5) อุปกรณ์ส ำหรับกดเพ่ือปลดล็อกประตู (Exit Push Button) จ ำนวน 51 ชุด 
     2.6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จ ำนวน 20 ชุด 
     2.7) อุปกรณ์ปลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) จ ำนวน 24 ชุด 
     2.8) อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact) จ ำนวน 24 ชุด 
     2.9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จ ำนวน 24 ชุด 
     2.10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จ ำนวน 37 ชุด 
     2.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access 
Control Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
     2.12) เครื่องคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำร 
(Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
 6.2 งำนงวดที่ 2 ส่งมอบภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จ ดังนี้ 
    1) ด ำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ดังนี้ 
     1.1) โปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จ ำนวน 1 ระบบ 
     1.2) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management 
system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จ ำนวน 1 ระบบ 
    2) ด ำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำกำรใช้งำน และทดสอบกำรใช้งำน อุปกรณ์และโปรแกรม
ทั้งหมดในโครงกำร 
    3) ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้แก่บุคลำกร ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมเห็นเหมำะสม ประกอบด้วย 
     3.1) กำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
     3.2) กำรใช้งำนส ำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ 
    4) ด ำเนินกำรส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ดังนี้ 
     4.1) เอกสำรกำรออกแบบระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) 
จ ำนวน 2 ชุด 
     4.2) เอกสำรกำรทดสอบระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จ ำนวน 2 ชุด 
     4.3) คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) จ ำนวน 5 ชุด 
     4.4) คู่มือกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ จ ำนวน 5 ชุด มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
      (1) กำรจัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้ (Security Manual) 
      (2) กำรติดตั้งระบบ (Installation Manual) 
      (3) กำรปรับแต่งค่ำระบบ (Configuration and Setup Manual) 
      (4) กำรส ำรองข้อมูล และกำรกู้คืน (Backup and Recovery Manual) 
     4.5) เอกสำรกำรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร จ ำนวน 2 ชุด 
     4.6) เอกสำรบันทึกค่ำ IP Address และกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ (Configuration) 
ทั้งหมด รวมทั้งระบุสถำนที่ติดตั้ง จ ำนวน 2 ชุด 
     4.7) เอกสำร AS Built Drawing (AutoCAD Format) แสดงรำยละเอียด 
Riser Diagram แนวท่อร้อยสำยในกำรวำงสำยไฟฟ้ำสำยสัญญำณ กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์และรำยละเอียดในกำร
ติดตั้งของอุปกรณใ์ห้สอดคล้องกับสภำพหน้ำงำนจริงโดยพิมพ์ลงบนกระดำษขำว ขนำด A3 จ ำนวน 2 ชุด 
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    5) รวบรวมเอกสำรทั้งหมดในข้อ 4) และส่งมอบรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอล 
จ ำนวน 4 ชุด 
7. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม เป็นจ ำนวนเงิน 6,500,000.- บำท (หกล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 

๘. การท าสัญญาและการจ่ายเงิน 
 ๘.๑ ผู้รับจ้ำงที่ได้รับกำรตกลงว่ำจ้ำง จะต้องท ำสัญญำว่ำจ้ำงกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
 ๘.๒ ในวันลงนำมในสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งเริ่มกำรปฏิบัติงำนในวันเดียวกันด้วย 
 ๘.๓ กำรจ่ำยเงินผู้รับจ้ำง 
  การจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ จะจ่ำยเมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรส่ง
มอบงำนงวดที่ 1 ไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย  
   1) รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรและแผนกำรติดตั้ง จ ำนวน 3 ชุด 
โดยมีรำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย 
    1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีติดตั้งตำมโครงกำร 
    1.2) แผนกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้วย กิจกรรม 
ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม 
    1.3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร 
   2) ด ำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
    2.1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จ ำนวน 37 ชุด 
    2.2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader 
จ ำนวน 8 ชุด 
    2.3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card จ ำนวน 24 ชุด 
    2.4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด แบบ Magnetic Lock 
จ ำนวน 24 ชุด 
    2.5) อุปกรณ์ส ำหรับกดเพ่ือปลดล็อกประตู (Exit Push Button) 
จ ำนวน 51 ชุด 
    2.6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จ ำนวน 20 ชุด 
    2.7) อุปกรณ์ปลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) 
จ ำนวน 24 ชุด 
    2.8) อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact) 
จ ำนวน 24 ชุด 
    2.9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จ ำนวน 24 ชุด 
    2.10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จ ำนวน 37 ชุด 
    2.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก 
(Access Control Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
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    2.12) เครื่องคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อ
รำชกำร (Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ชุด 
  การจ่ายเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 60 ของเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ จะจ่ำยเมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรส่ง
มอบงำนงวดที่ ๒ ไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และส่งมอบงำน ดังนี้ 
   1) ด ำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ดังนี้ 
    1.1) โปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จ ำนวน 1 
ระบบ 
    1.2) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor 
Management system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จ ำนวน 1 ระบบ 
   2) ด ำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำกำรใช้งำน และทดสอบกำรใช้งำน อุปกรณ์
และโปรแกรมทั้งหมดในโครงกำร 
   3) ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้แก่บุคลำกร ตำมที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมเห็นเหมำะสม ประกอบด้วย 
    3.1) กำรใช้งำนส ำหรับผู้ดูแลระบบ 
    3.2) กำรใช้งำนส ำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ 
   4) ด ำเนินกำรส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม ดังนี้ 
    4.1) เอกสำรกำรออกแบบระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access 
Control) จ ำนวน 2 ชุด 
    4.2) เอกสำรกำรทดสอบระบบควบคุมกำรเข้ ำออก (Access 
Control) จ ำนวน 2 ชุด 
    4.3) คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) จ ำนวน 5 ชุด 
    4.4) คู่มือกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ จ ำนวน 5 ชุด มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
     (1) กำรจัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้ (Security Manual) 
     (2) กำรติดตั้งระบบ (Installation Manual) 
     (3) กำรปรับแต่งค่ำระบบ (Configuration and Setup Manual) 
     (4) กำรส ำรองข้อมูล และกำรกู้คืน (Backup and Recovery Manual) 
    4.5) เอกสำรกำรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร จ ำนวน 2 ชุด 
    4.6) เ อ ก ส ำ ร บั น ทึ ก ค่ ำ  IP Address แ ล ะ ก ำ ร ตั้ ง ค่ ำ ต่ ำ ง  ๆ 
(Configuration) ทั้งหมด รวมทั้งระบุสถำนที่ติดตั้ง จ ำนวน 2 ชุด 
    4.7) เ อ ก ส ำ ร  AS Built Drawing (AutoCAD Format) แ ส ด ง
รำยละเอียด Riser Diagram แนวท่อร้อยสำยในกำรวำงสำยไฟฟ้ำสำยสัญญำณ กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์และ
รำยละเอียดในกำรติดตั้งของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภำพหน้ำงำนจริงโดยพิมพ์ลงบนกระดำษขำว ขนำด A3 
จ ำนวน 2 ชุด 
   5) รวบรวมเอกสำรทั้งหมดในข้อ 4) และส่งมอบรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล
ดิจิตอล จ ำนวน 4 ชุด 
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9. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
โครงกำรโดยตรง และเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ส ำนักงำน
รัฐมนตรีในรำยละเอียดที่จ ำเป็นเพ่ือน ำมำใช้ในโครงกำร ตำมที่ผู้ยื่นข้อเสนอร้องขอจนกว่ำผู้ยื่นข้อเสนอจะส่ง
มอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

๑0. ความรับผิดชอบของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

๑1. ข้อสงวนสิทธิ์ 
 ในกรณีที่ส ำนักงำนปลัดกระทวงคมนำคมมีควำมจ ำเป็น ไม่อำจท ำสัญญำตำมที่ได้เจรจำตกลงว่ำจ้ำง
ผู้รับจ้ำง หรือมีเหตุจ ำเป็นอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ หรือไม่ได้รับกำรจัดสรร
เงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำง หรือเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงนั้นต่อไป
ได้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรว่ำจ้ำงครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 

12. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำงำนจ้ำงทั้งสิ้นตำมสัญญำ 

13. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ 



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่

.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า 
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้
5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
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9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 

เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

               ลงชื่อ  .....................................................
 (..........................................................) 

       ต าแหน่ง...........................................................  

หมายเหตุ 
1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 





แบบสัญญา 
สัญญาจางทําของ 

สัญญาเลขท่ี………….…… (1)...........……..……... 
สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ………….……..………………………………………………………………………….......

ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….………….เม่ือวันท่ี ……….……… เดือน …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหวาง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบคุคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี ……………......……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท …………… 
ลงวันท่ี………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี ……………….……..) แนบทายสัญญานี ้
(6)(ในกรณีท่ีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..….… (4 ข) ……………………..... 
อยูบานเลขท่ี …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน 
เลขท่ี................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอตกลงวาจาง 

ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….………….…… (7) ………...…..……… 
ณ …..……………................. ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา 

ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ 
ชนิดดีเพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้ 

ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจาง)…….…….. จํานวน.…..(…..….….….) หนา 
2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จํานวน……(………….….) หนา 

 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากผูวาจางท้ังสิ้น 
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 ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..……… 
เปนจํานวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซ่ึงเทากับรอยละ………(9)…..…(…………..………...) 
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
  (10)กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือคํ้าประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้  
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท้ังปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง 
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผูรับจางสงมอบงานลาชาเปนเหตุใหระยะเวลาแลวเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพรองตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเกิดข้ึนคราวใด ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให มีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่ งมามอบใหแกผู วาจางภายใน ...............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
  หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมี
ดอกเบี้ยเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญานี้แลว 
 ขอ 4   คาจางและการจายเงิน  
  (11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………… 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 
ไวโดยครบถวนแลว 
  (12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว 
   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน…………………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว  
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(13)การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูรับจาง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญชี……………….……………………
เลขท่ีบัญชี……………………………ท้ังนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนใด (ถามี) ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว 
จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับกรณี ท่ีหนวยงานของรัฐจะจายเงินตรง 
ใหแกผู รับจาง (ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชี เงินฝากธนาคารของผู รับจาง 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังหรอืหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี) 

(14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา 
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท

(………………..….…) ซ่ึงเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาท่ีระบุไวในขอ 4 
เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน

คาจางลวงหนาเปน...................... (หนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง 
ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจางลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดใหและผูรับจางตกลงท่ีจะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้ 

5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอ่ืน ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
ไดทันที 

5.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา 
เพ่ือพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 
หากผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที 

5.3 ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ 4  ผูวาจางจะหักคืนเงินคาจาง
ลวงหนาในแตละงวดเพ่ือชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวนเงินท่ีหักคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางไดรับไปแลว 
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือท้ังหมด 

5.4 เงินจํานวนใดๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือ 
เพ่ือชดใชความรับผิดตางๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจาง 
กอนท่ีจะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา 

5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงินท่ี
ผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใชในกรณีอ่ืนแลว ผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแก 
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

  5.6  ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเม่ือผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3 
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ขอ 6   กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่….... เดือน……………… พ.ศ. ………. 

และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี ….... เดือน …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา 
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง   

การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

(15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง 
เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 6 หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี ้
ภายในกําหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว 
ซ่ึงความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง
หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข 
ใหเปนท่ีเรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางไมกระทําการ 
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แก ไขให ถูกตองเรียบรอยภายใน เวลาท่ีผู ว าจ างกําหนด  ให ผู ว าจ างมีสิทธิ ท่ี จะทํ าการนั้ น เอง 
หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น 

 ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอใหผูรับจางแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิทธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหซอมแซมความชํารุดบกพรองหรือเสียหาย โดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายท้ังหมด 

 การท่ีผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง 
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามท่ีผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได 

ขอ 8 การจางชวง 
 ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง 

เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางแลว การท่ีผูวาจางไดอนุญาต 
ใหจางชวงงานแตบางสวนดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ี 
ตามสัญญานี้ และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ 

กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน 
ท่ีจางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา 
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 ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง 
 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางหรือตัวแทน 
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ท้ังนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง 
เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซ่ึงหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรอง  
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น 
  ผู รับจางจะตองรับผิดตอบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้ 
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง 
ดําเนินการใดๆ เพ่ือใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที 

ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง 
 ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ท่ีผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
 ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง  
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
  ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดคาสินไหม
ทดแทนไดตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูรับจาง 
หรือผูรับจางชวงจางมาทํางาน ผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาวพรอมท้ังหลักฐาน 
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง 

ขอ 11 การตรวจรับงานจาง 
        เม่ือผูวาจางไดตรวจรับงานจางท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว  
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพ่ือผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
คางานจางนั้น 
        ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางท่ีผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา 
ผูวาจางทรงไวซ่ึงสิทธิ ท่ีจะไมรับงานจางนั้น ในกรณีเชนวานี้  ผูรับจางตองทําการแกไขใหถูกตองตาม 
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได 
       (18)ในกรณีท่ีผูรับจางสงมอบงานจางถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองท้ังหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีท่ีผูวาจางตองการงานจางท้ังหมด 
ในคราวเดียวกัน หรืองานจางท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยางใด 
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)  
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 ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคล่ือน 
   ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรายละเอียดของงานจาง 
โดยถ่ีถวนแลว หากปรากฏวารายละเอียดของงานจางนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย 
หรือคาใชจายใดๆ เพ่ิมข้ึนจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได 

ขอ 13 คาปรับ 
  หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
และผู วาจางยังมิ ไดบอกเลิกสัญญา ผู รับจางจะตองชํ าระคาปรับใหแกผู วาจางเปนจํานวนเงิน 
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันท่ี 
ผูวาจางไดขยายเวลาทํางานให จนถึงวันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจาง 
เรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย 
  ในระหวางท่ีผู วาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น  หากผูวาจางเห็นวาผู รับจาง 
จะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 14 ก็ได  
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว 
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 

ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ท้ังหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซ่ึงเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซ่ึงผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได 

ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย 
 ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ 
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกลาวใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง 
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางท่ีตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที 
  หากคาปรับ  คาเสียหาย  หรือค าใชจ าย ท่ีบั งคับจากเงินค าจางท่ีตองชํ าระ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู 
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง 

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลว 
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด 
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ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
 ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี 

 ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแต 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบ 
ดีอยูแลวตั้งแตตน 

 การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจ 
ของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๑7 การใชเรือไทย 
 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ

รวมท้ังเครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามาเอง 
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมี
เรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด 

ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง 
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซ่ึงแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย 

ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา 
ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย 

ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในวรรคสอง 
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง 
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได 
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สัญญานี้ ทํ า ข้ึน เปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คู สัญญาไดอ านและเขาใจ 
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
        (……........……...…………………….) 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
        (……........……...…………………….) 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 






















