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เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ 
 
1. ควำมเป็นมำ 

ตำมท่ีเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ได้มีระบบเสริมควำมมั่นคง ด้วยระบบกล้องวงจรปิด มำนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 และระบบอื่น ๆ  เช่นประตูอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้ำ และอ่ืน ๆ นั้น ปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดดังกล่ำวไม่
สำมำรถใช้งำนได้จ ำนวนมำก ระบบอ่ืน ๆ มีปัญหำเนื่องจำกทั้งอุปกรณ์เสีย เครื่องบันทึกไม่สมำรถใช้งำนได้ 
หรือ สำยสัญญำณต่ำง ๆ มีปัญหำ ท ำให้ไม่สำมำรถดูเหตุกำรณ์ และบันทึกข้อมูลเหตุกำรณ์ และกำรใช้อ่ืนส่วน
อ่ืนๆ ได ้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 ทั้งนีเ้พ่ือให้กำรบริหำรระบบเสริมควำมมั่นคง เป็นไปด้วยประสิทธิภำพ จึงเห็นสมควร ปรับปรุง ซ่อม
บ ำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือเชื่อมระบบเครือข่ำย กล้องวงจรปิด และอ่ืน ให้ท ำงำนได้ตำมปกติ และมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือซ่อมบ ำรุง และเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับระบบเสริมควำมม่ันคง ด้วยกล้องวงจรปิด 
2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบส ำรองไฟฟ้ำ เพ่ือให้ระยะเวลำในกำรจัดเก็บภำพให้ระยะยำวยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือซ่อมบ ำรุงระบบ VIDEO CALL ให้กลับมำใช้งำนได้ และ มีประสิทธิภำพ 
2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรส ำรองไฟฟ้ำของระบบกล้องวงจรปิดให้นำนยิ่งขึ้น 
2.5 เพ่ือแก้ไขกำรท ำงำนของระบบประตูไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติท้ัง 3 บำนหลัก 
2.6 เพ่ือตรวจเช็คกำรท ำงำนของอุปกรณ์ระบบส ำรองไฟฟ้ำ (Generator) และระบบไฟฟ้ำแรงสูงตำม

แนวรั้ว ให้ท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1 ด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่ใช้งำนไม่ได้ จำกจ ำนวนกล้องที่มีอยู่

ปัจจุบันจ ำนวน 228 จุด ให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติทุกจุด โดยผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในด้ำนค่ำใช้จ่ำยหำกต้องมีควำมจ ำเป็นที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิด , อุปกรณ์แปลงสำยสัญญำณ Fiber Optic / UTP , อุปกรณ์ส่งสัญญำณไฟฟ้ำ (PoE Injector / PoE 
Extender) และอ่ืน ๆ โดยหำกมีกำรเปลี่ยนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดนั้นจะต้องเลือกใช้อุปกรณ์รุ่นเดียวกันกับ
ของเดิมท่ีทำงเรือนจ ำใช้งำนอยู่ หรือรุ่นมีคุณสมบัติที่ดีกว่ำ และสำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบบันทึกข้อมูล และ 
กำรแสดงภำพที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันได้ 
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3.2 ท ำควำมสะอำดตัวอุปกรณ์ และหน้ำเลนส์ของกล้องวงจรปิดที่ยังใช้งำนได้ และปรับมุมกล้องของ 
IP Camera ที่มีปัญหำเรื่องควำมคมชัด และมุมกล้อง ตำมจุดที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยเฉพำะกล้อง
ภำยนอกอำคำรในแดนต่ำง ๆ หรือตำมแนวทำงเดิน 

3.3 แก้ปัญหำภำพจำกกล้องวงจรปิด ให้สำมำรถบันทึกภำพได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถแสดงภำพ
ย้อนหลังได้ทุกกล้อง 

3.4 จัดเรียงภำพบนจอในศูนย์ควบคุมกลำงให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม พร้อมแสดงชื่อหรือรหัส
กล้องบนจอแสดงภำพที่ก ำหนดไว้ 

3.5 ซ่อมแซมเครื่องส ำรองไฟฟ้ำและเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของเครื่องส ำรองไฟเดิม ในตู้แร็คของ
ห้องควบคุมหลัก จ ำนวน 1 ตัว ให้ท ำงำนได้ตำมปกติ 

3.6  ส่งมอบและติดตั้งระบบแสงสว่ำงไฟฟ้ำฉุกเฉินตำมจุดที่ก ำหนด ตำมจ ำนวนที่สั่งซื้อ 
3.7 ด ำเนินกำรซ่อมแซมและแก้ไขให้ระบบ Video Call ของระบบเยี่ยมญำติกลับมำใช้งำนได้

ตำมปกติ จ ำนวน 3 ตัว 
3.8 แก้ไขและปรับปรุงชื่อของกล้องและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมมำตรำฐำนที่ก ำหนดไว้เดิม 

จ ำนวน 1 งำน 
3.9 ซ่อมแซมระบบเปิด/ปิด และกำรไม่หยุดตำมจุดก ำหนดของประตูไฟฟ้ำอัตโนมัติ หน้ำทำงเข้ำ

แดนหลักจ ำนวน 3 บำนให้กลับมำใช้งำนได้ตำมปกติ 
3.10 ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่องและอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือกำร MA เครื่องก ำหนดไฟฟ้ำ

ส ำรอง (Generator) และท ำรำยงำนผลกำรตรวจเช็คและแก้ไข 
3.11 ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ำแรงสูงตำมแนวรั้วของเรือนจ ำ เพ่ือป้องกันนักโทษหลบหนี ให้มี

ก ำลังไฟฟ้ำในแต่ละบริเวณตำมมำตรฐำนของระบบไฟฟ้ำแรงสูงตำมแนวรั้ว พร้อมท ำรำยงำนกำรตรวจเช็ค 
3.12 เพ่ิมหน่วยควำมจ ำของเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในห้องควบคุมควำมมั่นคงที่ปัจจุบันมีอยู่ 6GB 

ให้เป็น 16GB เป็นอย่ำงน้อย 
3.13 จัดท ำตำรำง IP Address , Host Name , MAC Address , ล ำดับภำพที่แสดงบนหน้ำจอ และ

รำยละเอียดอ่ืน ๆ  ของไอพีแอดเดรส ของวงเน็ตเวิร์คของระบบกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
ดูแลและแก้ปัญหำต่อไป 

3.14 ตรวจเช็คและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อร้อยสำยสัญญำณกล้องวงจรปิดภำยในเรือนจ ำทุกจุด ที่
ช ำรุด เสียหำย โดยใช้ท่อ PVC แทนท่อ EMT เดิม 

3.15 ติดต้ัง/ส่งมอบหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headphone) ใหม่ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
3.16 ส่งมอบแบตเตอร์รี่ส ำรอง ส ำหรับวิทยุสื่อสำร ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
3.17 ส่งมอบเสำอำกำศ ส ำหรับวิทยุสื่อสำรตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
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3.18 ส่งมอบและติดตั้ง DC Adapter ส ำหรับเครื่องเยี่ยมญำติตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
3.19 ส่งมอบเครื่องส ำรองไฟ (UPS) ขนำด 1500VA/900 วัตต์ ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด พร้อมติดตั้งให้

สำมำรถใช้งำนได้ทันทีตำมจุดที่ก ำหนด 
3.20 ส่งมอบเครื่องส ำรองไฟ (UPS) ขนำด 6000VA จ ำนวน 1 ตัว  พร้อมติดตั้งและท ำกำรเดิน

สำยไฟฟ้ำชนิด VCT 3 Core โดยใช้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของสำยไฟไม่น้อยกว่ำ 2.5 มม. พร้อม Circuit 
Breaker เพ่ือรองรับกำรจ่ำยไฟให้กับอุปกรณ์เครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ทุกจุดในห้องควบคุม โดยในกำรเดิน
สำยไฟให้เดินโดยใช้ท่อหรือรำงสำยไฟชนิด PVC สีขำวเพ่ือควำมเรียบร้อย 

3.21 เนื่องจำกภำยในเรือนจ ำเป็นพ้ืนที่ปิด ดังนั้นกำรด ำเนินงำนทั้งหมดจะต้องด ำเนินกำรภำยวัน
และเวลำรำชกำร และเป็นช่วงเวลำที่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องภำยในเรือนจ ำเท่ำนั้น ผู้ได้รับงำน
ต้องรับผิดชอบต่อระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแล้วทั้งสิ้น 
 
4. คุณลักษณะท่ัวไปของอุปกรณ์ที่เสนอ 

4.1 อุปกรณ์ที่เสนอ ต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็น
บุคคลล้มละลำยตำมค ำสั่งของศำลที่ได้สั่งกำรตำมกฎหมำยของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่ 

4.2 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องเป็นของแท้ ของใหม่ อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี เป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสำยกำรผลิต 
(Production Line) และต้องเป็นเครื่องใหม่ที่ยังมิได้ท ำกำรติดตั้งใช้งำน ณ ที่ใดมำก่อน รวมทั้งต้องไม่เป็น
เครื่องที่ถูกน ำมำปรับปรุงสภำพใหม่ (Reconditioned หรือ Rebuilt)  

4.3 รำคำของอุปกรณ์ที่ เสนอรวมถึงกำรติดตั้งและเชื่อมโยงระบบและกำรปฏิบัติให้เป็นผล 
(Implementation) ที่ต้องมีเพ่ือให้ระบบกล้องวงจรปิดท ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดย เรือนจ ำกลำง
คลองไผ่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติมจำกที่ปรำกฏอยู่ในใบเสนอรำคำ 

4.4 กล้องวงจรปิดชนิดไอพี ที่จ ำเป็นต้องน ำมำเปลี่ยนหรือทดแทนตัวเดิมที่ช ำรุด ต้องเป็นรุ่นเดียวกัน
หรือดีกว่ำ และต้องสำมำรถบันทึกและท ำงำนร่วมกับโปรแกรมปัจจุบันที่ใช้งำนอยู่ได้ 
 

5. คุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ 
5.1 แบตเตอร์รี่ส ำรอง ส ำหรับวิทยุส่ือสำร     จ ำนวน 30 ชุด 

5.1.1 เป็นแบตเตอร์รี่ส ำรองส ำหรับวิทยุสื่อสำร 
5.1.2 มีแรงดัน 7.2 โวลต์ 
5.1.3 แบตเตอร์รี่ต้องมีควำมจุอย่ำงน้อย 1,100 มิลลิแอมป์ 

5.2 เสำอำกำศ ส ำหรับวิทยุสื่อสำร      จ ำนวน 30 ชุด 
5.2.1 เป็นส ำอำกำศส ำหรับติดตั้งบนตัววิทยุสื่อสำร ท ำจำกวัสดุยำงเพ่ือควำมยืดหยุ่น 
5.2.2 เสำอำกำศจะต้องมีข้ัวเชื่อมต่อชนิด BNC เท่ำนั้น 
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5.3 เครื่องส ำรองไฟ (UPS) ส ำหรับอุปกรณ์ภำยในตู้อุปกรณ์ (Rack)  จ ำนวน 10 ชุด 

5.3.1 เป็น UPS ชนิด Line Interactive ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500VA และสำมำรถรองรับ
กำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 900 วัตต์หรือดีกว่ำ 

5.3.2 มี Stabilizer สำมำรถปรับแรงดันไฟฟ้ำได้อัตโนมัติ เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ำตก 
5.3.3 มีค่ำแรงดันไฟฟ้ำขำออกที่ 220Vac เป็นชนิด Simulated Sine Wave หรือดีกว่ำ 

มีค่ำผันแปรไม่เกิน 10% ในโหมดปรับแรงดัน และไม่เกิน 5% ในโหมดแบตเตอร์รี่ 
5.3.4 มีหน้ำจอ LCD หรือ LED ส ำหรับแสดงสถำนะของ UPS และแบตเตอร์รี่ได้ 
5.3.5 มี Outlet ที่สำมำรถป้องกันกำร Surge 
5.3.6 มีระบบ Overload Protection 
5.3.7 มีระบบ Surge Protection และ Short Circuit Protection 

 
5.4 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ส ำหรับอุปกรณ์เครือข่ำยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม 

จ ำนวน 1 ชุด 
5.4.1 เป็น UPS ชนิด True-Online Double Conversion  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6000VA 

และสำมำรถรองรับกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 4200 วัตต์หรือดีกว่ำ 
5.4.2 รองรับแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ (AC) ได้อย่ำงน้อย 110V ถึง 300V 
5.4.3 สำมำรถเลือกแรงดันไฟฟ้ำขำออก (AC) ได้อย่ำงน้อย 220V,230V และ 240V เป็น

อย่ำงน้อย 
5.4.4 มีหน้ำจอ LCD หรือ LED ส ำหรับแสดงสถำนะของ UPS และแบตเตอร์รี่ได้ 
5.4.5 มีกระแสไฟฟ้ำขำออกของภำค Inverter เป็นชนิด Pure Sine Wave 
5.4.6 สำมำรถต่อพ่วงแบตเตอร์รี่เพื่อรองรับระยะเวลำในกำรส ำรองไฟฟ้ำได้ยำวนำนขึ้น 
5.4.7 มีสวิชต์ควบคุมชุดปลั๊กขำออก (Outlets) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเลือก

อุปกรณ์ ที่จะใช้งำนเครื่องส ำรองไฟฟ้ำได้ 
5.4.8 มีพอร์ต USB หรือ RS232 ส ำหรับใช้กับ Management Software และสำมำรถใช้ 

Management Software ในกำรแสดงสถำนะ UPS ,Load Level ,Battery 
Level , Input/Output Voltage, Discharge Time และ Fault Conditions ได ้

5.4.9 รองรับมำตรฐำน Surge Protection 220V (IEEEC6100-4-5 level 3) 
5.4.10 รองรับ Overload Protection และ Short Circuit Protection 
5.4.11 มีค่ำ Effiency ไม่น้อยกว่ำ 88% ใน Battery Mode และ AC mode 
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5.5 อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ำกระแสตรง (DC Adapter) ส ำหรับเครื่องเยี่ยมญำติ    จ ำนวน 10 ชุด 

5.5.1 เป็น DC Adapter มีข้ัวต่อที่สำมำรถใช้กับเครื่องเยี่ยมญำติของทำงเรือนจ ำได้ 
5.5.2 มีแรงดันไฟฟ้ำขำออกขนำด 12 โวลต์ และรองรับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำที่ 2 แอมป์ 

เป็นอย่ำงน้อย 
 

5.6 หูฟังพร้อมไมโครโฟน (Headphone) ส ำหรับเครื่องเยี่ยมญำติ  จ ำนวน 36 ชุด 
5.6.1 เป็นหูฟังชนิดครอบหู (Over Ear) หรือ แนบหู (On Ear) 
5.6.2 เป็นหูฟังที่มำพร้อมกับไมโครโฟน (Headphone)  
5.6.3 มี Jack เชื่อมต่อขนำด 3.5 มิลลิเมตรแบบ Single Jack 

 
5.7 หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ส ำหรับคอมพิวเตอร์ในศูนย์ควบคุมกลำง  จ ำนวน 1 ชุด 

5.7.1 เป็นหน่วยควำมจ ำหลักส ำหรับคอมพิวเตอร์ Desktop ชนิด Dual-Inline (DIMM) 
5.7.2 เป็นหน่วยควำมจ ำชนิด DDR3 
5.7.3 มีควำมเร็ว (BUS) 1600MHz  
5.7.4 มีควำมจุรวม 16GB โดยใช้เป็นขนำด 8GB จ ำนวน 2 ตัว 

 
5.8 กล้องวงจรปิดชนิด Dome ส ำหรับใช้งำนภำยนอก (Outdoor) จ ำนวน ตำมที่เสียจริง  

(ปัจจุบันใช้รุ่น Mobotix M25) 
5.8.1 เป็นกล้องวงจรปิดที่สำมำรถใช้งำนภำยนอก (Outdoor) โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้

อุปกรณ์ Housing เพ่ิมเติมได ้
5.8.2 รองรับมุมภำพกว้ำงสูงสุดอย่ำงน้อย 180 องศำ  
5.8.3 รองรับกำรตรวจจับควำมเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Motion Detection) 
5.8.4 รองรับมำตรฐำนกันน้ ำ,ฝุ่นที่ IP66 และรองรับกำรกระแทกที่ IK08 เป็นอย่ำงน้อย 
5.8.5 รองรับกำรใช้งำนในอุณหภูมิ -30 ถึง 50 องศำเซลเซียสเป็นอย่ำงน้อย 
5.8.6 มีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
5.8.7 มำพร้อมกับชุดอุปกรณ์ยึดติดกับผนังและเพดำน 
5.8.8 รองรับ Power Over Ethernet มำตรฐำน IEEE 802.3af  Class 2 หรือ 3 และใช้

พลังงำน 5 วัตต์หรือน้อยกว่ำ เพ่ือลดภำระจำกแหล่งจ่ำยไฟ เนื่องจำกเรือนจ ำมี
กล้องจ ำนวนมำก 
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5.8.9 รองรับ Internal DVR แบบ Micro SD Card และรองรับควำมจุอย่ำงน้อย 4GB 
หรือมำกกว่ำ 

5.8.10 มีไมโครโฟน (Microphone) และล ำโพง (Loudspeaker) ในตัวเพ่ือใช้สื่อสำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำยในห้องควบคุมและนักโทษ 

5.8.11 รองรับ H.264 Hardware Codec  
5.8.12 รองรับโปรโตคอล IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, UDP, 

SNMP, SMTP,DHCP,NTP, SIP G.711 และ G.722 เป็นอย่ำงน้อย 
5.8.13 รองรับรูปแบบภำพแบบอิสระ สำมำรถปรับสัดส่วนภำพเป็น 4 :3 , 8:3  และ 16:9 

ได ้และรองรับควำมละเอียดสูงสุดอย่ำงน้อย 6MP (3072x2048) หริอมำกกว่ำ 
5.8.14 รองรับกำรบันทึก โดยรองรับภำพต่อวินำที (Frame Rate : fps) สูงสุด 30fps ที่

ควำมละเอียด 1280x720 เป็นอย่ำงน้อย 
5.8.15 สำมำรถใส่ Label หรือ Logo เข้ำไปในภำพที่บันทึกจำกกล้องได้ เพ่ือควำมสะดวก

ในกำรจัดบริเวณและง่ำยต่อกำรค้นหำ 
5.8.16 สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ได้ 
5.8.17 มีโปรแกรมเฉพำะส ำหรับศูนย์ควบคุมกลำง สำมำรถเรียกดูกล้องจ ำนวนมำกพร้อม

กันได้ 
5.8.18 มี Mobile Application ส ำหรับเรียกดูภำพจำกกล้องวงจรปิดได ้

 

5.9 กล้องวงจรปิดชนิด Fisheye ส ำหรับใช้งำนภำยใน (Indoor) จ ำนวน ตำมที่เสียจริง  
(ปัจจุบันใช้รุ่น Mobotix  Q25) 

5.9.1 เป็นกล้องวงจรปิดที่สำมำรถใช้งำนภำยใน (Indoor)   
5.9.2 เป็นกล้องติดเพดำน ชนิด Fish eye โดยมีมุมภำพกว้ำง 360 องศำ 
5.9.3 รองรับมำตรฐำนกันน้ ำ,ฝุ่นที่ IP65 และรองรับกำรกระแทกที่ IK07 เป็นอย่ำงน้อย 
5.9.4 รองรับกำรใช้งำนในอุณหภูมิ -30 ถึง 50 องศำเซลเซียสเป็นอย่ำงน้อย 
5.9.5 มีเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
5.9.6 มำพร้อมกับชุดอุปกรณ์ยึดติดกับผนังและเพดำน 
5.9.7 รองรับ Power Over Ethernet มำตรฐำน IEEE 802.3af  Class 2 หรือ 3 และใช้

พลังงำน 5 วัตต์หรือน้อยกว่ำ เพ่ือลดภำระจำกแหล่งจ่ำยไฟ เนื่องจำกเรือนจ ำมี
กล้องจ ำนวนมำก 

5.9.8 รองรับ Internal DVR แบบ Micro SD Card และรองรับควำมจุอย่ำงน้อย 4GB 
หรือมำกกว่ำ 
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5.9.9 มีไมโครโฟน (Microphone) และล ำโพง (Loudspeaker) ในตัวเพ่ือใช้สื่อสำร
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ภำยในห้องควบคุมและนักโทษ 

5.9.10 รองรับโปรโตคอล IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, UDP, 
SNMP, SMTP,DHCP,NTP, SIP G.711 และ G.722 เป็นอย่ำงน้อย 

5.9.11 รองรับรูปแบบภำพแบบอิสระ สำมำรถปรับสัดส่วนภำพเป็น 4 :3 , 8:3  และ 16:9 
ได้ และรองรับควำมละเอียดสูงสุดอย่ำงน้อย 6MP (3072x2048) หริอมำกกว่ำ 

5.9.12 รองรับกำรบันทึก โดยรองรับภำพต่อวินำที (Frame Rate : fps) สูงสุด 30fps ที่
ควำมละเอียด 1280x720 เป็นอย่ำงน้อย 

5.9.13 สำมำรถใส่ Label หรือ Logo เข้ำไปในภำพที่บันทึกจำกกล้องได้ เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรจัดบริเวณและง่ำยต่อกำรค้นหำ 

5.9.14 สำมำรถบริหำรจัดกำรผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ได้ 
5.9.15 มีโปรแกรมเฉพำะส ำหรับศูนย์ควบคุมกลำง สำมำรถเรียกดูกล้องจ ำนวนมำกพร้อม

กันได้ 
5.9.16 มี Mobile Application ส ำหรับเรียกดูภำพจำกกล้องวงจรปิดได้ 

 
6. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 

6.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรขำย/ให้บริกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยโดยตรงมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
10 ปี นับจนถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำ 

6.2 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรดูแล หรือติดตั้งระบบเครือข่ำย  และ
ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองผลงำนดังกล่ำว หรือสัญญำ หรือ ใบสั่งจ้ำง อย่ำงน้อย 1 งำน  
โดยมีผลงำนรวมทั้ง 2 งำนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำท โดยผลงำนที่อ้ำงอิง ต้องไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันที่สอบรำคำ/
ประมูล 

6.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

6.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

6.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องแจ้งชื่อ ยี่ห้อ และรุ่นของอุปกรณ์ พร้อมท ำตำรำงเปรียบเทียบข้อก ำหนด 
(Comply) รำยกำรที่เสนอกับรำยละเอียดข้อก ำหนดส ำหรับระบบต่ำง ๆ ในเอกสำรตำมข้อก ำหนดนี้ รวมทั้ง
แนบแคตตำล็อกของอุปกรณท์ี่เสนอมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
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6.6 ผู้ เสนอรำคำต้องเป็นบริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัทผู้ท ำธุรกรรมกับภำครัฐ โดยต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

6.7 ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมโครงกำร โดยไม่
อ้ำงถึงควำมผิดพลำดเนื่องจำกเวลำ ที่ไม่เพียงพอ เพรำะทำงเรือนจ ำมีเวลำจ ำกัดในกำรอนุญตให้เข้ำ
ด ำเนินกำรในแต่ละวัน 

6.8 ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนกำรติดตั้งหรือกำรแก้ปัญหำใด ๆ เกี่ยวกับระบบเสริมควำมมั่นคง กับ
เรือนจ ำ หรือกรมรำชทัณฑ์เพ่ือเข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติ หรือกำรท ำงำนกับเรือนจ ำ โดยแสดงใบสัญญำ หรือใบสั่ง
ซื้อ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองผลงำนที่ออกโดยหน่วยงำนในกรมรำชทัณฑ์ อย่ำงน้อย 1 งำน 

6.9 ผู้เสนอรำคำต้องมำดูสถำนที่และเซ็นรับรองว่ำได้ท ำกำรส ำรวจและรับทรำบควำมต้องกำรแล้ว 
จึงจะมีสิทธิในกำรยื่นเสนอรำคำ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขในข้อ 3 และรำยละเอียดขอบเขตของงำน จะต้องด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 
8. ก ำหนดวันดูสถำนที่ 

  เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ จะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่น ำชี้สถำนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด และ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ปัจจุบัน และชี้แจงถึงควำมต้องกำร เนื่องจำกเป็นระบบกำรปรับปรุง เฉพำะสถำนที่ที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ตำมวัน / เวลำและสถำนที่ที่ก ำหนดในประกำศประกวดรำคำโดยผู้เสนอรำคำจะต้องเข้ำไปตรวจ
วิเครำะห์ข้อมูลที่จะสร้ำงระบบกล้องวงจรปิดอย่ำงละเอียด  และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของกำรวิเครำะห์
ข้อมูลดังกล่ำว ซึ่งผู้เสนอรำคำจะน ำมำฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยใดๆ จำก เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ในเรื่องดังกล่ำว
ภำยหลังไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้เสนอรำคำที่ไม่มำดูสถำนที่จะไม่มีสิทธิ์ในกำรยื่นซองประกวดรำคำ (ผู้ที่เข้ำดูสถำนที่
จะต้องแสดงหนังสือรับรองของบริษัทพร้อมส ำเนำบัตรประชำชน ในกรณีมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ
ด้วย) 
 
9. แผนกำรด ำเนินงำน 

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
9.1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำเร็จรูป (ไม่ใช่เป็นแผนเบื้องต้น) โดยระบุรำยละเอียดของกิจกรรม

และระยะเวลำด ำเนินกำรให้ชัดเจน 
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9.2 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที ่เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรและผู้คุมงำนตำมแผนที่ก ำหนด ประสำนงำน
กับ เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  

9.3 จัดส่งแผนกำรด ำเนินกำรพร้อมหนังสือแต่งตั้ง ให้ประธำนกรรมกำรตรวจรับทรำบภำยใน 10 วัน 
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 
10. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน และตรวจรับ 

10.1 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องแจ้งจ ำนวน รำยชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีมงำนที่จะเข้ำด ำเนินกำร
ติดตั้ง พร้อมระบุหัวหน้ำงำน หรือผู้ประสำนงำนโครงกำร 

10.2 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบหรือซ่อมกำรท ำงำนของสำยสัญญำณ หรือ ซ่อมกล้อง 
หรืออ่ืนๆใด ในจุดที่ไม่มีภำพสัญญำณจำกกล้องมำยังจอภำพและเครื่องบันทึก ให้ท ำงำนได้ตำมปกติทั้งหมด 
จำกจ ำนวนกล้องที่มีอยู่ทั้งสิ้น 228 ตัว โดยจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

10.3 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินกำรให้ Server ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส ำหรับท ำกำรบันทึกข้อมูล และ
แก้ไขกำรท ำงำนของ Server ทั้ง 2 ชุด ให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลได้ตำมปกติ 

10.4 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดค่ำกำรบันทึกข้อมูลของกล้องทุกตัว ให้ท ำกำรบันทึกใน 
Server ที่ก ำหนดไว้ ทั้ง 2 ชุด ตำมกำรออกแบบเดิม หรืออำจจะปรับปรุงแก้ไข กำรบันทึกข้อมูลอย่ำงไร เพ่ือ
ควำมเหมำะสม ตำมเจ้ำหน้ำที่เรือนจ ำเป็นผู้ก ำหนดได้ เพ่ือให้กำรบันทึกข้อมูลของกล้องทุกตัวสำมำรถท ำงำน
ได้ตำมปกติ และเหมำะสมกับพ้ืนที่กำรจัดเก็บ และกำรแสดงค้นหำข้อมูล เพ่ือกำรแสดงผลย้อนหลัง 

10.5 กำรค ำนวนพื้นที่กำรจัดเก็บ ควำมละเอียด จ ำนวนเภำพต่อวินำที ผู้ชนะรำคำต้องเป็นผู้ก ำหนด 
ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลส ำหรับดูย้อนหลังเหตุกำรณ์ที่เกิดขี้นได้ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

10.6 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินกำรซ่อมระบบ Video CALL ให้ทุกตัวสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ 
ตำมท่ีเรือนจ ำมีอยู่ปัจจุบัน หรือตำม TOR ก ำหนด 

10.7 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินติดตั้ง ไมโครโฟนพร้อมหูฟัง และ โทรศัพท์  ณ. จุดต่ำง  ๆ ตำม
จ ำนวนที่ได้สั่งซื้อมำ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยเจ้ำหน้ำที่ของเรือนจ ำเป็นผู้ก ำหนด 

10.8 ผู้ชนะรำคำจะต้องด ำเนินกำรซ่อมหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครืองส ำรองไฟฟ้ำขนำด 1KVA ที่
ส ำรองไฟฟ้ำให้กับ Server ในตู้แร็คให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ จ ำนวน 1 ตัว 

10.9 ควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้กระท ำขึ้น แม้จะเกิดด้วยเหตุ
สุดวิสัย ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยนั้นๆ และจะต้องชดใช้จนครบถ้วน หรือ
ยินยอมให้ทำงเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ หักเงินจำกรำคำที่ชนะกำรประมูลมำชดใช้ ซึ่งแล้วแต่ทำงเรือนจ ำกลำง
คลองไผ่จะพิจำรณำ 
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10.10 ส่งมอบคู่มือกำรปฏิบัติงำน และเอกสำรอ่ืนๆ  พร้อมทั้งด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
ของเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้ 

ก. เอกสำรยืนยันกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ 
 

11. กำรช ำระเงิน 
เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ จะช ำระเงินให้แก้ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ ก็ต่อเมื่อได้มีกำรตรวจรับงำนตำม 

ข้อ 9 เรียบร้อยแล้ว ดังตำรำงที่ 1-2 
ตำรำงที่ 1-2  

ล ำดับที่ เงื่อนไขกำรส่งมอบ ระยะเวลำ กำรช ำระเงิน 
1 รำยงำนผลกำรติดตั้งอุปกรณ์และระบบกล้องวงจร

ปิด และส่งมอบคู่มือกำรปฏิบัติงำน และเอกสำร
อ่ืนๆ  พร้อมอบรม  

ภำยใน 90 วัน
นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ 

100% ของรำคำที่ประมูล
ได ้

 
12. กำรรับประกัน 

12.1 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ จะต้องรับประกันกำรใช้งำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เสนอเป็นเวลำ 1 ป ี
นับถัดจำกวันที่ เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ได้ตรวจรับงำนทั้งหมดแล้ว ผู้ชนะกำรประกวดรำคำมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำ
และซ่อมแซมแก้ไข (ตำมรำยละเอียดในข้อ 12) ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำ 

12.2 เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ หรือผู้แทนของเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ อำจแจ้งปัญหำ/ข้อผิดพลำดของ
ระบบงำน สภำพของกำรช ำรุดบกพร่องเบื้องต้นของอุปกรณ์เครือข่ำยไปยังผู้ชนะกำรประกวดรำคำโดยทำง
โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดและตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำจะต้องตอบรับทรำบมำยัง เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ หรือผู้แทนของเรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ภำยใน 4 
ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งโดยทำงโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

12.3 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องส่งมอบเอกสำรที่แสดงว่ำ อุปกรณ์สื่อสำรข้อมูล ได้รับประกัน
ตำมท่ีบริษัทผู้ผลิตระบุไว้ในเอกสำรแคตตำล็อก หรือเอกสำรประกอบที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำได้น ำรวมไว้ใน
ข้อเสนอด้ำนเทคนิค 
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13. กำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมแก้ไข 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำต้องบ ำรุงรักษำซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแทน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับ 
อุปกรณ์เครือข่ำยกำรสื่อสำรข้อมูลในระยะเวลำประกัน 1 ปี โดยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

13.1 ในกำรซ่อมแซมและแก้ไขปัญหำ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องท ำกำรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ส ำรอง
เพ่ือให้ทำง เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ สำมำรถใช้งำนระบบได้อย่ำงต่อเนื่องก่อน จึงจะด ำเนินกำรซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำยต่อไป 

13.2 ถ้ำหำกผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 ได้ ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำต้องถูกปรับเป็นรำยชั่วโมง โดยมีระยะเวลำขัดข้องได้ไม่เกินเดือนละ 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำต้องยอมให ้เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ปรับในช่วงเวลำที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ในส่วนที่เกินก ำหนด
ข้ำงต้น (อัตรำค่ำปรับเป็นไปตำมเกณฑ์ของ เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ ที่ระบุไว้ในสัญญำ) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

13.2.1 กำรเรียกเงินค่ำปรับหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้น หำกผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่ส่งเงิน
ค่ำปรับหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิด ขึ้นภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ เรือนจ ำกลำงคลอง
ไผ่ แจ้งให้ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เรือนจ ำกลำงคลองไผ่ มีสิทธิหักเงินค่ำปรับหรือ
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกเงินประกันสัญญำหรือเรียกจำกธนำคำรผู้ค้ ำประกันได้ทันที 

 
14. งบประมำณ 

900,000.00 บำท (เก้ำแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว 
 


