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

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 ผูย ื่นขอเสนอตองเปนผูมีความรูประสบการณและผลงานในการติดตั้งระบบควบคุมการ
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 นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการสงมอบงาน
งวดที่ ๑ ไวถูกตองครบถวน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ
รับแลว ประกอบดวย
๑) รายงานแผนการดําเนินงานโครงการและแผนการติดตั้ง จํานวน ๓ ชุด โดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหาอยางนอย 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)
ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
.......................................................................................................................................

1. ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงคมนำคม ได้ ติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม กำรเข้ ำ ออก (Access Control) มำตั้ ง แต่
ปีงบประมำณ 2552 เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของพื้นที่ ตรวจสอบกำรเข้ำออกของเจ้ำหน้ำที่ภำยในสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมและสำนักงำนรัฐมนตรี และเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี โดยบุคลำกรสำมำรถแตะบัตร
ประจำตัวข้ำรำชกำรเพื่อลงเวลำปฏิบัติรำชกำรผ่ำนเครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card ที่ติดตั้งทั้งหมด 39 ประตู
ประกอบด้วย ทำงเข้ำออกอำคำรทั้ง 5 อำคำร และหน้ำห้องทำงำนของหน่วยงำนภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี
โดยที่ในปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนห้องทำงำนเพื่อรองรับกำรเพิ่มอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ กำรปรับปรุง
สถำนที่ทำงำนของหน่วยงำนภำยในสำนั กงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี กำรจัดตั้งห้ อง
ทำงำนของศูนย์ปลอดภัยคมนำคม กำรโอนภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน
และเรือที่ประสบภัย และสำนักงำนคณะกรรมกำรสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์ของอำกำศยำนมำยัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม แต่ยังปฏิบัติงำน ณ กรมท่ำอำกำศยำน เนื่องจำกสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมมีพื้นที่จำกัด ไม่เพียงพอในกำรรองรับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนดังกล่ำว ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงพิจำรณำปรั บปรุ งระบบควบคุมกำรเข้ ำออก
(Access Control) เพื่อขยำยระบบให้รองรับกำรควบคุมกำรเข้ำออกของพื้นที่ดังกล่ำว และพิจำรณำติดตั้ งระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เพิ่มเติม สำหรับหน้ำลิฟต์โดยสำรของอำคำร 1 และอำคำร 2 และห้อง
ทำงำนผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงคมนำคม เนื่องจำกมีกำรเข้ำถึงโดยบุคคลภำยนอกเป็นจำนวนมำกซึ่งมี
ควำมจ ำเป็ น ต้อ งตรวจสอบ และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กำรเข้ ำ ออกพื้ น ที่ และไม่ ไ ด้ ติ ดตั้ ง ระบบมำตั้ ง แต่
ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 2552 จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม กำรเข้ ำ ออก (Access Control) เพิ่ ม เติ ม ที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี จำนวน 24 ประตู และที่กรมท่ำอำกำศยำน จำนวน
2 ประตู แต่โดยที่เครื่องควบคุม ระบบกำรเข้ำออก (Controller) ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมใช้งำนอยู่ใน
ปัจจุบัน (มีอำยุกำรใช้งำน 10 ปี) เพื่อควบคุมกำรเข้ำออกทั้งหมด 39 ประตู ยี่ห้อ GE รุ่น Direct Door รวม
ทั้งสิ้น 22 ชุด ยกเลิกสำยกำรผลิต จึงทำให้ไม่สำมำรถขยำยระบบได้ ประกอบกับ มีอุปกรณ์สำหรับกดเพื่อปลดล็
อกประตู (Exit Push Button) 10 ชุ ด และระบบสนทนำหน้ ำ ประตู (Intercom) 3 ชุ ด เสื่ อ มสภำพ ช ำรุ ด
เสียหำย และไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซม
นอกจำกนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ได้พิจำรณำติดตั้งระบบและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ดังนี้
1) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader ที่ตรวจสอบกำรเข้ำออกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี
กำรอ่ำนลำยนิ้วมือโดยไม่ต้องสัมผัส เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยติดตั้งที่บริเวณ
ทำงเข้ำออกของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 3 ชุด และติดตั้งที่กรมท่ำอำกำศยำน 1 ชุด รวมถึง เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และทีมงำนในกำรเข้ำออก
ห้องทำงำน 4 ชุด

-22) ระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management System) ที่มีระบบลงทะเบียนติดต่อรำชกำร
ผ่ำนเว็บไซต์ พร้อมตู้คีออส เพื่ออำนวยควำมสะดวกในตรวจสอบข้อมูลของผู้มำติดต่อรำชกำร ซึ่งระบบดังกล่ำว
สำมำรถแจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรีได้เมื่อผู้มำติดต่อรำชกำร
เข้ำถึงพื้นที่ รวมถึง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำร ที่บริเวณทำงเข้ำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เพื่อสนับสนุนกำรลงทะเบียนผู้มำติดต่อรำชกำรที่ไม่ได้ดำเนินกำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ
ผ่ำนเว็บไซต์
ในกำรนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงจำเป็นต้องจัดทำ
โครงกำรปรับ ปรุง ระบบควบคุม กำรเข้ำ ออก (Access Control) ของสำนัก งำนปลัด กระทรวงคมนำคม
ในปีงบประมำณ 2564 เพื่อติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ที่สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม จำนวน 63 ประตู ประกอบด้วย กำรทดแทนอุปกรณ์เดิม 39 ประตู กำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม 22 ประตู
และติดตั้งหน้ำลิฟต์โดยสำร 2 ประตู รวมถึง ติดตั้งระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เพิ่มเติมที่
กรมท่ำอำกำศยำน 2 ประตู รวมทั้งสิ้น 65 ประตู รวมถึง เพิ่มศักยภำพระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control)
โดยติดตั้งเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ (Wave Fingerprint with Card Reader) และระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร
(Visitor Management System) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขยำยระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำนรัฐมนตรี
2.2 เพื่อทดแทนอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ที่เสื่อมสภำพ
ชำรุดเสียหำย และไม่คุ้มค่ำในกำรซ่อมแซม ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
2.3 เพื่อจัดหำอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ
Wave Fingerprint with Card Reader ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และสำนักงำน
รัฐมนตรี รวมถึง บุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำนและเรือที่ป ระสบภัย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์ของอำกำศยำนที่ปฏิบัติงำน ณ กรมท่ำอำกำศยำน
โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวจะติดตั้งเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำพื้นที่ห้องทำงำนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมด้วย
2.4 เพื่อจัดหำระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนติดต่อ
รำชกำร ที่สำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ และลงทะเบียนที่ทำงเข้ำสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ในกรณีไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ รวมถึง แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบเมื่อผู้มำติดต่อรำชกำรเข้ำสู่พื้นที่
3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 คุณลักษณะของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง

-33.1.5 ไม่เป็น บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.1.7 นิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดตั้ง ระบบควบคุม
การเข้า ออก (Access Control) ซึ่ง อย่า งน้อ ยมีก ารติด ตั้ง เครื่อ งควบคุม การเข้า ออก (Controller)
และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับบริหารจัดการระบบ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนปลัด กระทรวงคมนำคมเชื่อถือ
ซึ่งมีมูลค่ำงำนในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญำ โดยให้แนบหนังสือ
รับรองผลงาน และสาเนาสัญญา (หนังสือรับรองผลงานและสัญญาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน) อย่างน้อย 1 ผลงาน
และลงชื่ อ และประทั บ ตรำบริ ษั ท (ถ้ ำ มี ) มำพร้ อ มกั บ กำรยื่ น เอกสำรกำรประกวดรำคำ ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ
3.2 เงื่อนไขทั่วไป
3.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก
(Access Control) และโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management system)
พร้อมตู้คีออสบริหำรจัดกำรบัตร ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกับที่อุปกรณ์ระบบที่ติดตั้งอยู่เดิมและระบบลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทนจาหน่ า ยและบริ ก ารหลั ง การขาย
จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจาหน่ายในประเทศของอุปกรณ์ตามขอบเขตของโครงการ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องส่งหนังสือดังกล่าวในวันยื่นเอกสารประกวดราคา เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย
1) เครื่องควบคุมการเข้าออก (Controller)
2) เครื่องอ่านลายนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader
3) เครื่องอ่านบัตรแบบ Smart Card
3.2.3 ผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอรำคำต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และต้องไม่
เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ถู กน ามาปรั บ สภาพใหม่ (Reconditioned หรื อ Rebuilt) โดยต้องเป็ น รุ่ น ที่ ยั ง อยู่ ใ น
สายการผลิต (Production Line) ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิตในประเทศไทย

-43.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องประกอบด้วยบุคลำกรหลักอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) ผู้จัดกำรโครงกำร ที่มปี ระสบกำรณ์ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
(2) วิศวกรไฟฟ้ำ หรือ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งงำนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
โดยบุคลำกรหลักในแต่ละตำแหน่งที่ได้รับกำรเสนอชื่อในโครงกำร จะต้องเป็นบุคลำกร
ที่รับผิดชอบในโครงกำรนี้
3.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตำล็อกของรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ที่ได้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมทั้งระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และรุ่นที่นำเสนอให้ชัดเจน โดยต้องขีดเส้นใต้หรือระบำยสี เน้นคุณสมบัติที่ตรงตำม
ข้อกำหนดของส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงคมนำคม กรณีที่อุปกรณ์มีห ลำยรุ่น (Model) หรือ Series หรือ มี
Option ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะส่งมอบรุ่นหรือ Series ใด และ Option ใด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
3.2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันผลงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
ดำเนินกำรตรวจรับแล้วเสร็จ หำกเกิดปัญหำกับระบบภำยในระยะเวลำกำรรับประกัน ต้องดำเนินกำรเข้ำมำ
แก้ไขปัญหำทันที
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ขอบเขตงานเบื้องต้น
ผู้รับ จ้ำ งจะต้อ งดำเนิน กำรจัด หำ และติด ตั้ง ระบบควบคุม กำรเข้ำ ออก (Access Control)
ตำมขอบเขตงำน ดังนี้
4.1.1 จัดหำ และติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) โดยติดตั้งที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม 63 ประตู และกรมท่ำอำกำศยำน 2 ประตู ตำมรำยละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้
รายการอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก
1) เครื่องควบคุมกำรเข้ำออก (Controller)
2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with
Card Reader
3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card
4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด
แบบ Magnetic Lock
5) อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ กดเพื่ อ ปลดล็ อ กประตู
(Exit Push Button)
6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom)
7) อุ ป ก ร ณ์ ป ล ด ล็ อ ก ป ร ะ ตู ฉุ ก เ ฉิ น
(Emergency Break Glass)
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)
9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer)
10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมแบตเตอรี่

จานวนเดิม
(ชุด)
22
-

จานวนที่จัดหาตามขอบเขตของงาน (ชุด)
ติดตั้งทดแทน
ติดตั้งเพิ่มเติม
รวม
22
13
35
8
8

39
33

-

24
24

24
24

50

10

41

51

21
39

3
-

18
24

21
24

33

-

24

24

33
22

22

24
13

24
35

-54.1.2 จัดหำ และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control
Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด
4.1.3 จั ดหำ และติดตั้ง เครื่ องคอมพิว เตอร์ บริห ำรจั ด กำรกำรลงทะเบียนผู้ ม ำติ ดต่ อรำชกำร
(Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด
4.1.4 จัดหำ และติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จำนวน 1 ระบบ
4.1.5 จัดหำ และติดตั้งโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management
system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จำนวน 1 ระบบ
4.1.6 ดำเนินกำรติดตั้งสำยสัญญำณ และสำยไฟฟ้ำ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออกทุ กจุด
ติดตัง้ พร้อมซ่อมแซม ตบแต่ง พื้นผิวอำคำรและฝ้ำเพดำน ให้อยู่ในสภำพเดิม
4.1.7 ดำเนินกำรปรับตั้งค่ำกำรใช้งำน (Configuration) ให้ระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control)
สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบงบเวลำทำกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องสำรวจสถำนที่ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก และจัดทำแผนกำรติดตั้ง
แผนกำรทดสอบ แผนกำรฝึกอบรมและ Shop Drawing แสดงกำรติดตั้ง เสนอสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
พิจำรณำก่อนกำรดำเนินกำร
4.2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรของสำนักปลัดกระทรวงคมนำคม มีเนื้อหำ
ครอบคลุมทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องตำมที่เสนอทั้งหมดในโครงกำร เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะต้องนำเสนอหลักสูตร โดยเสนอรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลำกำรฝึกอบรม เนื้อหำหลักสูตร
โดยกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) กำรใช้งำนสำหรับผู้ดูแลระบบ
และ 2) กำรใช้งำนสำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ
4.2.3 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) หำกเกิดปัญหำ
ข้อขัดข้องเนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติวิสัยเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังนี้
(1) ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์ พร้อมชื่อผู้ติดต่อสำหรับให้คำปรึกษำ แนะนำ รับแจ้ง
และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นและต้องสำมำรถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(2) ผู้รับจ้ำงต้องจัดเจ้ำหน้ำที่เตรียมพร้อมในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เมื่อเกิดปัญหำ
ข้อขัดข้องหรือเกิดข้อบกพร่อง (Defect) หรือข้อผิดพลำด (Error) ตลอด 24 ชั่วโมง
(3) กรณีอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) สำยสัญญำณ ไม่สำมำรถทำงำนได้
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน 48 ชั่วโมง หลังจำกได้รับแจ้ง ให้เข้ำดำเนินกำร ทั้งนี้ หำกผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขปัญหำได้ตำมระยะเวลำ ขอสงวนสิทธิ ที่จะจ้ำงผู้อื่นมำดำเนินกำรแทน โดยผู้รับจ้ำง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
(4) ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่บำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ในระบบควบคุมกำรเข้ำออก
(Access Control) ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีอยู่เสมอทุก ๆ 4 เดือนต่อครั้ง พร้อมจัดทำรำยงำนกำรบำรุงรักษำ
หำกอุปกรณ์ใดชำรุดในระหว่ำงกำรรับประกันและมีควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ อุปกรณ์ที่
เปลี่ยนทดแทนต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ำหรือดีกว่ำอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด

-64.2.4 กำรติดตั้งให้ถือควำมสมบูรณ์ของงำนเป็นหลัก หำกอุปกรณ์หรือสำยสัญญำณชนิดใดที่มี
ควำมจำเป็นต้องใช้ในกำรติดตั้ง และกำรเชื่อมต่อใช้งำนต่ำง ๆ กับระบบ Access Control แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด
หรือมีกำรระบุไว้ในข้อกำหนดแต่มีควำมจำเป็นต้องทำกำรติดตั้งและจัดหำเพิ่มเติมผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ดำเนินกำร
จัดหำให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่นำมำเป็นเหตุผลในกำรขอขยำยระยะเวลำส่งมอบงำนเพิ่มเติม
4.2.5 หำกเกิดปั ญหำหรื อข้อขัดข้อง ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรติดตั้ง ทำให้ ระบบ
ควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เดิม หรือระบบอื่น ๆ ขัดข้อง หรือชำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรแก้ไขทั้งหมด
4.2.6 กำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง หำกทำให้สิ่งก่อสร้ำงหรือวัสดุอุปกรณ์ข้ำงเคียงเกิดควำมเสียหำย
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำ และต้องทำใหม่ให้เหมือนเดิมโดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ
4.2.7 กรณีที่มีกำรขุด เจำะ ตัด ต่อ, เชื่อม หรือกระทำกำรใด ๆ ที่ให้เกิดประกำยไฟ และ/หรือ
ฝุ่นควัน อันทำให้เกิดผลกระทบต่ออุป กรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ/หรือ ระบบที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ ๆ
ปฏิบัติงำนได้รับควำมเสียหำย ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบต่อค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี
4.2.8 ผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่ได้ทำกำรรื้อถอนกำรติดตั้งจำกกำรดำเนินกำร ส่งคืน พร้อมทั้ง
จัดทำบัญชีของอุปกรณ์ที่รื้อถอนทั้งหมด
4.3 รายการคุณลักษณะเฉพาะ
4.3.1 อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก ประกอบด้วย
1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จำนวน 35 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ
อย่ำงน้อย ดังนี้
(1) มีหน่วยควำมจำบน Controller ไม่น้อยกว่ำ 64 Mb
(2) สำมำรถเชื่อมต่อระบบ Network โดยพอร์ตกำรสื่อสำรแบบ Ethernet 10/100
อย่ำงน้อย 1 พอร์ต หรือ ดีกว่ำ
(3) มีพอร์ตกำรสื่อสำรแบบ RS485 และ RS232 หรือช่องบริกำรสำหรับอุปกรณ์
แปลงไร้สำย
(4) สำมำรถทำงำนแบบ Off Line หรือเก็บข้อมูลส่วนตัวได้ในกรณีที่ระบบเครือข่ำยหลัก
มีปัญหำหรือไม่สำมำรถติดต่อกับแม่ข่ำยได้
(5) สำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่ำงกำรทำงำนแบบ Off Line ได้ไม่น้อยกว่ำ
1,000 เหตุกำรณ์
(6) สำมำรถรองรับ Card Holder ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 Card Holder และสำมำรถขยำย
ได้ถึง 500,000 Card Holder หรือดีกว่ำ
(7) สำมำรถ Upgrade Firmware โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรทำงำนหรือสำมำรถทำงำน
แบบ Field Firmware Upgrade หรือ Online Update ได้
(8) สำมำรถทำงำนแบบหลำยสถำนที่รวมถึงต้องทำงำนแบบ Remote หรือ Centralize ได้
(9) สำมำรถแสดงสถำนะเปิด – ปิด ในซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรระบบหลักได้เพื่อป้องกัน
กำรเข้ำไปทำลำยหรือแก้ไขอุปกรณ์ Controller ที่บรรจุอยู่ภำยในตู้เก็บอุปกรณ์ Controller
(10) สำมำรถทำกำรขยำยเพิ่มจำนวนประตูได้ในอนำคต โดยกำรเพิ่มจำนวนอุปกรณ์
ควบคุมเข้ำไปในระบบ หรือกำรต่อเพิ่ม Module เข้ำไป
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(Controller) ได้ อุปกรณ์ควบคุมต้องสำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ โดยไม่มีผลกับบัตรที่ทำกำรโปรแกรมไว้แล้วล่วงหน้ำ
(12) สำมำรถควบคุมกำรทำงำนได้อย่ำงน้อย 4 เครื่องอ่ำนบัตร และควบคุมกำรทำงำน
ได้อย่ำงน้อย 2 ประตู
(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 จำนวน 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 พร้อมทั้งเสียงในตัวเพื่อบอกสถำนะกำรทำงำน
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 จำนวน 24 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) มีกำรเข้ำรหัส และมีระยะห่ำงในกำรอ่ำนบัตรไม่น้อยกว่ำ 4 ซม.
(2) มีแถบไฟสีแสดงสถำนะไม่น้อยกว่ำ 2 สี พร้อมทั้งเสียงในตัวเพื่อบอกสถำนกำรณ์
กำรทำงำนที่ชัดเจน
(3) สำมำรถใช้งำนเพื่ออ่ำนบัตรชนิด Mifare, DESfire และ Wiegand หรือ Mifare Plus
ได้เป็นอย่ำงน้อย
(4) มีกำรเข้ำรหัสเพื่อควำมปลอดภัยแบบ 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 จำนวน 24 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) อุปกรณ์เป็นล็อกแบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Lock)
(2) มีอุปกรณ์ Door Sensor และ LED ประกอบเบ็ดเสร็จ (Complete) ในอุปกรณ์นี้
(3) สำมำรถทนแรงดึงขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 ปอนด์
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(5) สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบควบคุมกำรเข้ำออกได้
(6) กลอนประตูเป็นชนิดแม่เหล็กทำงำนด้วยไฟฟ้ำปกติจะล็อกตลอดเวลำ และจะปลดล็อก
ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจำกระบบควบคุม
5) อุปกรณ์สำหรับกดเพื่อปลดล็อกประตู (Exit Push Button) จำนวน 51 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) อุปกรณ์ผลิตจำกวัสดุที่แข็งแรง สแตนเลส หรือเหล็ก สำหรับใช้ภำยในอำคำร
(2) อุปกรณ์มีหน้ำสัมผัสรีเลย์แบบ N/C ขนำด 3A สำหรับเชื่อมต่อเพื่อปลดล็อกประตู
(3) ทำจำกโลหะผิวเรียบ และปุ่มกดมีตัวหนังสือ PUSH หรือ PRESS หรือ TOUCH
หรือ Exit เป็นอย่ำงน้อย
(4) ทำงำนด้วยไฟฟ้ำ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ำ 24 VDC หรือ 12 VDC ได้
(5) ได้รับมำตรฐำน UL หรือ CE เป็นอย่ำงน้อย
6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จำนวน 21 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) อุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้ง ภำยใน เป็นชุดโทรศัพท์สนทนำสำหรับเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
โต้ตอบบุคคลระหว่ำงบุคคลภำยนอก โดยใช้งำนควบคู่กับอุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยนอก
(2) อุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้ง ภำยนอก เป็นอุปกรณ์สนทนำสำหรับบุคคลภำยนอก
ที่เข้ำมำติดต่อกับหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ หรือเพื่อทำกำรขออนุญำตเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำพื้นที่ โดยใช้งำนควบคู่
กับอุปกรณ์สนทนำชนิดติดตั้งภำยใน
7) อุป กรณ์ป ลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) จำนวน 24 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) มีแผ่นพลำสติกหรือกระจกที่สำมำรถทุบให้แตกได้โดยไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำยกำย
และเมื่อทุบแล้วต้องตัดกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับชุดล็อกแม่เหล็กเพื่อปลดล็อกประตู
(2) มีฝำครอบเป็นพลำสติกหรือกระจกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันกำรถูกทำลำยโดยไม่เจตนำ
(3) มีสวิตช์ให้เลือกใช้ทั้งแบบ NC และ NO
(4) มีเครื่องมือสำหรับทดสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์โดยไม่ต้องทุบอุปกรณ์ให้แตกจริง
(5) เมื่ อ อุ ป กรณ์ ถู ก ใช้ ง ำนต้ อ งแจ้ ง Alarm มำยั ง ระบบ Access Control เพื่ อ ให้
ผู้ใช้งำนได้ทรำบ
8) อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact) จำนวน 24 ชุด โดยมี
คุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) เป็นสวิตช์แบบ Reed Switch ทำงำนด้วยแม่เหล็ก เมื่อประตูปิดจะให้สัญญำณ
เป็นแบบปกติปิด (NC) และเป็นแบบปกติเปิด (NO) เมื่อประตูเปิด
(2) เสนอชนิดและแบบของ Door Switch ตำมควำมเหมำะสมของลักษณะประตูที่ติดตั้ง
โดยเป็นแบบติดฝัง หรือแบบยึดติด เป็นอย่ำงน้อย
9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จำนวน 24 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย เป็นอุปกรณ์
ส่งเสียงเตือน เมื่อเกิด Alarm โดยสำมำรถทำตำมข้อกำหนดของระบบที่เสนอได้
10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน 35 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) อุปกรณ์ชุดจ่ำยไฟเลี้ยง (Power Supply) สำมำรถต่อพ่วงแบตเตอรี่ในกำรสำรองไฟได้
(2) สำมำรถใช้กับไฟกระแสตรงไม่น้อยกว่ำ 2A หรือ กระแสสลับที่ 220 ~ 230 VAC

-9(3) มีแบตเตอรี่ขนำด 12VDC 7.2AH เป็นอย่ำงน้อย
(4) อุปกรณ์ชุดจ่ำยไฟเลี้ยง (Power Supply) ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งำน FCC เป็นอย่ำงน้อย
4.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control Server)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) มีห น่ ว ยประมวลผลกลำง (CPU) แบบ 8 แกนหลั ก (8 core) หรือดีกว่ำ ส ำหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) โดยเฉพำะและมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.1 GHz จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) รองรับกำรประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยควำมจำ
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 11 MB
3) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 GB
4) สนับสนุนกำรทำงำน 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
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
6) มี DVD-ROM หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External)
จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8) มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย Windows Server 2016
หรือ รุ่น ใหม่กว่ำ สำหรับ รองรับ หน่ว ยประมวลผลกลำง (CPU) ของเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ำยที่นำเสนอ
และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
4.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการการลงทะเบียนผู้มาติดต่อราชการ (Access Control Client)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีควำมเร็ว
สั ญ ญำณนำฬิ ก ำพื้ น ฐำนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3.0 GHz และมี เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม สั ญ ญำณนำฬิ ก ำได้ ใ นกรณี ที่ ต้ อ งใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกันขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
3.1) เป็น แผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจำขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3.2) มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภำพติดตั้ง อยู่ภ ำยในหน่ว ยประมวลผลกลำง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ
3.3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลัก
ในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB

- 10 4) มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB
จำนวนอย่ำงน้อย 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 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 จำนวน 1 หน่วย
11) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 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) ดำเนินกำร Join Active Directory ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เพื่อจำกัดสิทธิ
ผู้ใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยประสำนกำรดำเนินงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
4.3.4 โปรแกรมระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ
อย่ำงน้อย ดังนี้
1) ต้องรองรับกำรขยำยเพิ่มของ จำนวนผู้ถือบัตร จำนวนประตู และอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออกได้
และต้องต่อใช้งำนร่วมกับเครื่องอ่ำนบัตรได้หลำกหลำยชนิดภำยในระบบเดียวกัน เช่น เครื่องอ่ำนบัตร แบบ
Smart Card เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card with Fingerprint เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card with Face
Recognize เป็นต้น
2) สำมำรถทำงำนได้กับ Windows Server 2016 สำหรับ Access Control Server
และ Windows 10 หรือรุ่นใหม่กว่ำ สำหรับ Access Control Client
3) สำมำรถสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง Server กับ Client และสำมำรถเข้ำรหัสเพื่อ
ควำมปลอดภัย ในกำรใช้งำนกับระบบปฏิบัติกำร Windows
4) เป็น Windows Based Open Architecture ที่ทำงำนแบบ Server/Client ที่ใช้
Microsoft SQL สำหรับเก็บข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดหรือดีกว่ำ
5) ต้องมี License กำรใช้งำนของผู้ถือบัตรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 75,000 Card Holders
และกำรใช้งำนของเครื่องอ่ำนบัตรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 ชุด
6) ต้องสำมำรถนำเข้ำไฟล์ AutoCAD และแปลงเป็นรูปภำพได้เป็นอย่ำงน้อย
7) ต้องกำหนดเวลำในกำรผ่ำนเข้ำ-ออก (Time Schedule) ให้กับผู้ถือบัตรได้ไม่น้อยกว่ำ
2,000 Profile
8) ต้องสำมำรถกำหนด Access Group ได้ไม่น้อยกว่ำ 5,000 กลุ่มและสำมำรถเก็บ
ข้อมูลเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ไม่จำกัด
9) สำมำรถเชื่อมต่อบัตรเข้ำกับรูปหรือลำยมือชื่อของผู้ถือบัตรได้
10) สำมำรถออกแบบรำยงำนกำรเข้ำออกได้ตำมต้องกำร (Customize Report)

- 11 11) ระบบต้องสำมำรถกำหนดระดับกำรใช้งำนของ User ที่จะเข้ำใช้งำนในระบบได้
12) รองรับระบบ Interlock หรือทำ Anti Passback ของประตูที่ติดตั้งระบบได้
13) รองรับกำรทำงำนแบบหลำย Sever ที่สำมำรถทำงำนแบบ Redundancy เพื่อเสถียรภำพ
ของระบบได้เป็นอย่ำงน้อย
14) ต้องแสดงสถำนะกำรทำงำนของระบบ และกำรทำงำนชุดควบคุมประตู ว่ำอยู่ในสถำนะ
ใช้งำนได้ หรือสถำนะขัดข้อง
15) ผู้ถือบัตรแต่ละบุคคลได้รับสิทธิ์ให้ เข้ำ-ออก ประตู ได้แตกต่ำงกัน
16) ต้องแสดงรูปภำพของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐำนข้อมูลของระบบ Access Control
ทันทีเมื่อผู้ถือบัตรรำยดังกล่ำวนำบัตรไปใช้งำนกับประตู Access Control
17) ต้องเลือกระยะเวลำที่ทำกำรปลดล็อกประตูโดยที่ระบบ ไม่แจ้งว่ำเป็น Alarm ได้
สูงสุดเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนต้องแก้ไขระยะเวลำได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
18) ต้อง Backup ข้อมูลของผู้ถือบัตร, สิทธิ์กำรใช้งำน, ข้อมูล (Transaction) ของระบบ
ตลอดจนค่ำ Configuration และ Database ทั้งหมดของระบบ ไว้เป็น Backup File โดยต้องทำกำร Restore
Backup File นั้นกลับไปเพื่อให้ระบบใช้งำนได้เหมือนเดิมเมื่อเกิดปัญหำหรือข้อขัดข้องขึ้นในระบบ
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 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ ตอบสนองต่อกำรเกิด Alarm นี้ได้ทันทีทันใด โดยต้องแสดงสีพื้นและสีตัวอักษรของ
รำยกำรที่เกิด Alarm ให้เกิดควำมแตกต่ำงกันและเพิ่มเงื่อนไขเหตุกำรณ์ที่ต้องกำรดู Alarm ได้
(4) ต้องแสดงภำพกรำฟิกบริเวณที่เกิดเหตุขึ้นมำโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ กำรณ์
Alarm ที่บริเวณของภำพกรำฟิกนั้น ๆ
(5) ต้องมีเสียงแจ้งเตือนที่แตกต่ำงกันได้ตำมควำมเหมำะสมกับชนิดของกำรเกิด
Alarm เพื่อให้ผู้ใช้งำนสังเกตได้ง่ำย
(6) กำหนดเงื่อนไขกำรเกิด Alarm ได้หลำกหลำยรูปแบบอย่ำงน้อย ได้แก่
- กรณีประตูถูกเปิดค้ำงไว้เกินกว่ำระยะเวลำที่กำหนดในระบบ
- กรณีประตูถูกเปิดโดยเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น กำรทำลำยประตูเพื่อผ่ำนเข้ำออก
- กรณีนำบัตรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ผ่ำน เข้ำ-ออก ประตู มำใช้งำน
- กรณีนำบัตรหมดอำยุมำใช้งำน
- เมื่อ Access Control Unit เกิดควำมผิดปกติ, ขัดข้อง
- เมื่ออุปกรณ์ตรวจเช็คสถำนะของประตูถูกตัดหรือถูกทำลำย
- เมื่อกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยให้กับชุดควบคุมประตู (Door Controller) ขัดข้อง
20) กำรบันทึกเหตุกำรณ์
(1) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งำนบัตรว่ำ เข้ำ-ออก ประตูไหน เวลำใด ใครเป็นผู้ถือบัตร
รหัสบัตรหมำยเลขใด หน่วยงำนอะไร ผลของวิเครำะห์อนุญำตหรือไม่ และเลือกรำยกำรที่ต้องกำรให้แสดงได้
แบบ Fully Customized
(2) ต้องเก็บบันทึกเหตุกำรณ์ Alarm ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ และเรียกดูย้อนหลังได้

- 12 (3) ต้องเก็บบันทึก Log กำรเข้ำใช้งำนของผู้ดูแลระบบ เป็นรำยบุคคลและเรียกดู
ย้อนหลังได้
21) กำรแสดงผลบนกรำฟฟิก อย่ำงน้อย 2 มิติ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) รองรับกำรนำ Floor Plan ของอำคำรในรูปแบบไฟล์ AutoCAD, BMP มำใช้
เป็นส่วนหนึ่งของภำพกรำฟิกได้
(2) รองรับแสดงภำพกรำฟิก เช่น ภำพประตู เปิด-ปิด เป็นต้น
(3) รองรับกำรสร้ำงจุดเชื่อมโยงเพื่อไปเปิด Object อื่น ๆ ที่มีในระบบได้
(4) ต้องแสดงรำยกำร และสถำนะกำรทำงำนของชุดควบคุมระบบ และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ในระบบทั้งหมด
22) กำรออกรำยงำน อย่ำงน้อยดังนี้
(1) กำรใช้บัตร
- เรียกดูรำยงำนกำรใช้บัตรผ่ำน เข้ำ -ออก ประตูต่ำง ๆ ได้เป็นรำยประตู และ
รวมทุกประตู โดยกำหนดช่วงเวลำได้ตำมต้องกำร และเลือกให้แสดงข้อมูล อย่ำงน้อย ประกอบด้วย เรียงตำม
วัน เวลำ ชื่อประตู
- เรียกดูรำยงำนกำรใช้บัตรผ่ำน เข้ำ -ออก ประตูต่ำง ๆ ได้เป็นรำยบุคคล และ
กำหนดช่วงเวลำที่ต้องกำรดูได้
(2) Alarm ทุกประเภท เช่น กำรเปิดประตูค้ ำงเกินเวลำที่ กำหนด, กำรใช้ ง ำน
Emergency Break Glass เป็นอย่ำงน้อย
(3) กำรทำงำนของระบบ (System) ได้แก่ ควำมผิดปกติของกำรทำงำน กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำควบคุม และกำรทำงำนร่วมกับชุดควบคุมประตู ได้เป็นอย่ำงน้อย
(4) สั่งพิมพ์รำยงำนออกทำงเครื่องพิมพ์และ Export ข้อมูลของรำยงำนออกมำในรูปแบบ
Excel หรือ PDF หรือ Document ได้ รวมถึงกำรกำหนดค่ำ Header ต่ำง ๆ
23) กำรจัดกำรงำนด้ำนบุคคล
(1) สร้ำง ชื่อ นำมสกุล และรำยละเอียดอื่น ๆ ของผู้ถือบัตรโดยต้องกรอกข้อมูล
ป้องกันกำรใส่ข้อมูลผู้ถือบัตรซ้ำกัน และในแต่ละคนสำมำรถมีหมำยเลขบัตรได้มำกกว่ำ 1 หมำยเลข
(2) รองรับช่องสำหรับกรอกรำยละเอียดอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
- ชื่อ
- นำมสกุล
- เพศ
- รหัสบัตร
- วันเริ่มต้น
- วันหมดอำยุ
- หน่วยงำน
- สังกัด
- หมำยเลขบัตรประชำชน
- รูป
(3) แสดงรูปผู้ถือบัตรในรำยละเอียดของผู้ถือบัตรได้

- 13 (4) เลือกประเภทของบัตรที่ออกได้ว่ำเป็นบัตรประเภทใด อย่ำงน้อย ได้แก่ บัตร Visitor
บัตรถำวร และบัตรชั่วครำว
(5) ยกเลิกหรือระงับสิทธิ์กำรใช้งำนบัตรได้ชั่วครำว เพื่อตรวจสอบประวัติกำรใช้งำน
ของผู้ถือบัตรย้อนหลังในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ลบข้อมูลออกจำกระบบ
24) กำรกำหนดสิทธิ์ใช้งำนระบบอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
(1) สำมำรถกำหนด User Name, Password และตั้งระยะเวลำของกำรใช้งำน
(Expiration Date) ให้กับผู้ใช้งำน
(2) สำมำรถสร้ำงระดับกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ใช้งำนในระบบได้หลำยระดับ
25) รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบรักษำควำมปลอดภัยของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
26) รองรับกำรเชื่อมต่อกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม
27) สำมำรถใช้งำนร่วมกับบัตร Smart Card แบบไร้สัมผัส (Contactless Smart Card)
ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมใช้อยู่ในปัจจุบันได้
4.3.5 โปรแกรมระบบบริ หารจัดการผู้มาติดต่อราชการ (Visitor Management system)
พร้อมตู้คีออส บริหารจัดการบัตร จานวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) สำมำรถทำงำนร่วมกับโปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออกที่เสนอได้อย่ำงสมบูรณ์
2) บันทึกข้อมูลของผู้มำติดต่อรำชกำร และข้อมูลกำรติดต่อรำชกำรได้เป็นอย่ำงน้อย
3) สำมำรถออกรำยงำนสรุปรำยวัน รำยเดือน และรำยปี ได้เป็นอย่ำงน้อย
4) จัดหำและติดตั้งตู้คีออสสำหรับบริหำรจัดกำรบัตรผู้มำติดต่อ จำนวนอย่ำงน้อย 1 เครื่อง
โดยดำเนินกำรติดตั้งบริเวณทำงเข้ำหน้ำสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และมีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย
ประกอบด้วย
4.1) ทำงำนด้วยระบบหน้ำจอสัมผัส
4.2) สำมำรถออกบัตรผู้มำติดต่อได้แบบอัตโนมัติ
4.3) มีช่องอ่ำนบัตรประชำชน หรือเสนออุปกรณ์เพื่ออ่ำนบัตรประชำชนเพิ่มเติม
4.3.6 การติดตั้งสายสัญญาณ และสายไฟฟ้า มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) สำยสัญญำณ UTP สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
(1) ดำเนินกำรเดินสำยสัญญำณ UTP จำกตู้อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (Rack Switch)
ไปยังอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก
(2) ใช้สำย UTP แบบ CAT6 เป็นสำยทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สำย (4 Pairs)
ขนำด 23 AWG มีคุณสมบัติสอดคล้ องตำมมำตรฐำน TIA/EIA-568-B หรือ TIA/EIA-568-C รองรับกำรใช้ งำน
Gigabit Ethernet และสำยสัญญำณที่ใช้ในกำรติดตั้งต้องมีควำมยำวต่อเนื่องและไม่มีกำรเชื่อมต่อระหว่ำงทำง
(3) สำยสัญญำณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้ำน
2) สำยไฟฟ้ำ
(1) ดำเนินกำรเดินสำยไฟฟ้ำจำกตู้ Breaker ไปยังอุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โดยมิให้
เชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกสำยไฟฟ้ำที่ใช้ในระบบส่องสว่ำงหรือปลั๊กไฟที่มีอยู่เดิม
(2) ติดตั้ง Breaker ก่อนเชื่อมต่อไฟฟ้ำเข้ำสู่อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โดยติดตั้ง
บริเวณใกล้เคียงกันและมองเห็นได้ชัดเจน

- 14 (3) สำยไฟฟ้ำที่ใช้จะต้องเป็นสำยทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพีวีซีซึ่งได้มำตรฐำน มอก.
(4) กำรตัดต่อสำยไฟฟ้ำทำได้เฉพำะในกล่ องต่อสำย กล่องดึงสำย กล่องเต้ำรับ และ
กล่องสวิตช์ เท่ำนั้น
3) สำยสัญญำณ สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก
(1) ใช้สำยสัญญำณแบบ Multicore ที่เหมำะสมสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก
โดยมิให้ใช้สำยสัญญำณ UTP สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแทน
(2) สำยสัญญำณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้ำน
4) กำรเดินสำยสัญญำณหรือสำยไฟฟ้ำ ต้องเดินสำยร้อยในท่อร้อยสำย (Flaxible Conduit)
หรือรำงเดินสำย (PVC Wireway) หรือท่อพลำสติกสำหรับเดินสำย (PVC Conduit) ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนที่
5) ในกรณีที่พื้นหรือผนังของอำคำร หรือฝ้ำเพดำน ได้รับผลกระทบจำกกำรเดินสำยต้อง
ดำเนินกำรซ่อมแซม แก้ไข ตบแต่ง ให้อยู่ในสภำพเดิม
4.3.7 การปรับตั้งค่าการใช้งาน (Configuration) มีคุณลักษณะเฉพำะอย่ำงน้อย ดังนี้
1) ปรับตัง้ ค่ำกำรใช้งำน (Configuration) ให้อุปกรณ์ควบคุมกำรเข้ำออก โปรแกรมระบบควบคุม
กำรเข้ำออก (Access Control) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management system)
พร้ อมตู้คีออสบริ ห ำรจั ดกำรบั ตร และระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลั ดกระทรวงคมนำคม
สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ถ่ำยโอนข้อมูลอย่ำงน้อยประกอบด้วย ข้อมูลบุคลำกร ข้อมูลกำรแตะบัตร และสิทธิกำรเข้ำออก
จำกฐำนข้อมูลของระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) เดิม ไว้ในระบบฐำนข้อมูลของระบบควบคุมกำรเข้ำออก
(Access Control) ที่เสนอ โดยปรับตั้งค่ำระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ให้สำมำรถ
แสดงผลกำรลงเวลำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ดำเนินกำรโดยใช้ระยะเวลำรวม 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
กำหนดเวลำกำรส่งมอบงำนให้เป็นไปตำมงวด ดังนี้
6.1 งำนงวดที่ ๑ ส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินงำนส่งมอบงำน
ประกอบด้วย
1) รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรและแผนกำรติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยมี
รำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
1.2) แผนกำรด ำเนิ น โครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้ ว ย กิ จ กรรม
ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1.3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร
2) ดำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2.1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จำนวน 37 ชุด
2.2) เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ Wave Fingerprint with Card Reader จำนวน 8 ชุด
2.3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card จำนวน 24 ชุด
2.4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด แบบ Magnetic Lock จำนวน 24 ชุด

- 15 2.5) อุปกรณ์สำหรับกดเพื่อปลดล็อกประตู (Exit Push Button) จำนวน 51 ชุด
2.6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จำนวน 20 ชุด
2.7) อุปกรณ์ปลดล็อกประตูฉุกเฉิน (Emergency Break Glass) จำนวน 24 ชุด
2.8) อุปกรณ์ตรวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact) จำนวน 24 ชุด
2.9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จำนวน 24 ชุด
2.10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน 37 ชุด
2.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access
Control Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด
2.12) เครื่องคอมพิว เตอร์บริห ำรจัด กำรกำรลงทะเบียนผู้ ม ำติดต่ อรำชกำร
(Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด
6.2 งำนงวดที่ 2 ส่งมอบภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรให้
แล้วเสร็จ ดังนี้
1) ดำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ดังนี้
1.1) โปรแกรมระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จำนวน 1 ระบบ
1.2) โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อรำชกำร (Visitor Management
system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จำนวน 1 ระบบ
2) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำกำรใช้งำน และทดสอบกำรใช้งำน อุปกรณ์และโปรแกรม
ทั้งหมดในโครงกำร
3) ดำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้แก่บุคลำกร ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมเห็นเหมำะสม ประกอบด้วย
3.1) กำรใช้งำนสำหรับผู้ดูแลระบบ
3.2) กำรใช้งำนสำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ
4) ดำเนินกำรส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ให้กับสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ดังนี้
4.1) เอกสำรกำรออกแบบระบบควบคุ ม กำรเข้ ำ ออก (Access Control)
จำนวน 2 ชุด
4.2) เอกสำรกำรทดสอบระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) จำนวน 2 ชุด
4.3) คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) จำนวน 5 ชุด
4.4) คู่มือกำรดูแลบำรุงรักษำระบบ จำนวน 5 ชุด มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) กำรจัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้ (Security Manual)
(2) กำรติดตั้งระบบ (Installation Manual)
(3) กำรปรับแต่งค่ำระบบ (Configuration and Setup Manual)
(4) กำรสำรองข้อมูล และกำรกู้คืน (Backup and Recovery Manual)
4.5) เอกสำรกำรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร จำนวน 2 ชุด
4.6) เอกสำรบันทึกค่ำ IP Address และกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ (Configuration)
ทั้งหมด รวมทั้งระบุสถำนที่ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
4.7) เอกสำร AS Built Drawing (AutoCAD Format) แสดงรำยละเอียด
Riser Diagram แนวท่อร้อยสำยในกำรวำงสำยไฟฟ้ำสำยสัญญำณ กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์และรำยละเอียดในกำร
ติดตั้งของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภำพหน้ำงำนจริงโดยพิมพ์ลงบนกระดำษขำว ขนำด A3 จำนวน 2 ชุด

- 16 5) รวบรวมเอกสำรทั้งหมดในข้อ 4) และส่งมอบรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอล
จำนวน 4 ชุด
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบควบคุมกำรเข้ำออก (Access Control) ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม เป็นจำนวนเงิน 6,500,000.- บำท (หกล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)
๘. การทาสัญญาและการจ่ายเงิน
๘.๑ ผู้ รั บ จ้ ำงที่ได้รั บ กำรตกลงว่ำจ้ำง จะต้องทำสั ญญำว่ำจ้ำงกับส ำนักงำนปลั ดกระทรวงคมนำคม
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
๘.๒ ในวันลงนำมในสัญญำจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งเริ่มกำรปฏิบัติงำนในวันเดียวกันด้วย
๘.๓ กำรจ่ำยเงินผู้รับจ้ำง
การจ่ายเงินงวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ จะจ่ำยเมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรส่ง
มอบงำนงวดที่ 1 ไว้ถูก ต้อ งครบถ้ว น ภำยใน 60 วัน นับ ถัด จำกวันลงนำมในสัญ ญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วย
1) รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรและแผนกำรติดตั้ง จำนวน 3 ชุด
โดยมีรำยละเอียดของเนื้อหำอย่ำงน้อย ประกอบด้วย
1.1) แผนผังกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งตำมโครงกำร
1.2) แผนกำรดำเนินโครงกำรในภำพรวม โดยประกอบด้วย กิจกรรม
ระยะเวลำของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนแต่ละกิจกรรม
1.3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงพร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำของโครงกำร
2) ดำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ประกอบด้วย
2.1) เครื่องควบคุมระบบกำรเข้ำออก (Controller) จำนวน 37 ชุด
2.2) เครื่องอ่ำ นลำยนิ้ว มื อ Wave Fingerprint with Card Reader
จำนวน 8 ชุด
2.3) เครื่องอ่ำนบัตรแบบ Smart Card จำนวน 24 ชุด
2.4) อุปกรณ์ล็อกประตู พร้อมอุปกรณ์จับยึด แบบ Magnetic Lock
จำนวน 24 ชุด
2.5) อุ ป กรณ์ ส ำหรั บ กดเพื่ อ ปลดล็ อ กประตู (Exit Push Button)
จำนวน 51 ชุด
2.6) ระบบสนทนำหน้ำประตู (Intercom) จำนวน 20 ชุด
2.7) อุ ป กรณ์ ป ลดล็ อ กประตู ฉุ ก เฉิ น (Emergency Break Glass)
จำนวน 24 ชุด
2.8) อุ ป กรณ์ ต รวจสอบสถำนะประตู (Magnetic Door Contact)
จำนวน 24 ชุด
2.9) อุปกรณ์ส่งเสียง (Buzzer) จำนวน 24 ชุด
2.10) ชุดจ่ำยไฟเลี้ยงพร้อมชุดแบตเตอรี่ จำนวน 37 ชุด
2.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับระบบควบคุมกำรเข้ำออก
(Access Control Server) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด

- 17 2.12) เครื่องคอมพิว เตอร์บริหำรจัดกำรกำรลงทะเบียนผู้มำติ ดต่ อ
รำชกำร (Access Control Client) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จำนวน 1 ชุด
การจ่ายเงินงวดที่ 2 ร้อยละ 60 ของเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำ จะจ่ำยเมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรส่ง
มอบงำนงวดที่ ๒ ไว้ถูกต้องครบถ้วน ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว ประกอบด้วยผลกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ และส่งมอบงำน ดังนี้
1) ดำเนินกำรส่งมอบอุปกรณ์ ดังนี้
1.1) โปรแกรมระบบควบคุ มกำรเข้ ำออก (Access Control) จ ำนวน 1
ระบบ
1.2) โปรแกรมระบบบริ ห ำรจั ด กำรผู้ ม ำติ ด ต่ อ รำชกำร (Visitor
Management system) พร้อมตู้คีออส บริหำรจัดกำรบัตร จำนวน 1 ระบบ
2) ดำเนินกำรติดตั้ง ตั้งค่ำกำรใช้งำน และทดสอบกำรใช้งำน อุปกรณ์
และโปรแกรมทั้งหมดในโครงกำร
3) ด ำเนิ น กำรฝึ ก อบรมกำรใช้ ง ำนให้ แ ก่ บุ ค ลำกร ตำมที่ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงคมนำคมเห็นเหมำะสม ประกอบด้วย
3.1) กำรใช้งำนสำหรับผู้ดูแลระบบ
3.2) กำรใช้งำนสำหรับบริหำรจัดกำรผู้มำติดต่อ
4) ด ำเนิ น กำรส่ ง มอบเอกสำรต่ ำ ง ๆ ให้ กั บ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
คมนำคม ดังนี้
4.1) เอกสำรกำรออกแบบระบบควบคุ ม กำรเข้ ำ ออก (Access
Control) จำนวน 2 ชุด
4.2) เอกสำรกำรทดสอบระบบควบคุ ม กำรเข้ ำ ออก ( Access
Control) จำนวน 2 ชุด
4.3) คู่มือกำรใช้งำนระบบ (User Manual) จำนวน 5 ชุด
4.4) คู่มือกำรดูแลบำรุงรักษำระบบ จำนวน 5 ชุด มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
(1) กำรจัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้ (Security Manual)
(2) กำรติดตั้งระบบ (Installation Manual)
(3) กำรปรับแต่งค่ำระบบ (Configuration and Setup Manual)
(4) กำรสำรองข้อมูล และกำรกู้คืน (Backup and Recovery Manual)
4.5) เอกสำรกำรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร จำนวน 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 จำนวน 2 ชุด
4.7) เ อ ก ส ำ ร AS Built Drawing (AutoCAD Format) แ ส ด ง
รำยละเอีย ด Riser Diagram แนวท่อร้ อยสำยในกำรวำงสำยไฟฟ้ำสำยสัญญำณ กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์และ
รำยละเอียดในกำรติดตั้งของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภำพหน้ำงำนจริงโดยพิมพ์ลงบนกระดำษขำว ขนำด A3
จำนวน 2 ชุด
5) รวบรวมเอกสำรทั้งหมดในข้อ 4) และส่งมอบรูปแบบสื่อบันทึกข้อมูล
ดิจิตอล จำนวน 4 ชุด

- 18 9. การบริหารโครงการ และความรับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
โครงกำรโดยตรง และเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม สำนักงำน
รัฐมนตรีในรำยละเอียดที่จำเป็นเพื่อนำมำใช้ในโครงกำร ตำมที่ ผู้ยื่นข้อเสนอร้องขอจนกว่ำผู้ยื่นข้อเสนอจะส่ง
มอบงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์
๑0. ความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องเป็น ผู้ดำเนิ น กำรและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของงำนทั้งหมดในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร รวมถึง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
๑1. ข้อสงวนสิทธิ์
ในกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทวงคมนำคมมีควำมจำเป็น ไม่อำจทำสัญญำตำมที่ได้เจรจำตกลงว่ำจ้ำง
ผู้รับ จ้ำง หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรค ซึ่งทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวได้ หรือไม่ได้รับกำรจัดสรร
เงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำง หรือเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำกำรจัดจ้ำงนั้นต่อไป
ได้ สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรว่ำจ้ำงครั้งนี้ได้ทุกขั้นตอน และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น
12. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำงำนจ้ำงทั้งสิ้นตำมสัญญำ
13. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน

...................(ระบุตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)........................
๑. ข้ า พเจ้ า ............(ระบุ ชื่ อ บริ ษั ท ห้ า ง ร้ า น)..........................ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ ล งนามข้ า งท้ า ยนี้ (ในกรณี ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น บุ ค คลธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า
ข้ าพ เจ้ า........................(ระ บุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธ รร ม ด า)........................................อ ยู่ บ้ าน เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับ ข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคุณ สมบัติครบถ้ว น
ตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางานจ้าง.........................................ตามข้อ กาหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่ ง เอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามราคาดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบเสนอราคานี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
............................... บาท (........................................) ซึ่ งได้ รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. ข้ า พเจ้ า จะยื น ค าเสนอราคานี้ เ ป็ น ระยะเวลา........................วั น ตั้ ง แต่ วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ
และ .........................1 อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ
4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การพิ จ ารณ าให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว กับ .......................... 1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้ าไม่ปฏิบั ติให้ ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่............................... 1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ...............................1อาจดาเนินการ
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ........................... 1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
7. เพื่อ เป็ น ประกัน ในการปฏิ บัติ โดยถู กต้อง ตามที่ ได้ทาความเข้าใจและผู กพั นแห่ งคาเสนอนี้
ข้าพเจ้ าขอมอบ........................เพื่ อเป็ นหลั กประกันการเสนอราคา เป็ นจานวนเงิน..........................บาท
(...................................) มาพร้ อมนี้
8. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

-๒-

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้ อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .....................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
หมายเหตุ
1

ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น

แบบสัญญา
สัญญาจางทําของ
สัญญาเลขที่………….…… (1)...........……..……...
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………. อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จั ง หวั ด …….…………………………….………….เมื่ อ วั น ที่ ……….……… เดื อ น …………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โด ย ………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ……………
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ ……………….……..) แนบทายสัญญานี้
(6)(ในกรณีที่ผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....
อยูบานเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตําบล/แขวง ……..………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ ................................ ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบทายสัญญานี้) ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงวาจาง
ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน….………….…… (7) ………...…..………
ณ …..……………................. ตํ าบล/แขวง….…………………………….…….. อํ าเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ
ชนิดดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจาง)…….…….. จํานวน.…..(…..….….….) หนา
2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จํานวน……(………….….) หนา
…………..……………ฯลฯ……………..………….
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนที่สุด และผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง หรือคาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผูวาจางทั้งสิ้น
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ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน…………….…...….. (8) ..………..………
เป น จํ านวนเงิ น …………….... บาท (……………..………….) ซึ่ ง เท า กั บ ร อ ยละ………(9)…..…(…………..………...)
ของราคาคาจางตามสัญญา มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(10)กรณี ผู รั บ จ างใชห นังสือค้ําประกัน มาเปน หลักประกัน การปฏิบั ติตามสั ญ ญา
หนังสือค้ําประกันดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด
หรืออาจเป นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุ
การค้ําประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหตามวรรคหนึ่ง จะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเสื่อมคาลง
หรือมีอายุไมครอบคลุมถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผูรั บ จางสงมอบงานลา ชา เป น เหตุ ให ระยะเวลาแลวเสร็จ หรือวัน ครบกําหนดความรับ ผิดในความชํารุด
บกพร อ งตามสั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงไป ไม ว า จะเกิ ด ขึ้ น คราวใด ผู รั บ จ า งต อ งหาหลั ก ประกั น ใหม ห รื อ
หลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ให มี จํ า นวนครบถ ว นตามวรรคหนึ่ ง มามอบให แ ก ผู ว า จ า งภายใน...............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หลักประกันที่ ผูรับจางนํามามอบไวตามข อนี้ ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับ จางโดยไม มี
ดอกเบี้ยเมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แลว
ขอ 4 คาจางและการจายเงิน
(11)(ก) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางเปนงวด
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได ร วมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน……………………………………ใหแลวเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ 2 เป นจํ านวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน…………………………..…..……ใหแลวเสร็จภายใน……………………………………………
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11
ไวโดยครบถวนแลว
(12)(ข) สําหรับการจายเงินคาจางใหผูรับจางครั้งเดียว
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได ร วมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม จํ านวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และค า ใช จ ายทั้ งปวงดว ยแลว เมื่ อผู รับ จ างได ป ฏิ บั ติงานทั้งหมดใหแล วเสร็ จ
เรียบรอยตามสัญญาและผูวาจางไดตรวจรับงานจางตามขอ 11 ไวโดยครบถวนแลว

-3(13)การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบั ญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู รั บ จ าง ชื่ อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่ อบั ญ ชี……………….……………………
เลขที่ บั ญ ชี……………………………ทั้ งนี้ ผู รับ จางตกลงเปน ผูรับ ภาระเงิน คาธรรมเนีย มหรือคาบริการอื่น ใด
เกี่ย วกั บการโอน รวมทั้งคาใชจายอื่นใด (ถามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให มีการหั กเงิน ดังกลาว
จากจํ า นวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ช สํ า หรั บ กรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ จะจ า ยเงิ น ตรง
ให แ ก ผู รั บ จ า ง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู รั บ จ า ง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณเปนผูกําหนด แลวแตกรณี)
(14)ขอ 5 เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเทากับรอยละ……....…(……….…………....) ของราคาคาจางตามสัญญาที่ระบุไวในขอ 4
เงินคาจางลวงหนาดังกลาวจะจายใหภายหลังจากที่ผูรับจางไดวางหลักประกันการรับเงิน
ค า จ างล ว งหน า เป น ...................... (หนั งสื อค้ํ าประกั น หรื อ หนั งสื อ ค้ํ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง
ผูรับ จ างจะต องออกใบเสร็จ รับ เงิน ค าจ างลวงหนาตามแบบที่ผูวาจางกําหนดใหและผูรับ จางตกลงที่จ ะ
กระทําตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใชจายและการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้
5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้นเพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้นในทางอื่น ผูวาจาง
อาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนานั้นคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
ไดทันที
5.2 เมื่อผูวาจางเรียกรอง ผูรับจางตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนา
เพื่อพิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากผู รับจางไม อาจแสดงหลักฐานดั งกลาวภายในกําหนด 15 (สิบ หา) วัน ผู วาจ างอาจเรีย กเงิน ค าจาง
ลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที
5.3 ในการจ า ยเงิ น ค าจ างให แ ก ผูรับ จางตามข อ 4 ผู วาจางจะหั กคื น เงิน คาจ าง
ลวงหนาในแตละงวดเพื่อชดใชคืนเงินคาจางลวงหนาไวจํานวนรอยละ .............(...........) ของจํานวนเงิน
คาจางในแตละงวดจนกวาจํานวนเงินที่หักไวจะครบตามจํานวนเงินที่หักคาจางลวงหนาที่ผูรับจางไดรับไปแลว
ยกเวนคาจางงวดสุดทายจะหักไวเปนจํานวนเทากับจํานวนเงินคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด
5.4 เงิ น จํ า นวนใดๆ ก็ต ามที่ ผูรับ จางจะต อ งจ ายให แ กผู วาจางเพื่ อชํ าระหนี้ ห รือ
เพื่ อ ชดใช ค วามรั บ ผิ ด ต า งๆ ตามสั ญ ญา ผู ว าจ างจะหั ก เอาจากเงิน ค า จ างงวดที่ จ ะจ ายให แ ก ผู รั บ จ า ง
กอนที่จะหักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาที่เหลือเกินกวาจํานวนเงินที่
ผู รั บ จ างจะได รับ หลั งจากหั ก ชดใช ในกรณี อื่ น แล ว ผูรับ จ างจะต องจายคื น เงิน จํานวนที่ เหลื อ นั้ น ให แ ก
ผูวาจางภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
5.6 ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจางตอเมื่อผูวาจางไดหักเงิน
คาจางไวครบจํานวนเงินคาจางลวงหนาตามขอ 5.3

-4ขอ 6 กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผู รั บ จ า งต อ งเริ่ ม ทํา งานที่รับ จา งภายในวัน ที่… .... เดื อ น……………… พ.ศ. ……….
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันที่ ….... เดือ น …………. พ.ศ. …...…. ถาผูรับจางมิไดลงมือ
ทํางานภายในกํ าหนดเวลา หรือไม ส ามารถทํ างานให แล ว เสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
ผูรับ จ างไม ส ามารถทํ างานให แล วเสร็จ ภายในกําหนดเวลา หรือจะแลว เสร็จ ล าชาเกิ น กวากํ าหนดเวลา
หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือตกเปนผูลมละลาย หรือ
เพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิ
จางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไมกระทบสิทธิ
ของผูวาจางที่จะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญา
(15)ขอ 7 ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม
ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาตามข อ 6 หากมี เหตุ ชํ า รุ ด บกพรอ งหรื อ เสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการจ า งนี้
ภายในกํ าหนด.....(16)…..….(……..…..) ป …….…(……....….) เดื อน นับ ถั ดจากวัน ที่ไดรับ มอบงานดั งกล าว
ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง
หรื อ ทํ าไว ไม เรี ย บร อ ย หรื อ ทํ าไม ถู ก ต อ งตามมาตรฐานแห งหลั ก วิ ช า ผู รับ จ างจะต อ งรีบ ทํ าการแก ไข
ใหเป นที่ เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมต องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้ น หากผูรับจางไม กระทํ าการ
ดังกลาวภายในกําหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการ
แก ไ ขให ถู ก ต อ งเรี ย บร อ ยภายในเวลาที่ ผู ว า จ า งกํ า หนด ให ผู ว า จ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะทํ า การนั้ น เอง
หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองรีบแกไขเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายโดยเร็ว และไมอาจ
รอให ผู รับ จา งแก ไขในระยะเวลาที่ กําหนดไวตามวรรคหนึ่งได ผูวาจางมีสิท ธิเขาจัดการแกไขเหตุชํารุด
บกพร องหรือ เสี ย หายนั้ น เอง หรื อจ างผูอื่ น ให ซ อมแซมความชํารุด บกพรอ งหรือเสีย หาย โดยผู รับ จาง
ตองรับผิดชอบชําระคาใชจายทั้งหมด
การที่ผูวาจางทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้นแทนผูรับจาง ไมทําใหผูรับจาง
หลุดพนจากความรับผิดตามสัญญา หากผูรับจางไมชดใชคาใชจายหรือคาเสียหายตามที่ผูวาจางเรียกรอง
ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได
ขอ 8 การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง
เวนแตการจางชวงงานแตบ างสวนที่ ไดรับ อนุญาตเปน หนังสือจากผูวาจางแลว การที่ผูวาจางไดอนุญาต
ให จ างชว งงานแต บ างส ว นดั งกล าวนั้ น ไมเปน เหตุใหผูรับ จางหลุดพน จากความรับ ผิดหรือพัน ธะหนาที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู รั บ จ างจะยั งคงต อ งรับ ผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล อ ของผู รั บ จ างช ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูร ับจางชวงนั้นทุกประการ
กรณีผูรับจางไปจางชวงงานแตบางสวนโดยฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระ
คาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน
ที่จางชวงตามสัญญา ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

-5ขอ 9 ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรั บ จ างจะต องรั บ ผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยัน ตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิ บั ติ งานของผู รับ จ าง และจะต องรับ ผิ ด ต อความเสี ย หายจากการกระทํ าของลู กจ างหรือตั วแทน
ของผูรับจาง และจากการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงดวย (ถามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยซอมแซมใหคืนดีหรือเปลี่ยนใหใหมโดยคาใชจายของผูรับจางเอง เวนแต
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผูวาจาง ทั้งนี้ ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่ อ ผู ว าจ า งได รั บ มอบงานครั้ งสุ ดท าย ซึ่งหลั งจากนั้ น ผูรับ จางคงต องรับผิ ดเพี ยงในกรณี ชํ ารุดบกพรอง
หรือความเสียหายดังกลาวในขอ 7 เทานั้น
ผู รั บ จ า งจะต อ งรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอกในความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด จาก
การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือตัวแทนของผูรับจาง รวมถึงผูรับจางชวง (ถามี) ตามสัญญานี้
หากผูวาจางถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกไปแลว ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูวาจางโดยคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งผูรับจางจะตอง
ชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูวาจางทันที
ขอ 10 การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลา
ที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถา ผู รับ จา งไม จ า ยเงิน คาจางหรือคาทดแทนอื่น ใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ ง
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด ให มี ป ระกั น ภั ย สํ า หรั บ ลู ก จ า งทุ ก คนที่ จ า งมาทํ า งาน โดยให
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวง (ถามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหม
ทดแทนได ต ามกฎหมาย ซึ่ งเกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต อ ลู ก จ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู รั บ จ า ง
หรือผู รับ จ างช ว งจ างมาทํ างาน ผู รับ จา งจะตองสงมอบกรมธรรมป ระกัน ภัย ดังกลาวพรอมทั้งหลักฐาน
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11 การตรวจรับงานจาง
เมื่ อผู วาจางได ตรวจรับงานจ างที่ สงมอบและเห็ นว าถูกต องครบถวนตามสั ญญาแล ว
ผูวาจางจะออกหลักฐานการรับมอบเปนหนังสือไวให เพื่อผูรับจางนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงิน
คางานจางนั้น
ถาผลของการตรวจรับงานจางปรากฏวางานจางที่ผูรับจางสงมอบไมตรงตามสัญญา
ผู ว า จ า งทรงไว ซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไม รั บ งานจ างนั้ น ในกรณี เช น ว านี้ ผู รั บ จ างต องทํ า การแก ไขให ถู ก ต อ งตาม
สัญญาดวยคาใชจายของผูรับจางเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาวผูรับจางจะนํามาอางเปนเหตุ
ขอขยายเวลาสงมอบงานจางตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได
(18)ในกรณี ที่ ผู รั บ จ างส งมอบงานจ างถู กต อ งแต ไม ค รบจํ านวน หรื อ ส งมอบครบ
จํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ผูวาจางจะตรวจรับงานจางเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับ
งานจางเฉพาะสวนนั้นก็ได (ความในวรรคสามนี้ จะไมกําหนดไวในกรณีที่ผูวาจางตองการงานจางทั้งหมด
ในคราวเดี ย วกั น หรื อ งานจ า งที่ ป ระกอบเป น ชุ ด หรื อ หน ว ย ถ า ขาดส ว นประกอบอย า งหนึ่ งอย า งใด
ไปแลว จะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)

-6ขอ 12 รายละเอียดของงานจางคลาดเคลื่อน
ผู รั บ จ า งรั บ รองว า ได ต รวจสอบและทํ า ความเข า ใจในรายละเอี ย ดของงานจ า ง
โดยถี่ ถ ว นแล ว หากปรากฏว า รายละเอี ย ดของงานจ างนั้ น ผิ ด พลาดหรื อ คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย
หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง หรือขอขยายอายุสัญญาไมได
ขอ 13 คาปรับ
หากผู รั บ จ า งไม ส ามารถทํ า งานให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา
และผู ว า จ า งยั ง มิ ไ ด บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู รั บ จ า งจะต อ งชํ า ระค า ปรั บ ให แ ก ผู ว า จ า งเป น จํ า นวนเงิ น
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผู ว า จ า งได ข ยายเวลาทํ า งานให จนถึ งวั น ที่ ทํ า งานแล ว เสร็ จ จริ ง นอกจากนี้ ผู รั บ จ า งยอมให ผู ว าจ า ง
เรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับดังกลาวไดอีกดวย
ในระหว า งที่ ผู ว า จ า งยั ง มิ ไ ด บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น หากผู ว า จ า งเห็ น ว า ผู รั บ จ า ง
จะไมส ามารถปฏิบั ติตามสั ญ ญาต อไปได ผู วาจ างจะใชสิ ทธิบ อกเลิ กสัญ ญาและใช สิทธิ ตามข อ 14 ก็ได
และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดเวลาแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว
ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 14 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้น
ตอจนแลวเสร็จก็ได และในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางสวนตามแตจะเห็ นสมควร นอกจากนั้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปน
จํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 15 การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย
ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุ
ใหเกิดคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจาย
ดังกล าวให แกผูวาจางโดยสิ้น เชิงภายในกําหนด.................(....................) วัน นั บ ถัดจากวันที่ ไดรับแจ ง
เปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาวใหผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไดทันที
หากค า ปรั บ ค า เสี ย หาย หรื อ ค า ใช จ า ยที่ บั ง คั บ จากเงิ น ค า จ า งที่ ต อ งชํ า ระ
หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญ ญาแลวยังไมเพี ยงพอ ผูรับ จางยิน ยอมชําระสวนที่เหลือที่ ยังขาดอยู
จนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายนั้น ภายในกําหนด ..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง
หากมี เงินค าจ างตามสัญ ญาที่ หั กไวจายเป นค าปรับ ค าเสี ยหาย หรือค าใช จ ายแล ว
ยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด

-7ขอ 16 การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ อัน หนึ่ งอั น ใดที่ ผู รั บ จ างไม ต อ งรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอื่ น ตามที่ กํ าหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําใหผูรับจาง
ไมสามารถทํ างานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห งสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกลาว แลวแตกรณี
ถาผูรับจางไมป ฏิบัติใหเปน ไปตามความในวรรคหนึ่ ง ใหถือวาผูรับ จางไดสละสิทธิ
เรียกรองในการที่จะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแต
กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูว าจาง ซึ่งมีห ลักฐานชัดแจง หรือผูวาจ างทราบ
ดีอยูแลวตั้งแตตน
การงดหรือลดค าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ ง อยูในดุลพิ นิจ
ของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑7 การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง
หรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดิ นอยูและสามารถให บ ริการรับ ขนไดตามที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายั งประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ าท าก อ นบรรทุ ก ของนั้ น ลงเรื ออื่ น ที่ มิ ใช เรือ ไทย
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่ง
หรือนําเขาสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบใด
ในการส งมอบงานตามสั ญ ญาให แ ก ผู ว า จ าง ถ างานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผูรับจางจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณี ที่ ผู รั บ จ า งไม ส ง มอบหลั ก ฐานอย า งใดอย า งหนึ่ ง ดั ง กล า วในวรรคสอง
และวรรคสามใหแกผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจาง
มีสิทธิรับงานดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

-8สั ญ ญ านี้ ทํ า ขึ้ น เป น สองฉบั บ มี ข อ ความถู ก ต อ งตรงกั น คู สั ญ ญาได อ า นและเข า ใจ
ขอความ โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

