
(ร่างประกาศ) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตําบลบ้านดู่  

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย
พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้ งนี้  เ ป็นเงินท้ังสิ้น   
๑,๙๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   

- กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตําบลบ้านดู่  
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน ๑๕ ชุด จํานวน ๑  ระบบ 

 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 



                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันท่ี ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 
  
     ประกาศ ณ วันท่ี         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   
   
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซ้ือกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี         มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์

จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   

- กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน ๑๕ ชุด จํานวน ๑   ระบบ 

 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒    แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 



                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น   
ผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใหส้่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 



                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 
 



                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 
 
 
 



                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
 



                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวนิิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มีนาคม ๒๕๖๓ 



กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 15 ชุด 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง  
 
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จํานวน 15 ชุด 
 1.1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง   จํานวน 13 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
1.1.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
1.1.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 , H.264 , H.264+ , H.265, H.265+ 

หรือดีกว่า  
1.1.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
1.1.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
1.1.5 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

4,000x3,000 pixel หรือไม่น้อยกว่า 12,000,000 pixel  
1.1.6 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย  
1.1.7 มีการติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB  
1.1.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
1.1.9 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
1.1.10 ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
1.1.11 สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
1.1.12 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ ISO9001  
1.1.13 รองรับระบบตรวจจับการผ่านเส้นท่ีกําหนด 
1.1.14 รองรับระบบตรวจจับการบุกรุก 
1.1.15 รับประกันอุปกรณ์ท่ีนําเสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี การสนับสนุนทางเทคนิค และสํารอง

อะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
 1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จํานวน 2 ชุด 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
1.2.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
1.2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 , H.264 , H.264+ , H.265, H.265+ 

หรือดีกว่า  
1.2.3 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
1.2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
1.2.5 สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

4,000x3,000 pixel หรือไม่น้อยกว่า 12,000,000 pixel  
1.2.6 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน TCP/IP, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, 

NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, RTP, UDP/IP, HTTP, FTP, SNMP ได้เป็นอย่างน้อย 
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1.2.7 รองรับการทํา RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 ได้เป็นอย่างน้อย 
1.2.8 มีการติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 

ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 32 TB  
1.2.9 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
1.2.10 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
1.2.11 ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
1.2.12 สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
1.2.13 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ ISO9001  

  1.2.14 รับประกันอุปกรณ์ท่ีนําเสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี การสนับสนุนทางเทคนิค และสํารอง
 อะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร จํานวน 60 กล้อง 
    สําหรับติดต้ัง จํานวน 15 จุด 
  คุณลักษณะทางเทคนิค 
   2.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,688x1,520 pixel หรือไม่น้อยว่า 4,085,760 Pixel 

2.2 มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
2.3 ใช้เทคโนโลยี Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ  
2.4 มีความไวแสงน้อยสุด 0.008 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.011 LUX สําหรับ

การแสดงภาพขาวดํา (Black/White)  
2.5 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ½.5 นิ้ว  
2.6 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตํ่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยหว่า 10.8 มิลลิเมตร  
2.7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
2.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้  
2.9 สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 3 แหล่ง หรือ 3 อุปกรณ์ 
2.10 ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
2.11 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 , H.265 , H.264+ , H.265+ เป็นอย่างน้อย 
2.12 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
2.13 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถ

ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
2.14 ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 และ IK10 หรือดีกว่า  
2.15 สามารถทํางานได้ท่ีอุณหภูมิ -30 °C ถึง 60 °C  
2.16 สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, NTP เป็นอย่างน้อย 
2.17 มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ Micro SD Card รองรับไม่น้อยกว่า 128 GB 
2.18 มี Software Development Kit (SDK) ในรูปแบบแผ่น CD ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
2.19 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน CE,UL 
2.20 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 
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2.21 ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ ISO9001 
2.22 มีระบบตรวจจับการผ่านเส้นท่ีกําหนด 
2.23 มีระบบตรวจจับการบุกรุก 
2.24 มีระบบตรวจจับวัตถุหายไป 
2.25 มีระบบตรวจจับวัตถุท่ีเพ่ิมเข้ามาในพ้ืนท่ี 
2.26 มีระบบตรวจจับการปรับเปลี่ยนมุมมองของกล้อง 
2.27 มีระบบตรวจจับการใบหน้า 
2.28 รับประกันอุปกรณ์ท่ีนําเสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี การสนับสนุนทางเทคนิค และสํารอง

อะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
 

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จํานวน 16 เครื่อง 
 3.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จํานวน 15 เครื่อง 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
3.1.1 มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
3.1.2 มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps  
3.1.3 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
3.1.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  

3.1.5 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
3.1.6 สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 3  ปี 

3.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

3.2.1 มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
3.2.2 มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 56 Gbps  
3.2.3 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
3.2.4 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  
3.2.5 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
3.2.6 สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 3  ปี 
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4. โปรแกรมบริหารจัดการระบบและแสดงผล จํานวน 1 ชุด 
 คุณลักษณะ 

4.1 เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด  โดยรองรับ
อุปกรณ์  Network Cameras, Network Video Recorders, Digital Video Recorders, SAN Storage Server, 
Access Control, Time Attendance, Facial Face Identification เป็นอย่างน้อย เพ่ือบริหารจัดการบนซอฟต์แวร์
เดียวกันได้  

4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิดท่ีใช้ในโครงการ เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการและใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  จํานวนไม่น้อยกว่า 3,000 กล้อง และรองรับการ
เชื่อมต่อได้สูงสุด 100,000 กล้องในอนาคต 

4.4 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย และ อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิตอล จํานวนไม่น้อย
กว่า 1,024 เครื่อง และรองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุด 2,048 อุปกรณ์ในอนาคต 

4.5 รองรับจุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 512 อุปกรณ์ 
4.6 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย Recording Server ไม่น้อยกว่า 64 อุปกรณ์ 
4.7 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Alarm Input และ Alarm Output จํานวนไม่น้อยกว่าอย่างละ 3,000 

อุปกรณ์ 
4.8 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องนับจํานวนบุคคล People Counting Camera ได้ไม่น้อยกว่า 300 

อุปกรณ์ 
4.9 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องตรวจจับความหนาแน่นของบุคคล Heat Map Cameraได้ไม่น้อยกว่า 

70 อุปกรณ์ 
4.10 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal Camera ได้ไม่น้อยกว่า 20 อุปกรณ์ 
4.11 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องตัวจับการเข้าแถวได้ Queue Management Cameras  ไม่น้อยกว่า 

300 อุปกรณ์ 
4.12 รองรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลสตรีมม่ิง Streaming Server ได้ไม่น้อยกว่า 64 

อุปกรณ์ 
4.13 รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องติดตามตัว Dock Station ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 อุปกรณ์ 
4.14 สามารถสลับสัญญาณภาพระหว่าง  Main stream และ Sub stream ได้ขณะท่ีทําการดูภาพปัจจุบัน 
4.15 สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์และแพลทฟอร์มเพ่ือสลับสัญญาณภาพ

ให้มีความเสถียรภาพสูง (Smooth streaming) 
4.16 สามารถใช้งานฟังก์ชั่นท่ัวไป เช่น Two way audio, Digital zoom, PTZ Control, Manual 

recording, Capture และ Instant playback ได้เป็นอย่างน้อย 
4.17 สามารถกําหนดค่าให้แสดงภาพแบบสลับหมุนวน หรือเปลี่ยนแปลงหน้าต่างการแสดงภาพได้ 
4.18 สามารถเก็บการบันทึกภาพวีดีโอจากเครือข่ายภายในลงบนอุปกรณ์ NVR, Hybrid Storage, pStor 

หรือ Cloud Storage Server ได้เป็นอย่างน้อย 
4.19 สามารถต้ังค่าการบันทึกได้หลากหลายเช่น Continuous recording, event  recording, and 

command recording ได้เป็นอย่างน้อย. 
 
 
 
 



-5- 
 

4.20 รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน ANPR Cameraได้ไม่น้อยกว่า 3,000 อุปกรณ์ 
4.21 สามารถกําหนดช่วงเวลาสําหรับการบันทึกภาพวีดีโอได้ และสามารถบันทึกตารางเวลาเป็นลักษณะ 

Custom Template ได้ไม่น้อยกว่า 200 schedules 
4.22 สามารถเล่นภาพย้อนหลังได้ในขณะท่ีดูภาพปัจจุบันและเล่นภาพย้อนหลังแบบ ซิงโครไนซ์ ได้ 16 กล้อง 

เป็นอย่างน้อย และรองรับการเล่นภาพย้อนหลังจากกล้อง Fisheye แบบ Dewar pingได้ 
4.23 สามารถเลือกแหล่งจัดเก็บของอุปกรณ์ระหว่างอุปกรณ์ภายใน หรือ เซิร์ฟเวอร์ท่ีจักเก็บไฟล์ เพ่ือเล่น

ภาพย้อนหลังได้ 
4.24 สามารถค้นหาภาพย้อนหลังได้จากเหตุการณ์ เช่น การเคลื่อนไหว, การบุกรุกพ้ืนท่ี และ การข้ามผ่าน

เส้นหรือพ้ืนท่ี ท่ีกําหนดไว้เป็นอย่างน้อย 
4.25 สามารถกําหนด Tag สําหรับภาพวีดีโอ โดยสามารถทํา เพ่ิมและแก้ Tag เพ่ือระบุภาพวีดีโอสําคัญต่างๆ

ได้ และสามารถทําการล็อกและปลดล็อก ไฟล์วีดีโอ เพ่ือป้องกันระบบการบันทึกภาพ ไม่ให้บันทึกซํ้าไฟล์วีดีโอท่ีทําการ 
ล็อกดังกล่าวได้  

4.26 มีฟังก์ชั่นในขณะดูภาพย้อนหลังเช่น Reverse, frame by frame, Slow/Fast forward, Speed 
playback, Turn on/off audio, Volume, Digital zoom, Video clip, Capture เป็นอย่างน้อย 

4.27 สามารถแสดง Thumbnail ของภาพวีดีโอบน Timeline เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้งานในการดูภาพ
ย้อนหลังได้ 

4.28 สามารถกําหนดความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอจากอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือป้องการระบบเครือข่าย
ทํางานเกินขีดความสามารถ 

4.29 สามารถส่งออกรายงานจากกล้องนับจํานวนบุคคล People Counting , กล้องตรวจจับความหนาแน่น
ของบุคคล Heat Map, กล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal, กล้องตรวจจับการลําดับคิวของบุคคล Queue ได้ 

4.30 สามารถเปิดใช้งานให้กับตัวอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access Control และ สร้างรหัสในการเข้าใช้
งาน ได้ 

4.31 รองรับการเพ่ิมอุปกรณ์ Access Control  โดยการ ค้นหาหมายเลขไอพี, ช่วงหมายเลขไอพี, ช่วง
หมายเลขพอร์ต, นําเข้ารายชื่ออุปกรณ์มากกว่า 1 อุปกรณ์จากไฟล์ Batch 

4.32 สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดท่ีเชื่อมโยงกันกับตัวอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access Control  ได้ 
4.33 สามารถเล่นภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดท่ีเชื่อมโยงกันกับตัวอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access 

Control  ได้ 
4.34 สามารถควบคุมการล็อก, ปลดล็อก ของตัวอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access Control  ได้ 
4.35 สามารถดูข้อมูลการการสแกนบัตรผ่านตัวอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก Access Control แบบเรียลไทม์ได้ 
4.36 สามารถ รองรับการใช้งาน GIS Map ผ่าน API,URL ได้ เป็นอย่างน้อย 
4.37 สามารถเปลี่ยนแปลงรูปภาพของสัญลักษณ์อุปกรณ์ และรายละเอียดเชื่อมต่อแผนท่ีได้ 
4.38 สามารถ สร้าง/ลบ/แก้ไข สัญลักษณ์อุปกรณ์ Camera, Alarm input/output บนแผนท่ีได้ 
4.39 สามารถดูภาพปัจจุบันและดูภาพย้อนหลัง ของกล้อง บนแผนท่ีได้ 
4.40 สามารถแสดงข้อความการแจ้งเตือนภัยจากระบบเม่ือมีการแจ้งเตือนมาแสดงภายในหน้าต่างแผนท่ีได้ 
4.41 สามารถค้นหาประวัติการแจ้งเตือนภัยของแต่ละกล้องภายในหน้าต่างแผนท่ีได้ 
4.42 มีฟังก์ชั่นของการแจ้งเตือนโดยสามารถแสดงการแจ้งเตือนในลักษณะ  linking access points, linking 

alarm outputs, PTZ actions, sending emails, เป็นอย่างน้อย โดยต้องแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานต่างๆท่ีกําหนดไว้
ล่วงหน้าได้ 
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4.43 สามารถกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการแจ้งเตือนแต่ละประเภทได้ โดยกําหนดความสําคัญ
ของการแจ้งเตือนได้อย่างน้อย 3 ระดับ และสามารถปรับแต่งความสําคัญได้ 

4.44 สามารถกําหนดสถานะของการแจ้งเตือนได้ เช่น true, false, to be acknowledged, to be verified 
และ บันทึกข้อความลงบนเหตุการณ์  ได้เป็นอย่างน้อย 

4.45 สามารถแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุการณ์  device offline, HDD full, HDD read/write error, etc. ได้ 
เป็นอย่างน้อย 

4.46 มีฟังก์ชั่นสามารถ เพ่ิม/แก้ไข/ลบ ระดับหน้าท่ี และ ชื่อผู้ใช้งาน  โดยสามารถกําหนดสิทธิ ให้แต่ละกลุ่ม
มีสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานท่ีแตกต่างกันได้ 

4.47 มีฟังก์ชั่นท่ีสามารถบังคับให้ผู้ใช้งานท่ีเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะต้องทําการเปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสค่า
เริ่มต้นเดิม และ ผู้ดูแลระบบสามารถคืนค่ารหัสผ่าน ของผู้ใช้งานให้เป็นค่าเริ่มต้นได้เพ่ือควบคุมผู้ใช้งานในระบบ 

4.48 สามารถกําหนดระดับสิทธิ์ในการควบคุมกล้อง PTZ ให้แตกต่างกันในแต่ละผู้ใช้งานได้ 
4.49 เพ่ือป้องกันการพยายามเข้าถึงระบบจากบุคคลท่ีไม่ได้รับสิทธ์ หากมีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาด

ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ระบบต้องทําการระงับการเข้าใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานนั้นไม่น้อยกว่า 30 นาที 
4.50 ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อผู้ใช้งานแบบ  Active Directory ได้ 
4.51 สามารถรองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยรองรับกล้องแบรนด์เดียวกันและ

ต่างแบรนด์ด้วยมาตรฐานกลาง ONVIF หรือดีกว่า 
4.52 มีฟังก์ชั่นเพ่ือความสะดวกต่อผู้ใช้งานในการบริหารจัดการอุปกรณ์ เช่น ฟังก์ชั่นค้นหาอุปกรณ์ท่ีอยู่ใน

เครือข่ายอัตโนมัติ , เพ่ิมอุปกรณ์จาก IP Address หรือ Domain name, Import เป็นอย่างน้อย 
4.53 มีฟังก์ชั่นการเก็บประวัติการใช้งาน (Log) และสามารถค้นหาเพ่ือตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น Alarm 

Log,  Event Log เป็นอย่างน้อย 
4.54 มี Application เพ่ือรองรับการใช้งานผ่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เว็บไคลเอ็น, แอพพลิเคชั่นบน

สมาร์ทโฟน เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
4.55 รองรับการเชื่อมต่อจาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เว็บไคลเอ็น ได้ ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งาน และ

รองรับการเชื่อมต่อด้วย แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ได้ ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งาน ในเวลาเดียวกัน 
4.56 มีเทคโนโลยีในการเก็บสํารองข้อมูลใน SD Card ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในกรณีท่ีเครือข่ายไม่

สามารถใช้งานได้ (ANR) และหากเครือข่ายกลับมาใช้งานได้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้จะถ่ายโอนมาเก็บและบันทึกบนอุปกรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่ายตามปกติ 

4.57 มีฟังก์ชั่นในการ สํารอง และ กู้คืน ข้อมูลรายการอุปกรณ์ในระบบได้ 
4.58 ระบบสามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์วิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะ (Intelligent Video Analysis Device) ได้

ในสถานการณ์ต่างๆเช่น ANPR, Heat map และ People Counting เป็นอย่างน้อย 
4.59 โปรแกรมสําหรับบริหารจัดการท่ีนําเสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ

เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลและกล้องวงจรปิดเพ่ือประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน 
 4.60 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือน เม่ือสัญญาณกล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์บันทึกภาพมีปัญหาหรือไม่
สามารถใช้งานได้ 
 4.61 สามารถรองรับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์ระบบเครือข่าย สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 IP ADDRESS 
 4.62 สามารถแจ้งเตือน ผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) เพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน 
 4.63 สามารถแจ้งเตือน เม่ือสถานะของกล้องดับ และแจ้งเตือนเม่ือสถานะของกล้องกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 
 4.64 สามารถแจ้งเตือน โดยระบุ ตําแหน่งของกล้อง สถานท่ีติดต้ัง เป็นภาษาไทย เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 
 4.65 สามารถเก็บ Log ของสถานะของกล้องวงจรปิดได้ 
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 4.66 สามารถรองรับการแจ้งเตือนสถานะของกล้องผ่านทาง Email ได้ โดยเพ่ิมฟังก์ชั่นการทํางานในอนาคต 
 4.67 สามารถรองรับการแจ้งเตือนสถานะของกล้องผ่านทาง SMS ได้ โดยเพ่ิมฟังก์ชั่นการทํางานในอนาคต 

4.68 สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 3  ปี 
 
5. เครื่องถอดรหัสการแสดงผล จํานวน 1 ชุด 
 คุณลักษณะ 

5.1 มีช่องสัญญาณขาออกแบบ HDMI อย่างน้อย 4 ช่อง  
5.2 มีช่องต่อ USB จํานวน 1 ช่องเป็นอย่างน้อย  ทําหน้าท่ีเป็น media player เล่นไฟล์จาก USB Flash 

drive ได้โดยตรง  
5.3 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกแบบ Mini Jack จํานวน 1 ช่องเป็นอย่างน้อย 
5.4 แสดงภาพแบบ  Video Wall แบบ 2x2 ได้ในตัว 
5.5 รองรับการพ่วงอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน แบบ multi-level cascading  เพ่ือเพ่ิมจํานวนจอ และสร้าง 

Video Wall  ได้รวมสูงสุด  10x10 ได้  
5.6 รองรับการหมุนภาพกลับหัวแบบ 180 องศา ได้ 
5.7 รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 1080P 
5.8 สนับสนุนการควบคุมใช้งานได้จาก ปุ่มกดหน้าเครื่อง, IR remote control และ RS232 control 
5.9 รับประกันอุปกรณ์ท่ีนําเสนอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี การสนับสนุนทางเทคนิค และสํารองอะไหล่อย่าง

น้อย 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
6. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 KVA จํานวน 15 เครื่อง 
 คุณลักษณะ 

6.1 กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 KVA (1,200 Watts) 
 6.2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 
 6.3 มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% 
 6.4 สามารถสํารองไฟฟ้าท่ี Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

6.5 สินค้าต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 3  ปี 
 

งานติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
1. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 

ให้ผู้รับจ้างจัดหาและทําการติดต้ังรวมท้ังอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น สายสัญญาณ เสาติดต้ังกล้อง หัวต่อ  กล่องพักสาย
ให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ 

กรณีติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร 
อุปกรณ์ต้องเป็นแบบกันน้ําท้ังหมดหรือติดต้ังอยู่ภายในกล่องกันน้ํา ผู้รับจ้างต้องทําการจัดหาอุปกรณ์ท่ี

จําเป็นต้องใช้งานในระบบอ่ืนๆ เช่น ตู้ใส่อุปกรณ์กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์จับยึดต่างๆ   เพ่ือให้ระบบสามารถทํางาน
ได้อย่างสมบูรณ์และมีความเรียบร้อย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม สามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานราชการ 
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     2. อุปกรณ์เดินสายสัญญาณ จํานวน 60 ชุด 
2.1 สายนําสัญญาณ  UTP แบบภายในอาคาร มีมาตรฐานดังนี้   ANSI/TIA-568-C.3 Category 5E, ANSI-

TIA/EIA-568-B.2 Category 5E, TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801:2002 Class D, EN50173 Category 5E, 
EN50288-3-1, IEC61156-5, UL444, UL, NEC, NFPA, NEC800, NEMAWC63.1 ICEAS-90-661 Category 
5E,RoHS Compliant 

2.2 สายนําสัญญาณ  UTP แบบภายนอกอาคาร มีมาตรฐานดังนี้ ANSI/TIA-568-C.3 Category 5E, ANSI-
TIA/EIA-568-B.2 Category 5E, ISO/IEC 11801:2002 Class D, EN50173 Category 5E, EN50288-3-1, UL444, 
IEC61156-5, NEC800, NEMAWC63.1 ICEAS-90-661 Category 5E,RoHS Compliant 

2.3 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะสายสัญญาณ อย่างน้อย 3 ปีหรือดีกว่า 

      3. โครงข่ายสายสัญญาณใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์เช่ือมต่อ จํานวนไม่น้อยกว่า 4000 เมตร 
 3.1 คุณสมบัติสายสัญญาณใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) 
 3.1.1 สายใยแก้วนําแสงเป็นชนิด Single mode ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2011, 
ANSI/TIA-568-C.3, Telecordia (Bellcore) GR-20-CORE, ICEA 640, IEC 60793, IEC 60794-1-2, ITU-T 
G.652D และ RoHS เป็นอย่างน้อย 

3.1.2 สายใยแก้วนําแสงสามารถติดต้ังภายนอกอาคารแบบแขวนกับเสาไฟฟ้าและร้อยท่อฝังดิน โดยมี 
โครงสร้างท่ีสามารถป้องกันสัตว์กัดแทะได้ 

3.1.3 รองรับการใช้งาน IEEE802.3, 40/100Gbps Ethernet, 10GEthernet, Gigabit Ethernet และ 
Fiber Channel ได้เป็นอย่างน้อย 

3.1.4 เป็นสายใยแก้วนําแสงจํานวน 12 Core 
3.1.5 มีค่า Max. และ Typ. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1310 nm ไม่เกิน 0.35 และ 0.33 dB/km 
3.1.6 มีค่า Max. และ Typ. Attenuation ท่ีความยาวคลื่น 1550 nm ไม่เกิน 0.21 และ 0.19 dB/km 
3.1.7 มีโครงสร้างเป็นแบบ Multi-tube โดย Loose tube ทําจากวัสดุ PBT (Polybutylene  

Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Thixotropic Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 
3.1.8 มี Central Strength Member ทําจากวัสดุ FRP และมี Ripcord เพ่ือช่วยในการปอกสาย 
3.1.9 มี Additional Strength Member ทําจาก Water blocking E-Glass Yarn เพ่ือเพ่ิมการรับแรงดึง 

และป้องกันความชื้น 
3.1.10 โครงสร้างมีชั้นป้องกันการกดทับและสัตว์กัดแทะทําจากวัสดุ Corrugated chrome steel tape 

coated with polymer ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 mm 
3.1.11 เปลือกชั้นนอกของสายทําด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพ่ือป้องกันรังสี UV 
3.1.12 สามารถรับแรงดึงขณะติดต้ังได้ไม่น้อยกว่า 1,800 N และขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 N  
3.1.13 สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน และขณะติดต้ังต้ังแต่ -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาต้ังแต่ – 

40°C ถึง 75°C 
3.1.14 มีรัศมีการโค้งงอของสายขณะติดต้ังไม่เกิน 20 เท่า และขณะใช้งานไม่เกิน 10 เท่า 
3.1.15 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-C เพ่ือสะดวกในการเรียงสาย 
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3.1.16 สายใยแก้วนําแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน 
3.1.16.1 Tensile loading Test  IEC 60794-1-2-E1A 
3.1.16.2 Compression Test  IEC 60794-1-2-E3 
3.1.16.3 Repeated Bending Test IEC 60794-1-2-E6 
3.1.16.4 Impact Test   IEC 60794-1-2-E4 
3.1.16.5 Cable Bending Test  IEC 60794-1-2-E11B 
3.1.16.6 Cable Twist or Torsion Test IEC 60794-1-2-E7 
3.1.16.7 Temperature Cycling Test IEC 60794-1-2-F1 
3.1.16.8 Water Penetration Test IEC 60794-1-2-F5 

3.1.17  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี 
3.1.18  ติดต้ังพร้อม FDU แบบปิดเพ่ือป้องกันสัตว์กัดแทะ, SC-Connector และ SC-Pigtail โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายสัญญาณ 
3.1.19 ผู้เสนอราคาต้องเดินสายใยแก้วนําแสงพร้อมอุปกรณ์จับยึดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1.20 ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและจัดทํารายการการเดินสายสายตาม
รูปแบบมหาวิทยาลัย 

3.2 กล่องเก็บปลายสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Distribution Unit) 
3.2.1 เป็นอุปกรณ์พักและกระจายสายใยแก้วนําแสงตามมาตรฐาน TIA/EIA ความจุ 6-24 Core 
3.2.2 โครงสร้างทําด้วยวัสดุ Electro Galvanize Steel 
3.2.3 มีความสูง 1U สามารถเปลี่ยน Adapter Plate ได้ 
3.2.4 สามารถเลื่อนเข้า-เลื่อนออกได้ (Sliding) โดยท่ีสายด้านหลังไม่ขยับ 
3.2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายใยแก้วนําแสง 

3.3 ชุดเช่ือมต่อสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Adapter Snap Plate) 
   3.3.1 เป็นชนิด SC 
   3.3.2 ลักษณะเป็นตัวเมียสองด้าน ชนิด Single mode ยึดติดกับแผ่นอลลูมิเนียมเพ่ือความแข็งแรง 
   3.3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายใยแก้วนําแสง 

4. ข้อกําหนดเพ่ิมเติม 
4.1 ในกรณีท่ีตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เกิดปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของเครื่องหรืออุปกรณ์ท่ีอยู่ภายใน 

ระยะประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขในวันถัดไป หลังจากวันท่ีได้รับแจ้ง และถ้าผู้รับจ้างต้องนําเครื่อง
กลับไปซ่อมแซม ท่ีบริษัทฯ ผู้รับจ้างจะต้องนําเครื่องสํารอง เพ่ือให้ทางราชการ สามารถใช้งานต่อได้ภายในระยะเวลา 
7 วันทําการ 

4.2 การทดลองใช้อุปกรณ์เต็มรูปแบบทางราชการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบไม่ถือเป็นการ ตรวจรับ 
4.3 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการติดต้ังและเชื่อมต่ออุปกรณ์ท้ังระบบนี้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

***************************** 
 




