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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
ขอ 1.1 แบบรูปรายการละเอียด และรายละเอียดงานศึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา

(1) รายละเอียดงานศึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา
(2) ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา
(3) แบบมาตรฐานสถานีเตือนภัยลวงหนา
(4) หมูบานเสี่ยงภัยเบ้ืองตน
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(1) รายละเอียดงานศึกษา ออกแบบ และติดตัง้ระบบเตือนภัยลวงหนา
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รายละเอียดงานศึกษา ออกแบบ และติดต้ังระบบเตือนภัยลวงหนา

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันโลกเราประสบกับปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเกิดจากการปลอยกาซเรือนกระจกข้ึนสูบรรยากาศ

และการลดทอนประสิทธิภาพการดึงกาซคารบอนไดออกไซดออกจากบรรยากาศ ทําใหแสงอาทิตยสองทะลุผาน
ชั้นบรรยากาศมาสูพ้ืนโลกไดมากข้ึน และโลกไมสามารถระบายความรอนออกไปได สงผลใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพ่ิมสูงข้ึน สําหรับผลกระทบจากภาวะดังกลาวท่ีมีตอประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่ง
จากการศึกษาหากอุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน 2-4 องศาเซลเซียส จะมีผลใหพายุไตฝุนซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญท่ีทําให
เกิดอุทกภัยน้ําหลาก-ดินถลม เกิดการเปลี่ยนทิศทาง เพ่ิมความรุนแรง และมีความถ่ีในการเกิดเพ่ิมข้ึนรอยละ 10-
20 และจากการเฝาติดตามสถานการณภัยพิบัติจากอุทกภัยน้ําหลาก ดินถลมของประเทศไทยท่ีผานมาพบวาไม
เพียงแตพ้ืนท่ีท่ีไดรับการศึกษาจากหนวยงานตางๆ วาเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยจะเกิดภัยพิบัติเทานั้น พ้ืนท่ีอ่ืนก็เกิด
เหตุการณ และสรางความเสียหายอยางมากมาย

อยางไรก็ตามในชวง 5-10 ปท่ีผานมา ภัยธรรมชาติดังกลาวไดเกิดข้ึนบอยครั้ง และนับวันจะมีความถ่ี
และทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ กรมทรัพยากรน้ําตระหนักถึงปญหาดังกลาว รวมท้ังเห็นความสําคัญ และความ
จําเปนอยางยิ่งยวด ท่ีจะสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในสังคมไทยมีความรู ความเขาใจในสาเหตุของการเกิด
เหตุการณภัยพิบัติน้ําหลาก-ดินถลม การสรางความเขมแข็งของประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในการเฝาระวังและ
ติดตามสถานการณน้ําในสภาวะเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุการณ รวมท้ังการปฎิบัติตนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยเม่ือเกิด
เหตุการณ

กรมทรัพยากรน้ําจึงไดดําเนินการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยง
อุทกภัย- ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา โดยพัฒนากลไกในการติดตามสถานการณ เฝาระวังและ
เตือนภัยท่ีเกิดจากน้ําหลาก ประกอบดวย การติดตั้งสถานีตรวจวัดขอมูลปริมาณน้ําฝน และ/หรือระดับน้ําในพ้ืนท่ี
หมูบานท่ีอยูในขายเสี่ยงภัยสูงตอการเกิดน้ําหลาก-ดินถลม และระบบเตือนภัยลวงหนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
ซึ่งจะสงขอมูลท่ีตรวจวัดไดมายังหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ตามเวลาจริงตลอด 24
ชั่วโมง โดยมีการจัดเจาหนาท่ีเฝาระวัง และวิเคราะหสถานการณน้ําจากขอมูลท่ีตรวจวัดได และสรางมาตรฐานใน
การเฝาระวังและการเตือนภัย พรอมฝกอบรมอาสาสมัครตรวจวัดและเตือนภัย (ผูรู) ประจําหมูบานใหเขามามีสวน
รวมในงานการเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถแจงเตือนภัยลวงหนาใหประชาชนทราบกอนเกิด
เหตุการณ โดยไดมีการประสมประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ใหเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานอยางยั่งยืน โดยไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2548 ถึงป 2558 ครอบคลุมหมูบาน
เสี่ยงภัย จํานวน 4,791 หมูบาน และเพ่ือใหระบบเตือนภัยลวงหนาท่ีพัฒนาข้ึนครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยท้ังหมด
ของประเทศไทยอยางเปนระบบลุมน้ํา และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ดังนั้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมทรัพยากรน้ําจึงจะดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยเพ่ิมเติมใหครอบคลุม โดยจะ
ดําเนินการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ําบางปะกง ลุมน้ําโตนเลสาป
ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ลุมน้ําเพชรบุรี ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก ลุม
น้ําตาป  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ําปตตานี ไมนอยกวา 1,509 หมูบาน
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2. วัตถุประสงคของโครงการ
กรมทรัพยากรน้ํา มีความประสงคท่ีจะดําเนินงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning)

สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย - ดินถลม ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ปงบประมาณ พ. ศ. 2559 ในการเฝาระวัง
และเตือนภัยประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม บริเวณพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมาย ท้ังยังสามารถประยุกตใชเปน
เครื่องมือ (Tools) ในการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา สําหรับการติดตามและเฝาระวังสถานการณ
น้ํา ชวยประกอบการตัดสินใจเพ่ือบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการดังตอไปนี้

๑) เพ่ือจัดหา ติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา พรอมระบบเตือนภัยลวงหนา ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัย
จํานวนไมนอยกวา 1,509 หมูบาน

๒) เพ่ือใหประชาชน และทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมาย ไดมีสวนรวมในระบบเตือนภัย
ลวงหนา

3. เปาหมาย
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จาก

เหตุการณน้ําทวม-ดินถลม โดยมีเปาหมายดังนี้
1) มีสถานีเตือนภัยลวงหนา พรอมระบบเตือนภัยลวงหนา ครอบคลุมหมูบานเสี่ยงภัยจํานวนไมนอย

กวา 1,509 หมูบาน
๒) ประชาชน และทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมาย มีสวนรวมในระบบเตือนภัยลวงหนา

4. ขอบเขตเชิงพื้นท่ี
หมูบานเปาหมายจํานวนไมนอยกวา 1,509 หมูบาน ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําหลาก-ดินถลม บริเวณพ้ืนท่ี

ลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ในขอบเขตของ 12 ลุมน้ําหลัก ประกอบดวย ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําปราจีนบุรี ลุมน้ํา
บางปะกง ลุมน้ําโตนเลสาป ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก ลุมน้ําเพชรบุรี ลุมน้ําชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ ลุมน้ํา
ภาคใตฝงตะวันออก ลุมน้ําตาป  ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ําปตตานี (ในรูปท่ี 1)

5. ขอบเขตเชิงวิชาการ
ประกอบดวยเนื้องานจํานวน 11 ขอ ดังนี้
๑) งานศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม
๒) งานดานการประชาสัมพันธ
๓) งานสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีเหมาะสม
๔) งานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือใชในโครงการ
๕) งานสํารวจรูปตัดลําน้ํา (กรณีสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา)
๖) งานติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา
๗) งานจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเฝาระวังและเตือนภัย
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รูปที่ 1 พ้ืนที่เปาหมายของโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Earnly Warning) สําหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย-
ดินถลม ในพ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่ราบเชิงเขา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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๘) งานกําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในโครงการ
๙) งานซักซอมทําความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน
๑0) งานซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา
๑๑) งานทดสอบ ปรับปรุง และแนวทางการซอมบํารุงระบบตรวจวัดและเตือนภัย

5.1 งานศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม
5.1.1 งานศึกษา ทบทวนระบบเตือนภัยลวงหนา

งานศึกษา ทบทวนระบบเตือนภัยลวงหนา และขอมูลท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยหัวขออยางนอย
ดังตอไปนี้

1) ปจจัยและขอมูลท่ีมีผลเก่ียวของกับระบบเตือนภัยลวงหนา
2) ระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับเหตุการณอุทกภัย-ดินถลม
3) หมูบ านเสี่ยงภัยเบื้ องตน ท่ี กําหนดในแผนดําเนินการ ตามรายชื่อหมูบ านท่ีปรากฏใน

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา ขอ ๑.๑ (๔) เปนหมูบานเบื้องตน ผูเสนอราคาตองดําเนินการศึกษา
ทบทวน ความเหมาะสมกอนดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัย

4) ระบบสื่อสารและเชื่อมโยงขอมูลระยะไกล
5) การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล การแปลผล การนําเสนอผล และการเฝาระวังแจงเตือนภัย

ลวงหนา
6) เกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาแลว
7) รูปแบบ และวิธีการเฝาระวังและเตือนภัย
8) กระบวนการบริหารจัดการ ในการเฝาระวังและเตือนภัย
9) กระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของ

5.1.2 งานออกแบบ และพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา
1) หมูบานเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม

กําหนดตําแหนงหมูบานเบื้องตนท่ีจะตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา โดยตองคํานึงถึงหมูบานท่ียังไมมี
ระบบเตือนภัย หรืออุปกรณท่ีสามารถใชงานไดติดตั้งอยูเดิม โดยแบงออกเปน

(1) สามารถเปนตัวแทนในการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนเพ่ือเตือนภัย จํานวนไมนอยกวา 362
หมูบาน

(2) สามารถเปนตัวแทนในการตรวจวัดระดับน้ําเพ่ือเตือนภัย จํานวนไมนอยกวา 40 หมูบาน
โดยสามารถเฝาระวังและเตือนภัยครอบคลุมหมูบานเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ไดไมนอยกวา 1,509

หมูบาน
2) สถานีเตือนภัยลวงหนา

ออกแบบสถานีเตือนภัยลวงหนาสําหรับเหตุการณอุทกภัยน้ําหลาก โดยอางอิงตามแบบมาตรฐาน
สถานีเตือนภัยลวงหนา ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน และสถานีเตือนภัยลวงหนา
ดวยระดับน้ํา ซึ่งแตละสถานีจะตองประกอบดวยอุปกรณเครื่องมืออยางนอยดังตอไปนี้
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(1) อุปกรณตรวจวัด
(2) อุปกรณระบบเตือนภัย
(3) อุปกรณสื่อสารขอมูล : โดยพิจารณาใชระบบสื่อสารขอมูลผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี

เปนหลัก
(4) อุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัด พรอมตูอุปกรณ
(5) อุปกรณระบบจายไฟฟา สํารองไฟฟา ระบบปองกันไฟกระชาก ระบบปองกันฟาผา และ

ระบบสายดิน
(6) ตัวสถานี รั้ว และปายชื่อสถานี
ผูเสนอราคาตองนําเสนอ และออกแบบระบบ ใหสามารถทํางานไดตามขอกําหนดเฉพาะทาง

เทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา และพิจารณากําหนดอุปกรณ เครื่องมือท่ีจะใชในโครงการใหมีคุณสมบัติไมนอย
กวาคุณสมบติท่ีกําหนดไวในขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา โดยจะตองออกแบบใหมีการ
พัฒนา ปรับปรุงอุปกรณในระบบตรวจวัดขอมูล ระบบประมวลผล ระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบรับสงขอมูลเตือน
ภัยลวงหนา และระบบการแจงเตือนภัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการพัฒนา
ระบบดังกลาว

3) ระบบสื่อสารขอมูล
ระบบสื่อสารขอมูลอยางนอยตองสามารถทํางานเขากันไดกับระบบเดิมของโครงการท่ีมีอยูดังนี้
(1) การสื่อสารกันระหวางหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม กับสถานี

เตือนภัยลวงหนา โดย SCADA Server ท่ีหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลมจะทําการเรียก
ขอมูลอัตโนมัติ ใหไดขอมูลแบบปจจุบัน (Real-Time Data) ดวยวิธีการเรียกขอมูล 2 วิธีรวมกัน คือ

- การสงขอมูลตามเหตุการณ ทุกๆ ครั้งท่ีมีเหตุการณเตือนภัย
- การสงขอมูลตามเวลาท่ีกําหนดไวลวงหนา โดยหนึ่งสถานีเตือนภัยลวงหนาสงขอมูล

มายังหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลมตองไมเกิน 5 วินาที และท้ังระบบ (รวมถึงโครงการ
เดิมท่ีกรมทรัพยากรน้ํามีอยู) ตองไมเกิน 15 นาที ตอรอบการเรียกไปยังสถานีเตือนภัยลวงหนาท้ังหมด

(2) มีระบบตรวจสอบการทํางาน เพ่ือรายงานการทํางานของอุปกรณตรวจวัด หากเกิดความ
บกพรองหรือเสียหาย ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน จะตองมีโปรแกรม (Software) ในการตรวจสอบ พรอมท้ัง
บันทึกและรายงาน โดยไมมีผลกระทบตอการทํางานในการตรวจวัดและเก็บขอมูล และสามารถกระทําไดจาก
หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม

(3) ขอมูลท่ีรับ-สงจากสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระบบสื่อสารขอมูลท่ีเหมาะสมนั้น ท่ีสงผาน
ผูใหบริการ มายังหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ท่ีกรมทรัพยากรน้ําจะตองเปนแบบสาย
วงจรเชา (Leased Line) หรือดีกวา จากผูใหบริการ

(4) เจาหนาท่ีชุดเฝาระวังของกรมทรัพยากรน้ําท้ังท่ีหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ํา
หลาก-ดินถลม กรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 สามารถเขาถึง ตรวจสอบ
แกไขคากําหนดเกณฑการเตือนภัยตางๆ รวมท้ังสั่งการการเตือนภัยสัญญาณเสียง แสง ใหทํางานได โดยไมมี
ผลกระทบตอการทํางานของสถานีเตือนภัยลวงหนา
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(5) อุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา จะตองมี
หนวยความจําท่ีสามารถเก็บขอมูลของแตละอุปกรณตรวจวัดไวไดเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน ของขอมูลราย 15
นาที โดยสามารถเรียกคืนขอมูลเขาสูฐานขอมูลตามชวงระยะท่ีขอมูลขาดหายไดตามตองการ

(6) มีระบบ Data Recovery ท่ีหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ซึ่งจะ
ทํางานตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือทําการเรียกขอมูลซ้ํา ปองกันการสูญหายหรือตกหลนของขอมูลการตรวจวัดและทํา
การเติมขอมูลเขาไปในระบบฐานขอมูลโดยอัตโนมัติ

(7) โครงขายของระบบสื่อสาร จะตองสามารถรองรับการรับสงขอมูลของสถานีเตือนภัย
ลวงหนาไดไมนอยกวา 2,000 สถานี

(8) การสื่อสารเพ่ือแจงเตือนภัยแบงออกเปน 2 กรณี คือ กรณีมีสัญญาณการสื่อสาร และ
กรณีไมมีสัญญาณการสื่อสาร

กรณีท่ี 1 มีสัญญาณการสื่อสาร : สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหองปฏิบัติการเฝา
ระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (กรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ) และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ํา
หลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 กับสถานีเตือนภัยลวงหนา การเตือนภัยท่ีสถานีเตือนภัย
ลวงหนาจะรับคําสั่งจากการประมวลผลจากหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม หรือ
หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 ซึ่งจะมีความ
สอดคลองกับการแสดงผลบน web site

กรณีท่ี 2 ไมมีสัญญาณการสื่อสาร : ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหองปฏิบัติการ
เฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (กรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ) และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ํา
หลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 กับสถานีเตือนภัยลวงหนาได การเตือนภัยบริเวณสถานีเตือน
ภัยลวงหนาจะเตือนโดยอัตโนมัติเม่ือคาปริมาณน้ําฝนสะสม 12 ชั่วโมงวิกฤต หรือคาระดับน้ําวิกฤต ถึงเกณฑการ
เตือนภัยท่ีผานการประมวลผล และกําหนดคาการเตือนภัยของแตละสถานีไวแลว

4) หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม
ออกแบบ และพัฒนาระบบเตือนภัยลวงหนา หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดิน

ถลม ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ท้ังระบบการประมวลผลขอมูล การ
วิเคราะหผลการตรวจวัดขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา การนําเสนอผล และการแจงเตือนภัยลวงหนาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน โดยอยางนอยตองมีการออกแบบ เพ่ือจะจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพองคประกอบดังตอไปนี้

- โปรแกรมประยุกต เพ่ือใชในการเชื่อมโยงขอมูลท่ีตรวจวัดไดจากสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ี
ติดตั้งใหมในโครงการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิม

- ระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลท่ีตรวจวัดจากสถานีเตือนภัยลวงหนา และระบบ
ฐานขอมูลผลการวิเคราะห เพ่ือการรายงานผล และแจงเตือนภัย

- Web Application เพ่ือติดตาม เฝาระวัง เตือนภัยสถานการณอุทกภัย-ดินถลม
- เว็บไซต ตองมีการแสดงผลอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมท้ัง

สามารถเพ่ิมหรือลดขนาดตัวอักษรได
- ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตใหสามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณท่ีแตกตาง

กัน ตามแนวทาง Responsive Design
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- การบริการขอมูลในรูปแบบ Web Feed
- การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยใช Web Service แบบ SOAP หรือ RESTful
- Mobile Application บนระบบ iOS และ Android โดยการบริการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น

ผาน Play Store และ App Store
5) กระบวนการบริหารจัดการในการเฝาระวังและเตือนภัย

กระบวนการบริหารจัดการ ในการเฝาระวังและเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ํา ท่ีหองปฏิบัติการ
เฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ใหมี
ประสิทธิภาพ

6) กระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
กระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของท่ีจะเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินโครงการ เพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว
7) เกณฑการเตือนภัยประจําหมูบานหรือพื้นท่ีเสี่ยงภัย

การกําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจะจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา จากความสัมพันธ
ระหวางปริมาณน้ําฝนและเหตุการณน้ําหลาก-ดินถลมในอดีต ขอมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีวิทยาของดินและหิน ลักษณะทางธรณีวิทยา สภาพ
การใชท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน คาดัชนีความชุมชื้นของดิน (API) และจากรายงานโครงการความเปนไปไดและ
ความถ่ีของการเกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกรอน พ้ืนท่ีภาคเหนือ เปนตน
กําหนดคาวิกฤตในการเตือนภัยประจําหมูบานหรือบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ออกเปน 3 ระดับ คือ

1) สีเขียว คือ มีฝนตก (หรือระดับน้ําสูงข้ึน) ถึงเกณฑท่ีจะทําการเตือนใหมีการติดตาม
สถานการณ

2) สีเหลือง คือ มีฝนตกหนัก (หรือระดับน้ําสูงมากข้ึน) ใหทําการเฝาระวังและเตอืนภัย
3) สีแดง คือ ทําการอพยพไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย

5.2 งานดานการประชาสัมพันธ
ดําเนินการประชาสัมพันธ สําหรับเจาหนาท่ีหนวยงานระดับจังหวัด ( สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) เจาหนาท่ีระดับอําเภอ (นายอําเภอ)
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายชางโยธา หรือเจาหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) และเครือขายการเตือนภัย เปนตน จํานวนไมนอยกวา 750 คน ไดรับทราบความเปนมา
รายละเอียดของโครงการ และเขามามีสวนรวมในการพิจารณากําหนดตําแหนงท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาใน
โครงการ
5.3 งานสํารวจพื้นท่ีเพื่อกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีเหมาะสม

เปนงานท่ีประกอบไปดวยงานสํารวจจัดทําแผนท่ีสภาพภูมิประเทศของหมูบาน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดย
อางอิงแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร ชุด L7018 มาตราสวน 1 : 50,000 กําหนดตําแหนงเพ่ือการติดตั้งสถานี
เตือนภัยลวงหนาพรอมพิกัดทางภูมิศาสตร โดยพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะตั้งสถานีเตือนภัยจะตองพิจารณาจากองค
ประกอบ ดังตอไปนี้

- ตําแหนงท่ีตั้งสถานี
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- เปนตัวแทนในการตรวจวัดขอมูล ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับน้ําของหมูบานท่ีจะเตือนภัย
- สภาพพ้ืนท่ีโดยรอบไมมีสิ่งกีดขวางสามารถวัดปริมาณฝนท่ีตกไดถูกตอง
- ตองสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
- การรับสงสัญญาณ ขอมูลตางๆ ได
- อยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยจากระดับน้ําทวมและมีความม่ันคงแข็งแรง
- ความเหมาะสมในดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
โดยผูเสนอราคาตองดําเนินการสํารวจ และประสานงานการขอใชพ้ืนท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา โดย

วิธีการตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.4 งานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพื่อใชในโครงการ

1) สถานีเตือนภัยลวงหนา : ผูเสนอราคาจะตองจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับติดตั้งท่ีสถานีเตือน
ภัยลวงหนา สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมของสถานีเตือนภัยลวงหนาจะตองใช
เทคโนโลยีแบบเปดท่ีมีความเปนสากล สามารถใชงานรวมกับอุปกรณเครื่องมือ โปรแกรมท่ีเปนมาตรฐานสากล
ตางๆ โดยไมจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณหรือซอฟตแวรของผูผลิตระบบเทานั้น อุปกรณในการตรวจวัดขอมูล
ระบบประมวลผล ระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบรับสงขอมูลเตือนภัยลวงหนา และระบบการแจงเตือนภัย จะตอง
จัดหาตามท่ีไดออกแบบในหัวขอ 5.1.2 และไดรับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรน้ําแลว โดยเครื่องมือ อุปกรณ
ท่ีจัดหาตองไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพในการใชงานกอนนําไปติดตั้งในพ้ืนท่ี ซึ่งอุปกรณเครื่องมือสําหรับ
นําไปติดตั้งประกอบดวย

(1) สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 362 สถานี
(2) สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ําไมนอยกวา 40 สถานี

2) หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือเปนการ
เพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม
อาคารกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องมือ อุปกรณอยางนอยตามขอกําหนดเฉพาะทาง
เทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณท่ีตองจัดหา มีดังนี้

(1) หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม อาคารกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ
อุปกรณอยางนอยท่ีจะตองจัดหาเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู มีดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ (PC) จํานวนไมนอยกวา 3 ชุด
(2) หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 –

11 ใหจัดหาอุปกรณเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางนอยดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ (PC) จํานวนไมนอยกวา 20 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (Notebook) จํานวนไมนอยกวา 20 ชุด
- ชุดอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับซอมสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไมนอยกวา 20 ชุด
- ชุดอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับลงโปรแกรมอุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการ

ตรวจวัด จํานวนไมนอยกวา 30 ชุด
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3) อุปกรณเครื่องมือสํารอง : จัดหาอุปกรณเครื่องมือสํารองท่ีจําเปน ของระบบตรวจวัดและเตือน
ภัย ดังนี้

(1) อุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัด (Programmable Logic Controller :
PLC) พรอมโปรแกรมประมวลผลสําหรับสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไมนอยกวา 45 เครื่อง

(2) อุปกรณ Modem พรอมโปรแกรมสื่อสารสําหรับสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไมนอย
กวา 80 ชุด

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องมือ อุปกรณอยางนอยตามขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของ
ระบบเตือนภัยลวงหนา
5.5 งานสํารวจรูปตัดลําน้ํา (กรณีสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา)

สํารวจรูปตัดลําน้ําแนวตัดขวาง (Cross Section) บริเวณท่ีจะติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา
ใหครอบคลุมถึงระดับน้ําทวมสูงสุดท่ีเคยเกิด หรือตามท่ีมีการจัดเก็บขอมูลไว (ถามี)
5.6 งานติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา

1) ติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน จํานวนไมนอยกวา 362 สถานี ตามรายละเอียด
ท่ีไดออกแบบในหัวขอ 5.1.2 และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรน้ํากอนการดําเนินการติดตั้ง

2) ติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ําจํานวนไมนอยกวา 40 สถานี ตามแบบรายละเอียดท่ี
ไดออกแบบในหัวขอ 5.1.2 และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรน้ํากอนการดําเนินการติดตั้ง

3) คาตอบแทนผูรู นับตั้งแตติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาจนถึงเดือนท่ีสงมอบงาน และตอเนื่อง 3
เดือนหลังเดือนท่ีสงมอบงาน

4) คาเชาระบบสื่อสารรวมคาติดตั้ง นับตั้งแตเปดใชบริการจนถึงเดือนท่ีสงมอบงาน และตอเนื่อง 3
เดือนหลังเดือนท่ีสงมอบงาน
5.7 งานจัดทํา/เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเพื่อการเฝาระวังและเตือนภัย

ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน พรอมท้ังดําเนินการจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพ
โปรแกรมประยุกตท่ีมีมาตรฐาน สําหรับการเฝาระวังและเตือนภัย และการติดตาม ตรวจสอบ การเสนอแนะหรือ
การแกไขปญหา ท่ีสามารถนําเขาขอมูลตรวจวัดจากระบบเตือนภัยลวงหนาแบบ Real Time เพ่ือการประมวลผล
วิเคราะหสภาพของการเตือนภัยไดทันที และรองรับการบริหารจัดการระบบในพ้ืนท่ีโครงการ โดยการดําเนินการ
ในหัวขอนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนดเบื้องตนดังตอไปนี้

1) ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลของระบบเตือนภัยลวงหนาใหรองรับ
ขอมูลจากสถานีเตือนภัยลวงหนา และขอมูลจากผลการคํานวณคาท่ีจําเปนจากโปรแกรมประยุกต เพ่ือ
ประกอบการบริหารจัดการดานเครือขายการเตือนภัย

2) ผู เสนอราคาจะตองทําการจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเชื่อมตอหรือโปรแกรมประยุกต
(Application) เพ่ือใชในการเขาถึงขอมูลจากฐานขอมูลตรวจวัดใหสามารถนําไปใชในแบบวิเคราะหสถานการณ
เตือนภัย เพ่ือการพยากรณและเตือนภัยได โดยไมตองปอนคาลงไปในโปรแกรมวิเคราะหโดยตรง

3) ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบนําเสนอผลและเตือนภัย ดังนี้
- จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพ Web Application เพ่ือติดตาม เฝาระวัง เตือนภัยสถานการณ

อุทกภัย-ดินถลม เพ่ือการรายงานผลอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พรอมท้ังสามารถเพ่ิมหรือ
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ลดขนาดตัวอักษรได ตามแนวทาง Responsive Design และพัฒนาฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลการแจงเตือนภัย
ของสถานีเตือนภัยลวงหนา เพ่ือการรายงานผล และพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบท่ีมีอยูเดิม

- จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพบริการขอมูลในรูปแบบ Web Feed
- จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยใช Web Service แบบ SOAP หรือ RESTful
- จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพ Mobile Application บนระบบ iOS และ Android โดยการบริการ

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น ผาน Play Store และ App Store
4) ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูลการแจงเตือนภัย

ของสถานีเตือนภัยลวงหนา เพ่ือการรายงานผลจํานวนครั้งและจํานวนหมูบานครอบคลุมของการแจงเตือนภัยให
สามารถสรุปรายงานจําแนกตามชวงเวลา ระดับการเตือนภัยสีเขียว เหลือง แดง และตามจังหวัด โดยจัดกลุมจังหวัด
ตามลุมน้ํา หรือสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค โดยมีระบบบริหารจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ

5) จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดทํารายงาน/นําเสนอ เฝาระวังและเตือนภัยท่ีหองปฏิบัติการ
เฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม อาคารกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัย
น้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 11

ท้ังนี้ผูเสนอราคาจะตองนําเสนอรายละเอียดความสามารถ การประยุกตใชงานและขอจํากัดของระบบ
และระบบท่ีเสนอจะตองสามารถเชื่อมตอและทํางานรวมกับระบบตางๆ ท้ังในสวนของระบบฐานขอมูล และระบบ
อ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับโปรแกรมประยุกตนั้นๆ ลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรท่ีจัดหาจะตองเปนของกรม
ทรัพยากรน้ํา
5.8 งานกําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา

เกณฑการเตือนภัยของหมูบาน กําหนดโดยการศึกษาขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ทางกายภาพของลุมน้ํา คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีวิทยาของดินและหิน ลักษณะทางธรณีวิทยา สภาพการใชท่ีดิน
และสิ่งปกคลุมดิน วิเคราะหความสัมพันธของปริมาณน้ําฝนและเหตุการณการเกิดน้ําหลาก –ดินถลม ของพ้ืนท่ี
หมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในโครงการ และศึกษา ทบทวนการกําหนดเกณฑการเตือนภัยของพ้ืนท่ีเสี่ยง
อุทกภัย-ดินถลมจากโครงการกําหนดคาดัชนีความชุมชื้นของดิน (API) และโครงการความเปนไปไดและความถ่ีของ
การเกิดอุทกภัย/ดินถลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกรอน พ้ืนท่ีภาคเหนือ เปนตน และกําหนด
เกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา
5.9 งานซักซอมทําความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน

ผูเสนอราคาตองนําเสนอแผนดําเนินโครงการดานการซักซอมทําความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน องคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีความรูความเขาใจในโครงการ การใชประโยชน
จากสถานีเตือนภัยลวงหนา การปฏิบัติตนเม่ือมีการแจงเตือนภัย และการเขามามีสวนรวมในโครงการ โดย
ขอบเขตงานท่ีผูเสนอราคาตองดําเนินการ และกําหนดเปนคาใชจายเหมารวมในโครงการนี้ ประกอบดวย

1) การจัดทําเอกสาร คูมือโครงการ ภาษาไทย เพ่ือใชในการซักซอมทําความเขาใจ โดยการมีสวน
รวมของประชาชน ดังนี้

- เอกสารรายละเอียดโครงการ สําหรับประชาชน จํานวนไมนอยกวา 23,000 ชุด
- คูมือการปฏิบัติงานและการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ของระบบตรวจวัดและเตือน

ภัย สําหรับผูรู (อาสาสมัครตรวจวัดขอมูล และดูแล บํารุงรักษาสถานี) จํานวนไมนอยกวา 500 เลม
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- สมุดเยี่ยมชมและบันทึกขอมูลประจําสถานี จํานวนไมนอยกวา 500 เลม
2) อบรมผูรูประจําสถานีเตือนภัยลวงหนา ใหมีความรู ความเขาใจในการจดบันทึกขอมูล การดูแล

บํารุงอุปกรณ เครื่องมือเบื้องตน และวิธีการในการเฝาระวัง-เตือนภัย อบรมประชาชน และเจาหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีความรู ความเขาใจในการทํางาน การแจงเตือนภัยของสถานีเตือนภัยลวงหนา รวมท้ัง
การปฏิบัติตนเม่ือสัญญาณเตือนภัยมีการแจงเตือนภัย จํานวนไมนอยกวา 22,635 คน

3) จัดทําแผนท่ีอพยพรายหมูบานทุกหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในโครงการ โดยการมี
สวนรวมของประชาชน

4) จัดทําเครือขายประสานเพ่ือการเตือนภัยของแตละสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีจัดทําในโครงการ
โดยการมีสวนรวมของประชาชน
5.10 งานซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา

ซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา จํานวนไมนอยกวา 50 คนใหมีความรู
ความเขาใจในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องมือ และวิธีการการเฝา
ระวัง-เตือนภัย โดยใชเกณฑการเตือนภัยตามกรณีตางๆ (Scenario) ท่ีไดทําการศึกษาวิเคราะหไวแลว และจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานและการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย ภาษาไทย สําหรับ
เจาหนาท่ีสวนกลางและสวนอุทกวิทยา รวมไมนอยกวา 150 เลม
5.11 งานทดสอบ ปรับปรุง และแนวทางการซอมบํารุงระบบตรวจวัดและเตือนภัย

1) ผูเสนอราคาตองทําการทดสอบ ปรับปรุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน
ดําเนินการปรับแตงระบบ ควบคูไปกับการฝกอบรมในลักษณะ On the job Training โดยรวมกับเจาหนาท่ีกรม
ทรัพยากรน้ํา ใหระบบท่ีพัฒนาข้ึนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) ผูเสนอราคาตองกําหนดวิธีการซอมบํารุง การตรวจสอบและปรับเทียบอุปกรณเครื่องมือตางๆ
โดยตองกําหนดแผนดําเนินการในการซอมแซม ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบและปรับเทียบคาความถูกตองของ
อุปกรณเครื่องมือตรวจวัดตางๆ สําหรับการดําเนินงานของผูเสนอราคาในชวงรับประกันผลงาน และสําหรับ
เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการเอง โดยกําหนดวิธีการปฏิบัติและหนาท่ีขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือ
การซอมแซมดูแลบํารุงรักษา สําหรับเจาหนาท่ีสนาม (สถานีเตือนภัยลวงหนา) เจาหนาท่ีควบคุมระบบฯ
(หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม) ตามระดับความซับซอนของเทคโนโลยีและระดับปญหาท่ี
เกิดข้ึน

3) ผูเสนอราคาตองเสนอแนะวิธีการ พัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ เครื่องมือ/อุปกรณ ของ
สถานีเตือนภัยลวงหนา ใหทํางานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลาและสอดคลองตามขอเท็จจริงของพ้ืนท่ีเปาหมาย

4) ผูเสนอราคาตองกําหนดรูปแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน (Check List)

6. การจัดทําเอกสารขอเสนอทางเทคนิค
ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา ขอเสนอทางเทคนิคโดยละเอียด จัดทําเปน PDF file (.PDF) ขนาดของแต

ละไฟลไมเกิน 2 เมกกะไบต (2 MB) ท้ังนี้สามารถแนบไดหลายไฟล มาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคา



1.1-๑๔

อิเล็กทรอนิกส ขอ 4. การเสนอราคา เนื้อหาในขอเสนอดานเทคนิคตองนําเสนอวิธีการ และข้ันตอน หรือ
รายละเอียดท่ีสําคัญโดยประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้

1) การศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนาครอบคลุมตามขอบเขตเชิงวิชาการ
2) การจัดประชาสัมพันธโครงการ
3) การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยท่ีเหมาะสม
4) การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือใชในโครงการท้ังท่ีสถานีเตือนภัยลวงหนา หองปฏิบัติการเฝา

ระวัง และเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม อาคารกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-
11 รวมท้ังอุปกรณเครื่องมือสํารองท่ีจะจัดหา

5) รายละเอียดคุณสมบัติ (Specifications) และแค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องมือ อุปกรณทุก
รายการ

6) การสํารวจรูปตัดลําน้ํา กรณีสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา
7) การติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา
8) การจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเฝาระวังและเตือนภัย
9) การกําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในโครงการ
10) การซักซอมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน
11) การซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา
12) การทดสอบ ปรับปรุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน และการฝกอบรมในลักษณะ

on-the-job training
13) การซอมบํารุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน
14) แผนงานในการดําเนินงานท้ังโครงการ โดยมีรายละเอียดแผนงานในแตละกิจกรรมใหครอบคลุม

ตามท่ีกําหนดไวในขอบเขตเชิงวิชาการ
15) ผังบุคลากรและรายละเอียดผูเชี่ยวชาญ ไดแก รายชื่อ คุณวุฒิ อายุ และประสบการณ ท้ังนี้ ตองมี

ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการอาชีพ ในสาขาตางๆ อยางนอยตอไปนี้
(1) หัวหนาโครงการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาชลประทาน/
ทรัพยากรน้ํา/ชลศาสตร/โยธา/อุทกวิทยา) หรือวิทยาศาสตร (สาขาการ
จัดการลุมน้ํา/อุทกวิทยา)

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 20 ป ในการทํางานดานบริหารโครงการ
(2) ผูชวยหัวหนาโครงการ จํานวน 2 คน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาชลประทาน/
ทรัพยากรน้ํา/ชลศาสตร/โยธา/อุทกวิทยา) หรือวิทยาศาสตร (สาขาการ
จัดการลุมน้ํา/อุทกวิทยา)

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานบริหารโครงการ
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(3) ผูเชี่ยวชาญดานแหลงน้ํา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาชลประทาน/

ทรัพยากรน้ํา/ชลศาสตร/โยธา/อุทกวิทยา) หรือวิทยาศาสตร (สาขาการ
จัดการลุมน้ํา/อุทกวิทยา)

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานอุตุนิยมวิทยา/อุทก
วิทยา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาอุทกภัย

(4) ผูเชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาชลประทาน/

ทรัพยากรน้ํา/ชลศาสตร/โยธา/อุทกวิทยา) หรือวิทยาศาสตร (สาขา
การจัดการลุมน้ํา/อุทกวิทยา)

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานอุตุนิยมวิทยา/อุทก
วิทยา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาอุทกภัย

(5) ผูเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิทยาศาสตร ( สาขาธรณีวิทยา )
ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานธรณีวิทยา หรือ

ปฐพีวิทยา
(6) ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาโทรคมนาคม
สื่อสาร อิเลก็ทรอนิกส ไฟฟา)

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการจัดหา ติดตั้ง บํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมของโครงการประเภทตาง ๆ

(7) ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา-สํารวจ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาโยธา/สาขา

ชลประทาน/ทรัพยากรน้ํา) หรือสาขาท่ีเก่ียวของ
ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานอุตุนิยมวิทยา/อุทก

วิทยา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาอุทกภัย
(8) ผูเชี่ยวชาญดานระบบโทรมาตร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ทางดานวิศวกรรมศาสตร (สาขาโทรคมนาคม
สื่อสาร อิเลก็ทรอนกิส ไฟฟา) หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการจัดหา ติดตั้ง บํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบสื่อสาร ระบบโทรคมนาคมของโครงการประเภทตาง ๆ

(9) ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร-ระบบฐานขอมูล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวาทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการดําเนินงานจัดทําสารสนเทศ
ระบบฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บไซต

(10) ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวาทางดานสารสนเทศภูมิศาตร คอมพิวเตอรหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ
ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการดําเนินงานจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร
(11) ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ-การมีสวนรวม

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือสูงกวา ในสาขาท่ีเก่ียวของ
ประสบการณ : มีประสบการณไมนอยกวา 15 ป ในการทํางานดานการมีสวนรวม

16) ขอเสนอและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาขอเสนอโครงการ
ดังนั้นผูเสนอราคาจะตองจัดทําขอเสนอทางเทคนิคตางๆ พรอมรายละเอียดของเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย

เหมาะสมดังกลาวแกกรมฯ อยางครบถวนครอบคลุมวัตถุประสงค ในหัวขอ 2 และขอบเขตเชิงวิชาการ ในหัวขอ
5 โดยจะตองจัดทํารายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบทางวิชาการและอางอิงอยางเปนเหตุเปนผล เพ่ือการพิสูจน
ทราบขอเท็จจริงดังกลาว และหากผูเสนอราคาจัดทําขอเสนอทางเทคนิคตางๆ ไมครบถวนสมบูรณตามท่ีได
กําหนดไว กรมทรัพยากรน้ําจะไมพิจารณาและถือวา ผูเสนอราคาจัดทําเอกสารไมครบถวน

7. การจัดหาผูเช่ียวชาญและบุคลากรประจําโครงการ
เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม

ในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําเปนจะตองใชผูมีความรูความชํานาญ ดังนั้น
กรมจึงกําหนดใหผูเสนอราคาจะตองจัดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปน
เจาหนาท่ีของผูเสนอราคา หรือผูเสนอราคาไดวาจางเฉพาะงานตามความจําเปนของลักษณะงานท่ีตองดําเนินการ
ท้ังนี้ตองแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรอง เอกสาร/รายละเอียด ซึ่งแสดงวาเปนผูมีความสามารถ โดยใหแต
ละคนแนบหนังสือรับรองยืนยันการปฏิบัติงานตามโครงการนี้จนแลวเสร็จตามสัญญา ท้ังนี้บุคลากรหลักหรือ
ผูเชี่ยวชาญอยางนอยตองมีตําแหนงและคุณสมบัติตามท่ีระบุไวใน การจัดทําเอกสารขอเสนอทางเทคนิค ขอ 6

ผูเสนอราคาตองจัดเจาหนาท่ีประสานงานโครงการจํานวน 1 คน และเจาหนาท่ีทางเทคนิควุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 1 คน ใหมาปฏิบัติงาน ท่ีกรมทรัพยากรน้ํา ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการและชวงรับประกัน
ผลงาน ท้ังนี้ควรมีเจาหนาท่ีทางเทคนิคมาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ ท่ีกําหนดไว

8. รายละเอียดการสงมอบงาน
8.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูเสนอราคาจะตองจัดทํารายงานแผนปฏิบัติ
งาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบ

1) แผนงานของงานท้ังระบบ ตองเปนไปตามหลักการทางวิชาการ ซึ่งประกอบไปดวย
(1) แผนงานในการศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนา
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(2) แผนงานในการจัดประชาสัมพันธโครงการ
(3) แผนงานในการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยท่ีเหมาะสม
(4) แผนงานในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือใชในโครงการท้ังท่ีสถานีเตือนภัยลวงหนา

หองปฏิบัติการเฝาระวัง และเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม อาคารกรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ และของสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1-11 รวมท้ังอุปกรณเครื่องมือสํารอง

(5) แผนงานในการสํารวจรูปตัดลําน้ํา กรณีสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา
(6) แผนงานในการติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา
(7) แผนงานในการจัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเฝาระวังและเตือนภัย
(8) แผนงานในการกําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานท่ีจัดทําระบบเตือนภัย
(9) แผนงานในการซักซอมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน
(10) แผนงานในการซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา
(11) แผนงานในการทดสอบ ปรับปรุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน และการ

ฝกอบรมในลักษณะ on-the-job training
(12) แผนงานในการซอมบํารุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน

2) รายละเอียดแสดงอุปกรณเครื่องมือตางๆ
ผูเสนอราคาจะตองแสดงรายละเอียดอุปกรณเครื่องมือตางๆ (Hardware) พรอมท้ังชนิดของ

โปรแกรม (Software) ของระบบงาน ซึ่งตองทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะและคุณสมบัติทางเทคนิคของ
อุปกรณและซอฟตแวรทุกชิ้น พรอมท้ังอางอิงและแสดงหลักฐานหรือเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา อุปกรณและ
ซอฟตแวรทุกชิ้นเทียบเทาหรือสูงกวาคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของ
ระบบเตือนภัยลวงหนาอยางละเอียด

ผูเสนอราคาจะตองแนบบัญชีรายการ (Catalog) พรอมท้ังคุณสมบัติ (Specifications) และ
รายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งจะตองมีคําอธิบายเปนภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษใหครบทุก
รายการ ใหเพียงพอท่ีจะพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมืออุปกรณท่ีเสนอ และผูเสนอราคาตอง
จัดทํารายละเอียดดังกลาวขางตนใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกอนการจัดหา สงมอบและ
ติดตั้ง โดยอุปกรณท่ีนําเสนอตองเปนอุปกรณใหม ไมผานการใชงานและทันสมัย ณ เวลานั้น และมีมูลคาไมนอย
กวาท่ีแสดงในใบแจงปริมาณงานและราคา

สําหรับบัญชีรายการและรายละเอียดคุณสมบัติท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตอง
รับรองสําเนาถูกตอง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประสงคจะขอดูตนฉบับ ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบภายใน 3 วัน

3) รายละเอียดทางดานเทคนิค ผูเสนอราคาจะตองแสดงรายละเอียดดานเทคนิค ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้

(1) หลักการท่ัวไปของระบบเตือนภัยลวงหนา
(2) หลักการของระบบควบคุมการทํางานท่ีสถานีเตือนภัยลวงหนา หองปฏิบัติการเฝาระวัง

และเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม  และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 – 11
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(3) หลักการในการออกแบบโครงขายการสื่อสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันมิใหขอมูล
เกิดการสูญหาย

(4) หลักการประยุกตใชงานของโปรแกรมสําหรับระบบเตือนภัย
8.2 การสงรายงานความกาวหนาโครงการ และการนําเสนอ

1) ผู เสนอราคาตองสงรายงานความกาวหนาโครงการ ตามขอบเขตของงาน และเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุก 30 วัน

2) ผูเสนอราคาตองสงรายงาน หรือขอมูล ในรูปแบบเอกสารหรือดิจิตอลไฟล เม่ือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุรองขอ
8.3 การสงมอบงานโครงการ

เม่ือผูเสนอราคาจะสงมอบงานสวนหนึ่งสวนใด ผูเสนอราคาตองจัดทําใบสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ พรอม
ท้ังรายละเอียดและราคาของงานท่ีจะสงมอบ จัดทํารายงานแสดงรายละเอียดงานท่ีตองการสงมอบ และนําเสนอ
งานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือใหทําการตรวจสอบและรับรองความถูกตอง โดยใหผูแสนอราคาจัดสงงาน
ตามงวดงานการเบิกจายเงินท่ีกําหนดไวในขอ 14 ตามลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยงกอน-หลัง
8.4 สิ่งท่ีตองสงมอบประกอบดวย

1) สถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวนไมนอย 402 สถานี ประกอบดวย สถานีเตือนภัยลวงหนาดวย
ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 362 สถานี และสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ําไมนอยกวา 40 สถานี

2) รายละเอียดสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดแก ตําแหนงติดตั้งสถานีเตือนภัย หมูบานครอบคลุม
เปาหมาย ผูรู และเครือขายประสานงานการแจงเตือนภัย

3) รายละเอียดจํานวนครัวเรือนเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย และแผนท่ีอพยพระดับหมูบานเสี่ยงภัย
เปาหมาย

4) แบบรูปและรายการละเอียดระบบเตือนภัยลวงหนาพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม
5) รายละเอียดอุปกรณเครื่องมือระบบการตรวจวัด เตือนภัย และสื่อสารเชื่อมโยงขอมูล
6) คูมือการปฏิบัติงานและการดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณของระบบตรวจวัดและเตือนภัย

สําหรับเจาหนาท่ีสวนกลางและสวนอุทกวิทยา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1-11 ผูรู และประชาชน
7) เกณฑการเตือนภัยของหมูบานเสี่ยงภัย
8) อุปกรณเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหองปฏิบัติการเฝาระวัง

และเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 - 11

9) อุปกรณเครื่องมือสํารอง ของระบบตรวจวัดและเตือนภัย
10) อ่ืนๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดในสัญญา

9. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน
9.1 การตรวจสอบผลงานเพื่อการจายเงิน
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ภายหลังท่ีไดรับใบสงมอบงานจากผูเสนอราคาแลว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูวาจางจะตอง
ตรวจสอบ ใบสงมอบงานกับงานท่ีสงมอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามแบบ รายการรายละเอียดงานศึกษา
ออกแบบ และติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา และมีปริมาณงานถูกตองตามท่ีกําหนดในใบสงมอบงาน
9.2 การตรวจรับงานตามสัญญา

การตรวจรับงานงวดยอยมิไดทําใหผูเสนอราคาหมดความรับผิดชอบในความชํารุดเสียหายของงานใน
สวนท่ีผูเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาแลวเสร็จถูกตองครบถวนตามสัญญา ก็
ตอเม่ือผูวาจางไดรับมอบงานท้ังหมดครบถวนถูกตองทุกรายการจากผูเสนอราคา และสามารถใชงานได สม
เจตนารมณของผูวาจางทุกประการแลว

10. การรับประกันผลงาน
1) ผูเสนอราคาตองประกันผลงานท่ีสงมอบเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากสงมอบงานท้ังหมดตาม

สัญญา หากตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม ผูเสนอราคาตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น จากกรม
ทรัพยากรน้ํา ยกเวนวัสดุสิ้นเปลือง เชน หมึกพิมพ เปนตน

2) ผูเสนอราคาตองรวมปฏิบัติงานในการเตือนภัยของโครงการฯ กับเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา
อยางตอเนื่องเปนเวลา 1 ป หลังจากสงมอบงานท้ังหมดตามสัญญาโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น จากกรม
ทรัพยากรน้ํา

3) กรมทรัพยากรน้ําจะคืนหลักประกันสัญญาใหผูเสนอราคา หลังจากครบระยะเวลาประกันผลงาน
1 ป โดยท่ีระบบเตือนภัยท้ังหมดไมมีขอบกพรองชํารุดเสียหาย

11. กําหนดระยะเวลาสงมอบงาน
งานตามสัญญานี้ท้ังหมด ผูเสนอราคาตองดําเนินการตามลําดับความสําคัญ และความเชื่อมโยง กอน-

หลัง ใหเสร็จเรียบรอยครบถวนถูกตองตามสัญญาและสงมอบใหผูวาจางภายในเวลาไมเกิน 300 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

12. วงเงินในการจัดหา
ภายในวงเงิน 240,556,800.00 บาท (สองรอยสี่สิบลานหาแสนหาหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน)

โดยการเบิกจายจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ 2559

13. แบบสัญญาจาง
งานจางรายนี้จะใชสัญญาแบบ “ราคาเหมารวม” (Lump Sum Price)

14. การจายเงิน
การจายคาจาง กรมทรัพยากรน้ําจะจายเงินคาดําเนินการเปนเปอรเซ็นตของวงเงินของแตละราย ตาม

สัญญา เม่ือผูเสนอราคาไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหความเห็นชอบและไดรับอนุมัติจากกรม
ทรัพยากรน้ําแลว โดยแบงการจายเงินออกเปนงวดได ดังนี้
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งวดท่ี 1 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยลวงหนาตามเงื่อนไข
ของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 10 ของเงินคาจางตาม
สัญญา

งวดท่ี 2 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) จัดการประชาสัมพันธ ไดรอยละ 100 ของงาน
2) สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 50 ของงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 15

ของเงินคาจางตามสัญญา
งวดท่ี 3 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 75 ของงาน
2) จัดหาและติดตั้งสถานีเตือนภัยภัยลวงหนา ไดรอยละ 25 ของงาน
3) จัดหาอุปกรณเครื่องมือสํารองของระบบตรวจวัดและเตือนภัย ไดรอยละ 100 ของงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 15

ของเงินคาจางตามสัญญา
งวดท่ี 4 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดท่ีตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 100 ของงาน
2) จัดหาและติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 50 ของงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 15

ของเงินคาจางตามสัญญา
งวดท่ี 5 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการจัดหาและติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 75 ของงาน

ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 10 ของเงิน
คาจางตามสัญญา

งวดท่ี 6 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) จัดหาและติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา ไดรอยละ 100 ของงาน
2) สํารวจจัดทํารูปตัดลําน้ําแนวตัดขวาง ไดรอยละ 100 ของงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 15

ของเงินคาจางตามสัญญา
งวดท่ี 7 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) จัดทําเอกสารโครงการสําหรับประชาชน และสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา
2) จัดทําคูมือสําหรับผูรู และสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา
3) จัดทําสมุดเยี่ยมชมและบันทึกขอมูลประจําสถานี และสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา
4) จัดทําแผนท่ีอพยพและซักซอมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน ไดรอยละ 50 ของ

งาน
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5) จัดทําคูมือสําหรับเจาหนาท่ีสวนกลางและสวนอุทกวิทยา และสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา
6) จัดซักซอมทําความเขาใจและอบรม เจาหนาท่ีของหนวยงาน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผู เสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 10

ของเงินคาจางตามสัญญา
งวดท่ี 8 เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการ
1) จัดทําแผนท่ีอพยพและซักซอมความเขาใจ โดยการมีสวนรวมของประชาชน ไดรอยละ 100 ของ

งาน
2) จัดหา จัดทํา/เพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกตเพ่ือการเฝาระวังและเตือน ของหองปฏิบัติการ

เฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําภาค 1–11

3) กําหนดเกณฑการเตือนภัยของหมูบานเสี่ยงภัยท่ีจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในโครงการ
4) ทดสอบและปรับปรุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน ดําเนินการปรับแตงระบบ

ควบคูไปกับการฝกอบรมในลักษณะ On the job Training โดยรวมกับเจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา
5) นําเสนอแนวทางการซอมบํารุงระบบตรวจวัดและเตือนภัยท้ังหมดท่ีพัฒนาข้ึน
ตามเงื่อนไขของสัญญาเรียบรอยแลว ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูเสนอราคาเปนเงินจํานวน รอยละ 10

ของเงินคาจางตามสัญญา

15. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินท่ีตองจายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกัน

ผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวท้ังสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย)
หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)

ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันมาวางไวตอกรมเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับ
การจายเงินงวดสุดทาย

16. การจายเงินคาจางลวงหนา
ผูรับจางมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาคาจางท้ังหมด แตท้ังนี้

จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ
หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศ
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ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว ใหแกกรมกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนา นั้น

17. กรรมสิทธิ์ของขอมูลเอกสาร และโปรแกรม
กรมทรัพยากรน้ํา สงวนสิทธิ์ขอมูล เอกสาร ผลการสํารวจวิเคราะห ผลการศึกษา เครื่องมือ อุปกรณ

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร รหัสตนฉบับท่ีพัฒนาข้ึน ในโครงการนี้ เปนลิขสิทธิ์และสิทธิของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งผู
เสนอราคาตองสงมอบใหกรมทรัพยากรน้ํา กอนการสิ้นสุดโครงการ การเผยแพรผลงานหรือขอมูลตางๆ อันเกิด
จากโครงการนี้ ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากกรมทรพัยากรน้ําทุกครั้ง

18. เง่ือนไขประกอบในการพิจารณา
กรมทรัพยากรน้ําจะพิจารณาตามหลักเกณฑการพิจารณาการลงโทษผูท้ิงงาน และผลการลงโทษผูท้ิง

งานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2542)

19. เง่ือนไขประกอบอ่ืนๆ
1) กรมทรัพยากรน้ํา สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการวาจางครั้งนี้ โดยมิตองชี้แจงเหตุผลใหทราบ และผู

เสนอราคาไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ จากกรมทรัพยากรน้ํา
2) หากผูเสนอราคาไมสามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยไมมีเหตุอันสมควร

และผูวาจางไมไดบอกเลิกสัญญา ผูเสนอราคาจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ
0.05 ของวงเงินคาจางตามสัญญา

3) ผูเสนอราคาตองถายทอดวิธีการศึกษา การปรับปรุงแกไขผลงานในแตละข้ันตอนท่ีมีการสงมอบ
รายงาน แตละครั้งใหกับเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา

4) กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของกรมทรัพยากรน้ํา และผูเสนอราคาเก่ียวกับ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการดําเนินการศึกษา โดยตองจัดใหมีการประชุมทุกครั้งท่ีมีการ
เสนอรายงาน หากมีขอสงสัยเพ่ือสอบถามหรือใหชี้แจง กรมทรัพยากรน้ําสามารถเชิญผูเสนอราคามาสอบถามเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมได

5) หากผูเสนอราคาตองการขอมูลและ/หรือรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการศึกษานี้ ตองทํา
หนังสือแจงความประสงคตอกรมทรัพยากรน้ํา เปนลายลักษณอักษร
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(2) ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา
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ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิคของระบบเตือนภัยลวงหนา

1. องคประกอบและการทํางานของระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม
องคประกอบและการเชื่อมโยงกันของแตละองคประกอบแสดงดังผังการทํางานดังรูป

2. สถานีเตือนภัยลวงหนา
สถานีเตือนภัยลวงหนามี 2 แบบ คือ สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน และสถานีเตือนภัย

ลวงหนาดวยระดับน้ํา ใหผูเสนอจัดหา และติดตั้งเครื่องมือ/อุปกรณตามแบบมาตรฐาน โดยรายละเอียดอุปกรณ
ของสถานแีตละแบบตองมีอยางนอยดังตอไปนี้
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เคร่ืองมือ/อุปกรณ สถานีเตือนภัยลวงหนา
ดวยปริมาณนํ้าฝน

สถานีเตือนภัยลวงหนาดวย
ระดับนํ้า

1. อุปกรณวัดปริมาณนํ้าฝนอัตโนมัติ ตามขอ 2.1 ตามขอ 2.1
2. กระบอกวัดปริมาณนํ้าฝน ตามขอ 2.2 -
3. อุปกรณวัดระดับนํ้าอัตโนมตัิ - ตามขอ 2.3
4. แผนวัดระดับนํ้า แบบตั้ง - ตามแบบมาตรฐานกรม

ทรัพยากรนํ้า DWR./3
5. อุปกรณวัดอุณหภมูิ ตามขอ 2.4 ตามขอ 2.4
6. อุปกรณวัดความช้ีนในดิน ตามขอ 2.5 -
7. โคมไฟสัญญาณเตือนภยั ตามขอ 2.6 ตามขอ 2.6
8. ลําโพง ตามขอ 2.7 ตามขอ 2.7
9. ระบบจายไฟฟา

9.1 กรณีใชไฟฟาจากไฟฟาพ้ืนฐาน ตามขอ 2.8.1 ตามขอ 2.8.1
9.2 กรณีใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ตามขอ 2.8.2 ตามขอ 2.8.2

10. แบตเตอรีส่ํารองไฟ ตามขอ 2.9 ตามขอ 2.9
11. อุปกรณรักษาแรงดันไฟฟากระแสตรง ตามขอ 2.10 ตามขอ 2.10
12. อุปกรณปองกันความเสียหายจากฟาผาสําหรบัเสาอากาศ ตามขอ 2.11 ตามขอ 2.11
13. ระบบสายดิน และหลักดิน ตามขอ 2.12 ตามขอ 2.12
14. ระบบสื่อสารขอมลู

14.1 กรณสีงผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ตามขอ 2.13.1 ตามขอ 2.13.1
14.2 กรณสีงผานดาวเทียม ตามขอ 2.13.2 ตามขอ 2.13.2

15. อุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัด ตามขอ 2.14 ตามขอ 2.14

2.1 อุปกรณวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ
- ตัวโครงสรางทําดวยวัสดุโลหะไมเปนสนิม
- ปากรับน้ําฝนเสนผาศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร + 3 มิลลิเมตร
- วัดปริมาณน้ําฝนได 1 กระดก เทากับ 0.5 มิลลิเมตร
- สามารถวัดปริมาณน้ําฝนไดในพิสัย 0-500 มิลลิเมตรตอชั่วโมง หรือกวางกวา
- ใชอุปกรณแบบ Reed Switch โดยมีแมเหล็กเหนี่ยวนําในการทํางานสําหรับการวัดคา
- คาความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัด ท่ี 150 มิลลิเมตรตอชั่วโมง ตองไมเกิน 5%
- มีสัญญาณสงออกแบบ pulse
- มีใบรับรองสอบเทียบจากผูผลิต

2.2 กระบอกวัดปริมาณน้ําฝน
- ทําดวย Acrylic ชนิดใส มีความหนา 5 มิลลิเมตร
- ปากรับน้ําฝนมีเสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร + 3 มิลลิเมตร
- ความสูงภายในกระบอก 240 มิลลิเมตร
- มีสเกลอานได 0-200 มิลลิเมตร ความละเอียด 1.0 มิลลิเมตร
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2.3 อุปกรณวัดระดับน้ําอัตโนมัติ
- แบบลูกลอย (Float Type)
- ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําดวยชุดแกนหมุน (Shaft encoder)
- มีชุดโซ/สลิงติดตั้งกับชุดแกนหมุน
- คาความละเอียด (Resolutions) ในการตรวจวัดเปนเซนติเมตร
- สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําไดไมนอยกวา 5 เมตร
- มีสัญญานสงออกแบบ analog

2.4 อุปกรณวัดอุณหภูมิ
- เปนหัวตรวจวัดอุณหภูมิแบบซิลิคอน
- สามารถวัดอุณหภูมิในพิสัย -10 ๐C ถึง +120 ๐C หรือกวางกวา
- มีสายสัญญาณยาวไมนอยกวา 1 เมตร
- มีสัญญานสงออกแบบ analog

2.5 อุปกรณวัดความช้ืนในดิน
- เปนหัวตรวจวัดแบบ Volumetric Water Content (VWC)
- สามารถวัดความชื้นในดินไดในพิสัย 0-100% VWC หรือกวางกวา
- มีสัญญานสงออกแบบ analog

2.6 โคมไฟสัญญาณเตือนภัย
- ชนิดไฟหมุนหรือกระพริบ
- เสนผาศูนยกลางโคมไฟไมต่ํากวา 95 มม.
- หลอดไฟเปนแบบหลอดไส หรือ LED มีขนาดแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรง 24 โวลต
- ประกอบดวย โคมไฟสเีขียว โคมไฟสีเหลือง โคมไฟสีแดง

2.7 ลําโพง
- เปนอุปกรณกําเนิดเสียงแบบอิเล็กทรอนกิส
- มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 10 วัตต ท่ีขนาดแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรง 24 โวลต
- ท่ีระยะ 1.00 เมตร ตองมีความดังไมนอยกวา 100 เดซิเบล

2.8 ระบบจายไฟฟา
2.8.1 กรณีใชไฟฟาจากไฟฟาพื้นฐาน ประกอบดวย

1) อุปกรณปองกันความเสียหายจากไฟกระชาก
- สามารถรับกระแสไฟฟากระชากชั่วขณะไดไมต่ํากวา 40 kA ท่ี 8/20 sec
- มีเวลาตอบสนองของอุปกรณปองกัน 25 ns. หรือนอยกวา
- มีจุดเริ่มทํางานท่ีแรงดัน (Clamping Voltage) 300 Volt ±15% ท่ีกระแสมากกวา 100

mA 50 Hz
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- สามารถรับไฟกระชากชวงยาว (TOVs) ไดมากกวา 10 A 50 Hz ภายในเวลา 0.5 วินาที
- มีความตานทานฉนวน (Insulation Resistance) ในสภาวะปกติมากกวา 100 MΩ

3) อุปกรณจายไฟฟาแบบสวิตชชิ่ง (Switching power supply) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
- สามารถรับแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับขาเขาขนาด 220 โวลต ได
- สามารถจายแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาออกขนาด 24 โวลต ได
- มีกําลังไฟฟาขนาด 100 วัตต เปนอยางนอย
- มีโหมดปองกัน Short Circuit และ Overload
- มีชองเชื่อมตอกับสายดิน

4) อุปกรณประจุไฟฟาใหแกแบตเตอรี่
- สามารถรับแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาเขาในพิสัย 24 – 28 โวลต หรือกวางกวา
- สามารถจายแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาออกใหแกแบตเตอรี่ในพิสัย 21 - 26 โวลต หรือ

กวางกวา
- มีกระแสชารจขนาด 2 แอมปเปนอยางนอย
- มีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
- มีโหมดปองกันการตอแบตเตอรี่ผิดข้ัว

2.8.2 กรณีใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย
1) แผงโซลารเซล

- ขนาดรวมกันไมนอยกวา 80 วัตต ท่ี 24 โวลต
2) อุปกรณควบคุมการประจุไฟฟา

- สามารถใชงานไดกับระบบโซลารเซล
- รองรับกระแสชารจไดไมนอยกวา 10 แอมป
- มีโหมดปองกัน Over charging, Over discharging, Overload และ Short circuit
- มีไฟแสดงสถานะการทํางาน

2.9 แบตเตอรี่สํารองไฟ
- เปนแบตเตอรี่ชนิดแหง
- แบบ deep cycle
- ขนาดความจุ 7 Ah หรือมากกวา

2.10 อุปกรณรักษาแรงดันไฟฟากระแสตรง
- สามารถรับแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาเขาในพิสัย 20 – 28 โวลต หรือกวางกวา
- สามารถจายแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาออกขนาด 24 โวลต ได
- มีโหมดปองกัน Short circuit , Overload และ Over voltage
- มีชองเชื่อมตอกับสายดิน
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2.11 อุปกรณปองกันความเสียหายจากฟาผาสําหรับเสาอากาศ
- สามารถรับกระแสไฟกระชาก หรือ Surge discharge current ไดไมต่ํากวา 10 kA ท่ี 8/20 µSec
- มีความตานทานฉนวน (Insulation Resistance) ในสภาวะปกติมากกวา 10,000 MΩ
- มีชองเชื่อมตอกับสายดิน

2.12 ระบบสายดิน และหลักดิน
- หลักดิน (Ground rod) ทําดวยวัสดุทนตอการผุกรอนและไมเปนสนิม มีความยาวไมนอยกวา 1.00

เมตร
- สายดินสําหรับเชื่อมตอกับหลักดินมีขนาดตัวนําทองแดงไมนอยกวา 1.00 ตารางมิลลิเมตร

2.13 ระบบสื่อสารขอมูล
2.13.1 กรณีสงผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี ประกอบดวย

1) โมเด็ม
- ตองรองรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนาและ

สามารถใชงานในการรับ-สงขอมูลได
- รองรับ GSM/GPRS/EDGE
- รองรับ W-CDMA / HSDPA
- รองรับชุดคําสั่ง AT Command
- มีไฟแสดงสถานะการทํางาน
- รองรับการทํางานท่ีชวงอุณหภูมิ –๑๐  ํC ถึง ๘๕  ํC ได
- มีชองตอแบบ SubMiniature version A (SMA) สําหรับตอสายอากาศภายนอก
- มีหนังสือแตงตั้งผูเสนอราคาจากเจาของผูผลิต หรือสาขาของเจาของผูผลิต หรือตัวแทน

จําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยโดยตรง ใหผูเสนอราคามีสิทธิในการจําหนายและบริการหลังการขาย
สําหรับโครงการนี้ โดยมีเอกสารรับรองการแตงตั้งตองมีอายุไมเกิน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีออกหนังสือจนถึงวัน
เสนอประกวดราคา โดยตองแนบมาพรอมการเสนอราคา

2) เสาอากาศ ตองมีคาทวีกําลังเสาอากาศ 12 dBi หรือดีกวา โดยกําหนดใหเปนเสาอากาศแบบ
รอบทิศทาง (Directional OMNI) เปนหลัก โดยเสาอากาศแบบรอบทิศทางตองมีคุณสมบัตอ่ืินๆ ดังนี้

- Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) ตองไมเกิน 1.5
- Rated Power 250 Watts หรือดีกวา
- Nominal impedance 50 โอหม
- Front to Back ratio 18 dBi หรือดีกวา
- มีสายอากาศภายนอกสามารถตอกับชองตอแบบ SMA ได
กรณีท่ีไมสามารถใชเสาอากาศแบบรอบทิศทาง (Directional OMNI) ได ใหเลือกแบบอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสม สามารถใชงานไดกับพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา เชน เสาอากาศแบบมีทิศทาง (YAGI) เปนตน
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2.13.2 กรณีสงผานระบบดาวเทียม ประกอบดวย
1) อุปกรณแปลงขอมูล Ethernet to serial

- สามารถรับแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงขาเขาในพิสัย 20 – 28 โวลต หรือกวางกวา
- สามารถปองกันการตอไฟฟากลับข้ัว
- มีชองเชื่อมตอ Ethernet 10/100 BASE-T ตามมาตราน IEEE 802.3.2000 แบบ RJ-45
- มีชองเชื่อมตอ Serial แบบ RS-232

2) อุปกรณเชื่อมตอกับสัญญาณดาวเทียม
- สามารถเชื่อมตอกับจานสงสัญญาณดาวเทียม ซึ่งมีความเร็วสูงสุดในการรับขอมูลไมต่ํากวา 4

Mbps และมีความเร็วสูงสุดในการสงขอมูลไมนอยกวา 2 Mbps
- มีชองเชื่อมตอ Ethernet 10/100 BASE-T ตามมาตรฐาน IEEE 802.3.2000 แบบ RJ-45
- รองรับ TCP/IP Protocal

2.14 อุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัด
- มีปุมกดและจอแสดงผล สามารถสั่งการ แกไขคากําหนด ทดสอบระบบไดจากหนาเครื่อง
- อุปกรณประมวลผลหลัก จะตองไดการรับรองมาตรฐานอยางนอย 3 มาตรฐาน คือ c-UL-us, CE,

GOST-R
- ตองใชงานไดดีท่ีอุณหภูมิ ไมนอยกวาหรือเทากับ 50C
- ตองใชงานไดดีในความชื้น ไดถึง 90% หรือดีกวา
- ดานหนาจอและปุมกดตองกันน้ําไดตามมาตรฐาน IP65
- มีชองสัญญาณ Digital input อยางนอย 8 channel
- มีชองสัญญาณ Analog input อยางนอย 4 channel
- มีชองสัญญาณ Digital output อยางนอย 8 channel
- มีชองสัญญาณ Analog output อยางนอย 4 channel
- หนวยประมวลผล (Microprocessor) ขนาดไมนอยกวา 32 Bit สามารถทํางานในลักษณะ Multi-

Tasking
- มีหนวยความจํา ไมนอยกวา 1 MB
- มี Backup Battery ท่ีสามารถจายไฟใหหนวยความจํา ในสภาวะท่ีระบบจายไฟฟาหลักไมสามารถ

จายไฟได
- มีพอรทสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 ไมนอยกวา 1 พอรท ความเร็วในการสงผานขอมูลไมนอยกวา

9,600 bps
- มีพอรทสื่อสาร แบบ CAN-BUS ไมนอยกวา 1 พอรท
- รองรับโปรโตคอล MODBUS ได
- รองรับภาษาโปรแกรม IEC 61131-3 languages, CFC, ANSI-C และ C++
- รองรับการเชื่อมตอกับอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ
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- มีหนังสือแตงตั้งผูเสนอราคาจากเจาของผูผลิต หรือสาขาของเจาของผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายท่ี
ไดรับการแตงตั้งในประเทศไทยโดยตรง ใหผูเสนอราคามีสิทธิในการจําหนายและบริการหลังการขาย สําหรับ
โครงการนี้ โดยมีเอกสารรับรองการแตงตั้งตองมีอายุไมเกิน 45 วัน นับถัดจากวันท่ีออกหนังสือจนถึงวันเสนอ
ประกวดราคา โดยตองแนบมาพรอมการเสนอราคา
2.15 โครงสรางและการติดตั้งสถานีเตือนภัยลวงหนา

1) สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน ใหจัดทํารั้ว ประตู ปายสถานี และติดตั้งเครื่องมือ
อุปกรณตามแบบรูปและรายการละเอียดสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน

2) สถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา ใหติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ และปายสถานีตามแบบรูปและ
รายการละเอียดสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา

3) อุปกรณประมวลผล อุปกรณระบบสื่อสารขอมูล อุปกรณระบบจายไฟฟา อุปกรณสํารองไฟฟา
อุปกรณปองกันไฟกระชาก และอุปกรณปองกันฟาผา จะตองประกอบกันอยูภายในกลองทําดวยโลหะท่ีแข็งแรง
เคลือบดวยสีท่ีสามารถทนทานตอสภาวะการเกิดสนิมผุกรอนตางๆ ไดเปนอยางดี และมีฝาเปด –ปดท่ีแข็งแรง
พรอมท่ีล็อคฝา

4) ตัวกลองท่ีบรรจุอุปกรณ ตองมีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถนําไปติดตั้งไดโดยสะดวก มีชองระบาย
อากาศเพ่ือลดอุณหภูมิของอุปกรณไดดี และภายในกลองจะตองมีอุปกรณสําหรับตัด-ตอ วงจรไฟฟา ใชสําหรับตัด-
ตอวงจรของตัวอุปกรณปองกันออกจากระบบไฟฟา เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการตรวจเช็คและซอมบํารุง

5) การตอวงจรไฟฟาของอุปกรณเขากับระบบไฟฟานั้นตองตออยูหลังสะพานไฟ ( Main Circuit
Breaker)

6) การเดินสายอุปกรณภายในสถานีเตือนภัยลวงหนาใหเดินภายในทอรอยสาย

3. หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม (กรมทรัพยากรน้ํา กรุงเทพฯ)
เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ํา มีระบบอุปกรณสื่อสารขอมูลและควบคุมทางไกลเดิมอยู ผูเสนอราคา (ผูรับ

จาง) ตองทําการปรับปรุง/และหรือเชื่อมตอระบบอุปกรณสื่อสารขอมูลและควบคุมทางไกล ติดตั้งอยู ท่ี
หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม และหองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 - 11 ซึ่งมีหนาท่ีในการติดตอ รวบรวม และรับ-สงผานขอมูลจากสถานีเตือนภัย
ลวงหนาตางๆ ไปยังสวนของโปรแกรมท่ีใชในการจัดการระบบ (Software Interface) ไมวาจะเปนโปรแกรมท่ีใช
สําหรับเรียกดูสถานะตางๆ ในแตละสถานี หรือโปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหผลการเตือนภัย ซึ่งหากระบบเดิมของ
กรมไมสามารถรองรับโครงขายท้ังหมดได ตองจัดหา ปรับปรุง/และหรือเพ่ิมเติม อยางนอยดังนี้
3.1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล จํานวน ๓ ชุด (พรอมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ)

๑) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือดีกวา ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา ๓.๔ GHz. และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา ๖ MB

๒) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
๓) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีความจําขนาดไมนอยกวา ๑ GB
๔) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ท่ีมีความเร็ว ๗,๒๐๐ รอบตอนาที

ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๑ หนวย
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๕) มีหนวย DVD-Writer แบบติดตั้งภายใน
๖) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา

จํานวน ๑ ชอง หรือมากกวา
๗) มีแปนพิมพ Mouse ยี่หอเดียวกับตัวเครื่อง
๘) ตัวเครื่องจะตองผานการรับรองมาตรฐาน ISO, FCC หรือเทียบเทา, UL หรือเทียบเทา และ

มาตรฐานสิ่งแวดลอมหรือเทียบเทา
๙) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ หรือดีกวา
๑๐) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
๑๑) มีการรับประกันทุกชิ้นสวน ๑ ป
หากระบบเดิมของกรมทรัพยากรน้ําสามารถรองรับการเชื่อมโยงสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีจะดําเนินการ

ในโครงการนี้ได ผูมีสิทธิเสนอราคาตองจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือรองรับจํานวนขอมูลท้ังหมดท่ีจะ
เพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดของระบบฐานขอมูล ดังนี้

- ชุดคําสั่งประยุกตในการสํารองขอมูล
- มีความสามารถในการเก็บขอมูลไดแบบไมจํากัด
- มีชุดคําสั่งในการสํารองขอมูลและฟนฟูระบบ ท่ีมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลแบบ Disk

Imaging หรือ Disk Cloning หรือ Backup to disk
- รองรับการทํางานกับระบบ file system ไดหลายแบบ เชน FAT หรือ NTFS, Linux
- สนับสนุนการเพ่ิมเติมใหสามารถทํางานรวมกับระบบจัดเก็บแบบตางๆ ได เชน SAN หรือ NAS

หรือ RAID หรือ Tape Drives หรือ Removable Drives เปนตน
- สามารถควบคุมผานเครือขายได

4. หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 11
เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ํามีระบบอุปกรณสื่อสารขอมูลและควบคุมทางไกลเดิมอยู ผูเสนอราคา (ผูรับ

จาง) ตองทําการปรับปรุง/เพ่ิมเติม และหรือเชื่อมตอระบบอุปกรณสื่อสารขอมูลและควบคุมทางไกล ติดตั้งอยูท่ี
หองปฏิบัติการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถลม สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1–11 โดยตองจัดหา
ปรับปรุง/และหรือเพ่ิมเติม อยางนอย ดังนี้
4.๑ เครื่องคอมพิวเตอรแบบประมวลผล จํานวน ๒๐ ชุด

๑) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือดีกวา ความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา ๓.๔ GHz. และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา ๖ MB

๒) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
๓) มีหนวยประมวลผล เพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีความจําขนาดไมนอยกวา ๑ GB
๔) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ท่ีมีความเร็ว ๗,๒๐๐ รอบตอนาที

ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๑ หนวย
๕) มีหนวย DVD-Writer แบบติดตั้งภายใน
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๖) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา
จํานวน ๑ ชอง หรือมากกวา

๗) มีแปนพิมพ Mouse ยี่หอเดียวกับตัวเครื่อง
๘) ตัวเครื่องจะตองผานการรับรองมาตรฐาน ISO, FCC หรือเทียบเทา, UL หรือเทียบเทา และ

มาตรฐานสิ่งแวดลอมหรือเทียบเทา
๙) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ หรือดีกวา
๑๐) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
๑๑) มีการรับประกันทุกชิ้นสวน ๑ ป

4.2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๒๐ ชุด
๑) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๒ แกนหลัก (๒ core) หรือดีกวา และมีหนวยความจํา

แบบ Smart Cache Memory ไมนอยกวา 4 MB ตองความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.๗ GHz.
๒) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
๓) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ท่ีมีความเร็ว ๕,๔๐๐ รอบตอนาที หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา ๗๕๐ GB จํานวน ๑ หนวย
๔) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
๕) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา

จํานวน ๑ ชอง
๖) สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (๘๐๒.๑๑b/g/n) Bluetooth
๗) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว
๘) ตัวเครื่องจะตองผานการรับรองมาตรฐาน ISO, FCC หรือเทียบเทา, UL หรือเทียบเทา และ

มาตรฐานสิ่งแวดลอมหรือเทียบเทา
๙) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ หรือดีกวา
๑๐) มีการรับประกันทุกชิ้นสวน ๑ ป

4.3 ชุดอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับซอมสถานีเตือนภัยลวงหนา จํานวน 20 ชุด
1) มิเตอรวัดไฟฟา
2) ไขควง
3) คีมจับและคีบตัด
4) หัวแรงบัดกรี
5) คัดเตอร
6) อุปกรณอ่ืนๆ เชน ลวดบัดกรี สายรัดพลาสติก เปนตน

4.๔ ชุดอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับลงโปรแกรมอุปกรณประมวลผลและควบคุมขอมูลการตรวจวัด จํานวน
ไมนอยกวา 30 ชุด

ประกอบดวย
๑) usb to serial port
๒) สาย RS-๒๓๒
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(3) แบบมาตรฐานสถานีเตือนภัยลวงหนา
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แบบมาตรฐานสถานีเตือนภัยลวงหนา ประกอบดวย

1. แบบรูปและรายการละเอียดสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยปริมาณน้ําฝน
แบบแผนท่ี  1 : แปลนและรูปดานสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชปริมาณน้ําฝนวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี  2 : รูปตัดสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชปริมาณน้ําฝนวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี  3 : แบบรั้วของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชปริมาณน้ําฝนวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี  4 : แบบตู RTU ของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชปริมาณน้ําฝนวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี 5 : แบบปายโครงการของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชปริมาณน้ําฝนวิกฤตในการเตือนภัย

2. แบบรูปและรายการละเอียดสถานีเตือนภัยลวงหนาดวยระดับน้ํา
แบบแผนท่ี  1 : รูปดานสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชระดับน้ําวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี  2 : รูปขยาย TRUSS ยึดทอเหล็ก
แบบแผนท่ี  3 : รูปขยายตูอุปกรณของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชระดับน้ําวิกฤตในการเตือนภัย
แบบแผนท่ี  4 : รูปขยายทอเหล็ก
แบบแผนท่ี  5 : แบบปายโครงการของสถานีเตือนภัยลวงหนาท่ีใชระดับน้ําวิกฤตในการเตือนภัย

3. แบบมาตรฐานแผนระดับน้ําแบบตั้งและแผนตัวเลข แบบเลขท่ี DWR./3
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(4) หมูบานเสี่ยงภัยเบื้องตน


