ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR)
จัดซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องตรวจอำวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภำระและเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ
แบบเดินผ่ำน (Walk-Through Metal Detector) สำหรับใช้งำนในพื้นที่ 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
(จังหวัดสงขลำ,จังหวัดยะลำ,จังหวัดปัตตำนี,จังหวัดนรำธิวำส) จำนวน 27 สถำนี
******************************************
1.

หลักกำรและเหตุผล
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดหาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์
สัมภาระ เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) และเครื่องตรวจจับวัตถุโลหะ
แบบมื อถื อพกพา (Handheld Metal Detector) มาใช้ ในกิ จการ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของระบบรั กษาความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงานและประชาชนที่ใช้บริการในพื้นที่ให้บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา,จังหวัด
ยะลา,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดนราธิวาส) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมานั้น
ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการบารุงรักษาทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) และ
เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) แต่ยังขาดอะไหล่สารองสาหรับการซ่อมบารุง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์
ดั งกล่ าวสามารถใช้ งานได้ เต็ มประสิ ทธิ ภาพ ยื ดอายุ การใช้ งาน มี ความเที่ ยงตรงน่ าเชื่ อถื อ และปลอดภั ยต่ อ
ผู้ ปฏิบั ติ งานและผู้ โดยสารที่ มาใช้ บริ การ รฟท. จึงมีความประสงค์จะจั ดซื้ ออะไหล่ อุ ปกรณ์ดั งกล่ าวมาใช้ งาน
ในกิจการฯ ต่อไป

2.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้ออะไหล่ สาหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระและเครื่อง
ตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) สาหรับใช้งานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา,จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดนราธิวาส) จานวน 27 สถานี

3.

คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ท าสั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไว้ ชั่ ว คราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผลงานด้านการซ่อมบารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ หรือการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ หรือการขาย
เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
พร้อมทั้งแนบสาเนาหนั งสื อรั บรองผลงาน หรือสาเนาสัญญาจ้าง หรือสาเนาใบสั่งซื้อ กับหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
4.

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
อะไหล่ของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระและเครื่องตรวจจั บวัตถุ
โลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ทุกชิ้นที่นาเสนอ ต้องสามารถใช้งานเข้ากับระบบเดิมได้
โดยมีรายการทั้งหมด ดังต่อไปนี้
ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

1. เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ ยี่ห้อ Astrophysics รุ่น XIS-100XD
1.1 Generator-Controller (แหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้า)
4
1.2 DCI (Diagnostic and Control Interface) แผงวงจรควบคุมการทางาน
5
1.3 Solid State Relay (สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์)
1
1.4 Power Supply 5V (แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 5 โวลต์)
17
1.5 Conveyor Belt (สายพานลาเลียง)
1
1.6 PLC (Programmable Logic Controller) กล่องควบคุมการตั้งค่าโปรแกรม
1
1.7 X-Ray System Controller (ชุดควบคุมระบบการทางานเครื่องเอกซเรย์)
2
1.8 BIOS Battery (ถ่านไบออส)
3
1.9 HDD+SW (Harddisk + Software) ฮาร์ดดิสก์และซอฟต์แวร์
3
1.10 UPS (Uninterruptible Power Supply) เครื่องสารองไฟฟ้า 550VA 330W
7
1.11 Monitor (จอแสดงผล) 24 นิ้ว
1
1.12 UPS ภายนอก สารองไฟ 15 นาที
27
รวม
72
2. เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ ยี่ห้อ Astrophysics รุ่น XIS-6545
2.1 DCI (Diagnostic and Control Interface) แผงวงจรควบคุมการทางาน
5
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ลำดับ
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

รำยกำร

AOCP (Advanced Operator Control Panel) แผงควบคุมการทางาน
Conveyor Belt (สายพานลาเลียง)
PLC (Programmable Logic Controller) กล่องควบคุมการตั้งค่าโปรแกรม
BIOS Battery (ถ่านไบออส)
HDD+SW (Harddisk + Software) ฮาร์ดดิสก์และซอฟต์แวร์
UPS (Uninterruptible Power Supply) เครื่องสารองไฟฟ้า 550VA 300W
Monitor (จอแสดงผล) 18.5 นิ้ว
รวม
3. เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ยี่ห้อ CEIA รุ่น HI-PE
3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า (Adapter)
รวม

จำนวน
1
3
2
10
1
1
5
28
1
1

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและ
วัตถุระเบิ ดฯ ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผล มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 5 วันทาการ
5.

กำรส่งมอบ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบอะไหล่ของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-ray ช่องอุโมงค์สัมภาระ
และ เครื่องตรวจจับวัตถุโลหะแบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ทุกรายการตามข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อ 4 ให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้ อขาย
ให้ แก่ รฟท. (ผู้ ซื้ อ) ณ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมื อ ง แขวงรองเมื อ ง เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330

6.

กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่
รฟท. (ผู้ซื้อ) ได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก
การใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 10 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก รฟท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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7.

เงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
รฟท. จะจ่ายเงินค่าพัสดุหรือสิ่งของ ซึง่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ ว ให้ แก่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อกให้ เป็ นผู้ ขาย เมื่ อคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ข อง รฟท.
ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและได้รับมอบพัสดุหรือสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

8.

ค่ำปรับ
หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุหรือสิ่งของให้แก่ รฟท. ภายในเวลาที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดและขอบเขต
ของงาน (TOR) ข้อ 5 และ รฟท. ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ รฟท. (ผู้ซื้อ) เป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุหรือสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

9.

กำหนดยืนรำคำ
ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

10. วงเงินในกำรจัดซื้อ
เป็นจานวน 9,857,503.40 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)
11. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำ
รฟท. จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
***************************************
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