


























ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference) 

การจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม 

ปีงบประมาณ 2564 
------------------------------------------------- 

๑.  ความเป็นมา 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ไดพิ้จำรณำแนวทำงกำรเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร บัญชำกำร/สั่งกำร และกำรติดตำม
สถำนกำรณ์แบบ Real Time ของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงคมนำคม ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรจรำจร ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัยในกำรคมนำคมขนส่ง และกำรเดินทำงของประชำชน 
โดยได้ด ำเนินกำรบูรณำกำรระบบ CCTV ของกระทรวงคมนำคม ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว มำตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2558 และในปีงบประมำณ 2562 ได้ด ำเนินกำรเพ่ิมศักยภำพกำรเชื่อมต่อระบบ CCTV 
แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม เพ่ือน ำเสนอระบบผ่ำนเว็บไซต์ และ Mobile Application รวมถึง 
เตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรบูรณำกำรระบบ CCTV ในระดับประเทศ 

ในกำรนี้ เพ่ือให้ระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม สำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในกรณีที่ระบบมีควำมช ำรุด เสียหำย หรือหำกมีข้อขัดข้องก็จ ำเป็นต้องท ำกำรแก้ไข 
โดยผู้เชี่ยวชำญให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงเห็นควร
ให้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงบริกำรบ ำรุ งรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร 
ของกระทรวงคมนำคม 

๒. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๒.๑ วัตถุประสงค์ 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม
ให้สำมำรถใช้งำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่หยุดชะงักเสียหำย 

๒.๒ เป้าหมาย 
ระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม สำมำรถให้บริกำรได้ทุกวัน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีระยะเวลำหยุดชะงักเสียหำย (Down Time) น้อยที่สุด 

๒.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้ใช้งำนทุกระดับสำมำรถใช้งำนข้อมูลภำพจำกระบบ CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวง

คมนำคม ตำมสิทธิกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนที่ได้รับ ได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ  เป็นประโยชน์ต่อ
กำรให้บริกำรประชำชน และกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง 

๓. คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 
3.1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
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3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำน                   
ของรัฐไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ                   
ที่ รั ฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ                             
ของกรมบัญชีกลำง 

3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน                  
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรจัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.1.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ 
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic  Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงำนในการให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข หรือ             
การจัดซื้อ/จัดหาพร้อมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระหว่างหน่วยงาน                  
พร้อมระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยอยู่ในสัญญาเดียวกัน และผลงำนดังกล่ำว            
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ หรือ
เอกชนที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมเชื่อถือ อย่ำงน้อย 1 สัญญำ และมีวงเงิน สัญญำไม่ต่ ำกว่ำ                 
2,๕0๐ ,๐๐๐.-บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งต้องมีหนังสือ
รับรองผลงานจากหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา และหลักฐานส าเนาสัญญา  ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เป็นคู่สัญญำ 

3.2 เงื่อนไขท่ัวไป 
3.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองการให้บริการเครือข่ายจากผู้ให้บริการ

ระบบสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้งรับรองความเร็วตามที่กระทรวงคมนาคมก าหนด 
โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา 

3.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการให้บริการหลังการขายส าหรับอุปกรณ์ค้นหา
เส้นทาง Router ยี่ห้อ Fortinet รุ่น Fortigate 60E จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา 

3.2.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรำยชื่อทีมงำนที่จะเข้ำด ำเนินกำรให้บริกำร ที่เป็นพนักงำน
ของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอโดยต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทฯ ตำมต ำแหน่งดังนี้ 

 (1) ผู้จัดกำรโครงกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 คน มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี โดยน าเสนอประวัติการท างานเป็นอย่างน้อย 
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 (2) ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คน 
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 7  ปี โดยน าเสนอประวัติการท างาน และประกาศนียบัตร
ในด้านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย 

3.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน ำเสนอแผนและรูปแบบการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบและอุปกรณ์ตำมขอบเขตงำนตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำร 

3.2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน ำเสนอรายละเอียดของศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของการให้บริการ 
๔.๑ ขอบเขตงานเบื้องต้น 

ด ำเนินกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร 
ของกระทรวงคมนำคม ซึ่งเชื่อมโยงระบบ CCTV ของหน่วยงำนในสังกัด 7 แห่ง ได้แก่ (1) กรมทำงหลวง 
(2) กรมทำงหลวงชนบท (3) สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) บริษัท ขนส่ง จ ำกัด (4) กรมเจ้ำท่ำ 
(5) สถำนีรถไฟกรุงเทพ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (6) ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และ (7) ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน)  มำยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม โดยมี
รำยละเอียดกำรให้บริกำร ดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 1.1) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 Switch) ขนำด 24 ช่อง ยี่ห้อ Aruba รุ่น 2930F 

จ ำนวน 7 เครื่อง 
 1.2) อุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง Router ยี่ห้อ Fortinet รุ่น Fortigate 60E จ ำนวน 7 เครื่อง 
 1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบ Streaming ยี่ห้อ HPE รุ่น DL360 G10 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 12 เครื่อง 
 1.4) ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ GFIN จ ำนวน 1 ชุด 
 1.5) ระบบ Streaming ยี่ห้อ GFIN จ ำนวน 1 ระบบ 
 1.6) ระบบแสดงกำรใช้งำนในลักษณะแผนที่ จ ำนวน ๑ ระบบ 
 1.7) ตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓ (ขนำด 42U) พร้อมอุปกรณ์ 

KVM จ ำนวน ๑ ชุด 
2) รับผิดชอบค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบเครือข่ำยเชื่อมโยง CCTV 

แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย 
 2.1) ระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระบบ CCTV ติดตั้งที่หน่วยงำนในสังกัด จ ำนวน 7 วงจร 
 2.2) ระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระบบ CCTV ติดตั้งที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

จ ำนวน 1 วงจร 

๔.๒ ข้อก าหนดทั่วไป 
1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ดูแล บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ส ำหรับ

ระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม ซึ่งจะต้องสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่หยุดชะงักเสียหำย จึงต้องมีกำรบ ำรุงรักษำในลักษณะที่เป็นกำรบ ำรุงรักษำเพ่ือ
ป้องกันปัญหำ (Preventive Maintenance) และกำรซ่อมแซมแก้ไขเมื่อเกิดควำมเสียหำย และมีระยะเวลำ
หยุดชะงักเสียหำย (Down Time) น้อยที่สุด โดยจะต้องจัดหำช่ำงผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญมำตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำระบบ อย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และซ่อมแซมแก้ไขระบบเมื่อเกิดปัญหำ โดยก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรเข้ำให้บริกำร (On-site Service) ภำยใน ๖ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หำกไม่เข้ำมำด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด จะต้องถูกปรับตำมเงื่อนไขของสัญญำ 
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2) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิคและปัญหำอ่ืนๆ ทำงโทรศัพท์ หรืออีเมล์  
กับส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

3) ในกรณีท่ีอุปกรณ์ประเภทฮำร์ดแวร์ เกิดกำรช ำรุด ขัดข้อง จนไม่สำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพ 
ต้องด ำเนินกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่ำวให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงปกติ และในระหว่ำงกำรซ่อมแซมต้องมี
อุปกรณ์เปลี่ยนทดแทนให้ใช้งำนชั่วครำวได้ 

4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหมำยเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องในเวลำปฏิบัติงำนรำชกำร 
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

๕) ระยะเวลำในกำรใช้บริกำรรวม ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔) 

๔.๓ รายการคุณลักษณะเฉพาะ 
1) ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 1.1) อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L3 Switch) ขนำด 24 ช่อง ยี่ห้อ Aruba รุ่น 2930F 

จ ำนวน 7 เครื่อง 
 1.2) อุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง Router ยี่ห้อ Fortinet รุ่น Fortigate 60E จ ำนวน 7 เครื่อง 
 1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับระบบ Streaming ยี่ห้อ HPE รุ่น DL360 G10 

พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 12 เครื่อง 
 1.4) ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ GFIN จ ำนวน 1 ชุด 
 1.5) ระบบ Streaming ยี่ห้อ GFIN จ ำนวน 1 ระบบ 
 1.6) ระบบแสดงกำรใช้งำนในลักษณะแผนที่ จ ำนวน ๑ ระบบ 
 1.7) ตู้ส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓ (ขนำด 42U) พร้อมอุปกรณ์ 

KVM จ ำนวน ๑ ชุด 
2) รับผิดชอบค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบเครือข่ำยเชื่อมโยง CCTV 

แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม ประกอบด้วย 
 2.1) ระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระบบ CCTV ติดตั้งที่หน่วยงำนในสังกัด จ ำนวน 7 วงจร 

โดยแต่ละวงจรมีควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลอย่ำงน้อย 30 Mbps 
 2.2) ระบบเครือข่ำยเชื่อมโยงระบบ CCTV ติดตั้งที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

จ ำนวน 1 วงจร โดยมีควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลอย่ำงน้อย 210 Mbps 
3) ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรต่อสัญญำสิทธิ์กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยวงจรสื่อสำร (VPN) 

ทั้งหมดตำมขอบเขตของสัญญำ และแจ้งส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมโดยหนังสือที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือเป็นกำรยืนยันกำรต่อสัญญำกับบริษัทผู้ให้บริกำรสื่อสำรข้อมูลหรือ
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม โดยส่งมอบหนังสือดังกล่าวพร้อมการส่งมอบงานงวดที่  ๑ ให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ หำกไม่ด ำเนินกำรต่อสัญญำสิทธิ์กำรใช้งำนระบบเครือข่ำยดังกล่ำว จนเป็นเหตุ
ให้เกิดควำมขัดข้อง จะต้องถูกปรับตำมเงื่อนไขของสัญญำ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นกำรจัดจ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร 

ของกระทรวงคมนำคม ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ ต.ค. 2563 
ถึง ก.ย. 2564 
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๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
ระบบ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ำยสื่อสำร ตำมขอบเขตของงำนกำรจ้ำงบริกำร

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม ต้องสำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงปกติตั้งแต่วันที่ก ำหนดเริ่มท ำงำนในสัญญำจ้ำง และจะต้องได้รับกำรบ ำรุงรักษำ รวมทั้ง ซ่อมแซม
แก้ไขเม่ือเกิดเหตุขัดข้อง ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 

๗. วงเงินงบประมาณ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จะจ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยง CCTV 

แบบบูรณำกำร ของกระทรวงคมนำคม โดยใช้งบประมำณหมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ วงเงินไม่เกิน ๕,๐๒๓,๒๐๐.-บำท 

8. เงื่อนไขการช าระเงิน 

 แบ่งจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำงเป็นงวดๆ รวม 12 งวด เท่ำๆ กัน  (ในกรณีเดือนแรกมีระยะเวลำกำร
ให้บริกำรไม่ครบจ ำนวนวันแห่งเดือนนั้น ให้ค ำนวณค่ำบริกำรเป็นจ ำนวนวันตั้งแต่วันที่ให้บริกำรจนถึงวัน
สุดท้ำยของเดือนนั้น) 

9. อัตราค่าปรับ 
อัตรำค่ำปรับให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำนี้ 

10. หลักเกณฑ์การพิจาราณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 10.1  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำตัดสินคัดเลือกเฉพำะรำยที่เสนอหลักฐำน
เอกสำรครบถ้วนถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้องตำมเงื่อนไขที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมก ำหนดเท่ำนั้น 
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมถือเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะอุทธรณ์หรือฟ้องร้อง
หรอืเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมไม่ได้ทั้งสิ้น 
 10.2  ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะใช้หลักเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลัก และน้ ำหนัก
ที่ก ำหนด ดังนี้ 
  10.2.1 รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30 (ระบบ e-GP ค ำนวณ
ให้โดยอัตโนมัติ) 
  10.2.2 คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 
70 มีรำยละเอียดตำม ภาคผนวก 

  โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องได้
คะแนนในข้อ 10.2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 

 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก ก. 

หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) 

 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพ
ต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 
 (1) รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30 (ระบบ e-GP ค ำนวณให้
โดยอัตโนมัติ) 
 (2) คุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 กำรให้คะแนนคุณภำพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมีคะแนนรวมทั้งหมด 
100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ คะแนนรวม คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1 ประสบกำรณ์ของผู้เสนอรำคำ พิจำรณำจำก 
- รำยละเอียดของผลงำนที่น ำเสนอ มีกำรเชื่อมโยง

ระบบ CCTV ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อบริหำรจัดกำร
กำรน ำเสนอจำกศูนย์กลำง ซึ่งสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม (15 คะแนน) 

- ประวัติกำรท ำงำนของผู้จัดกำรโครงกำร (9 คะแนน) 
- ประวัติกำรท ำงำน และประกำศนียบัตรในด้ำนที่เกี่ยวข้อง ของ

ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล  (6 
คะแนน) 

30   

2 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร พิจำรณำจำก 
- ควำมถูกต้องของหนังสือรับรองกำรให้บริกำรเครือข่ำย 

และควำมเร็วจำกผู้ให้บริกำรระบบสื่อสำรข้อมูลหรือ
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม (15 คะแนน) 

- ควำมถูกต้องของหนังสือรับรองกำรให้บริกำรหลังกำร
ขำยส ำหรับอุปกรณ์ค้นหำเส้นทำง Router ยี่ ห้อ 
Fortinet รุ่น Fortigate 60E (15 คะแนน) 

30   

3 แผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตลอดระยะเวลำ 
กำรให้บริกำรอย่ำงสมบูรณ์ พิจำรณำจำก 
- แผนและรปูแบบกำรบ ำรุงรักษำ / ซ่อมแซมแก้ไข

ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำร (15 คะแนน) 
- รำยละเอียดขั้นตอนในกำรแกไ้ขปญัหำ (15 คะแนน) 
- รำยละเอียดศูนย์รับแจง้เหตุขัดข้อง (5 คะแนน) 
- จ ำนวนช่องทำงในกำรรับแจ้งปญัหำ (5 คะแนน) 

40   

 

 โดยก ำหนดให้น้ ำหนักรวมทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ ๑๐๐ และผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องได้
คะแนนในข้อ (2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ 
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