
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 
เรื่อง   ประกาศสอบราคาซ้ือกลองวงจรปด  (CCTV)  ชนดิ IP/Network  Camera  พรอมติดต้ัง 

หมูที่  3  และหมูท่ี  4  ตําบลทายหาด   
...................................................................... 

 

   องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network 
Camera ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 2 ลานพิกเซลขึ้นไป  พรอมอุปกณในการติดต้ังครบชุด  จํานวน  10 ชุด                
ราคากลาง   900,000.-บาท  (-เกาแสนบาทถวน-)  รายละเอียดแนบทายประกาศ 
  ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.  เปนนิติบุคคล  หรือบคุคลธรรมดา  ทีม่ีอาชีพขายพัสดตุามทีป่ระกาศสอบราคาซื้อ 
 2.  ไมเปนผูทีถู่กระบุชื่อไวในบญัชรีายชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชือ่ผูทิ้งงานของทางราชการ  
รัฐวสิาหกิจ  หรือหนวยงานบรหิารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
 3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิห์รือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมี
คาํสัง่ใหสละสทิธิค์วามคุมกันเชนวาน้ัน 
 4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคา ใหแกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด               
ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซือ้ครั้งน้ี  

 5.  บคุคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชรีายรบั  รายจาย  หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั (ตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.) 
 6.  บคุคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชกีลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครฐั 
   กําหนดยื่นซองสอบราคาดังน้ี 

1.  ในวันที่  12 - 28  ตุลาคม  2558  ระหวางเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ) ดังน้ี 
1.1  วันที่  12  ตุลาคม  2558  ระหวางเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร         

การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)  
1.2  วันที่  12 – 28  ตุลาคม  2558  ระหวางเวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ณ  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลทายหาด 
  กําหนดเปดซองสอบราคา   
  1. ในวันที ่ 29 ตุลาคม  2558   ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ (ที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  ชั้น 2)  ต้ังแตเวลา 09.00  น. เปนตนไป  
 

 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา  ไดที่ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  เลขที่  80/4  หมู  3  
ตําบลทายหาด  อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหวางวันที่  1 - 27  ตุลาคม  2558  หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0-3476-7225 ตอ 17 ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซต www.thaihad.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th   
 

ประกาศ... 
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                                    ประกาศ   ณ   วันที่   12   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2558 

 
                    

(นายอรรถ  นนทลักษณ) 
นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทายหาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคา 
จัดซ้ือกลองวงจรปด  (CCTV)  ชนิด IP/Network  Camera  พรอมติดตัง้   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด  ลงวันท่ี  12  ตุลาคม  2558 

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข ั้น พ ื้น ฐ า น  

1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) 
แบบที่ 2 
1.1. เปนกลองวงจรปดสําหรบัเครือขายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
1.2. มคีวามละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรอืไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
1.3. มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
1.4. ใชเทคโนโลยี Day/Night สาํหรบัการแสดงภาพไดทัง้กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
1.5. สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
1.6. มีความไวแสงนอยที่สดุ ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการ  
     แสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
1.7. มขีนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 น้ิว 
1.8. มผีลตางคาความยาวโฟกัสต่าํสุดกับคาความยาวโฟกสัสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 
1.9. สามารถตรวจจบัความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
1.10. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มี ความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ Super Dynamic  
      Range) ได 
1.11. สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 
1.12. ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
1.13. สามารถสงสญัญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 
1.14. สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
1.15. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม 
       มาตรฐาน IEEE 802.3af หรื อ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  ในชองเดียวกันได 
1.16. มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจาํแบบ SD Card หรอื MicroSD Card 
1.17. ตัวกลองได มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
1.18. ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
1.19. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
1.20. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบรหิารจัดการหรอืบรหิารงานที่มีคุณภาพ  

2.   อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง  
2.1.  เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 
2.2.  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
2.3.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
2.4.  สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือ  

  ไมนอยกวา 2,073,600 pixel 
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2.5.  สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 
2.6.  สามารถติดต้ังหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย  
2.7.  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB  
2.8.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
2.9.  สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
2.10. สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 
2.11. ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
2.12. มีระบบการทํางานแบบ Embedded LINUX ที่ติดตั้งมาพรอมในตัวเครื่องฯ   

   สามารถรองรับการบันทึกภาพขนาดความละเอียดภาพ หาลาน/สามลาน/สองลาน  หรือหน่ึงลาน ทีอ่ตัราการบนัทกึภาพ    
   (Record Rate) ไมนอยกวา 180 Mbps   และบิทเรท  ตั้งแต 50 ถึง 8000  kbps  หรือดีกวา   
   สามารถเลือกการบันทึกภาพไดแบบ  การต้ังตามตารางเวลา , เม่ือมีการเคลื่อนไหว , บันทึกตอเน่ือง  และเม่ือเกิด  
   เหตุการณ (Alarm)  เปนอยางนอย 
   สามารถต้ังคา  Pre-record  ไดตั้งแต 1 วินาที  ถึง 30 วินาที  และ Post-record  ไดต้ังแต 100 วินาที ถึง 300 วินาที 
   สามารถเลือกการคนหาภาพที่บันทึกไวไดจาก  เวลา/วันที่ , เหตุการณ , เมื่อมีการเคลื่อนไหว  และมีความละเอียดเปน  
   วินาที  และมีโหมดคนหาอัจฉริยะ 
   สามารถเลือกดูวีดีโอภาพที่บันทึกไว (Playback)  ไดพรอมกันแบบ 1 ชอง /4 ชอง /9 ชอง และ 16 ชอง  และ Real  
   time playback 
   รองรับฮารดดิสกแบบ SATA ขนาดความจุไมนอยกวา 4TB ตอ 1 พอรต  จํานวน 4 พอรต 
   มีพอรต SATA เพ่ือเชื่อมตอกับฮารดดิสกภายนอกได (External Hard disk)  จํานวน 1 พอรต 
   สามารถสํารองขอมูลผาน  USB port , ผานเครือขาย  ไดเปนอยางนอย 

2.13. รองรับการใชงานผานซอฟแวรจัดการ (CMS), IE Browser ไดเปนอยางนอย 
       สามารถควบคุมการต้ังคาภายในตัวเครื่องบันทึกฯ ได  โดยผานเมาสและผานคอมพิวเตอร เปนอยางนอย 
       มีชองตอสัญญาณภาพดานออกเพ่ือแสดงผลผานพอรต VGA, HDMI, BNC เปนอยางนอย 
       สามารถจัดแบงการแสดงภาพหนาจอได แบบ 1/4/8/9  และ 16 ภาพ 
       สามารถปรับความละเอียดจอภาพได 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720, และ 1024 X 768 
       มีชองการเชื่อมตอการแจงเตือนดานเขา (Alarm In)  จํานวน 16 ชอง และดานออกจํานวน 4 ชอง 
2.14. เครื่องบันทึกเน็ตเวิรคสามารถดูภาพผานระบบเน็ตเวิรคได  สามารถดูผานโทรทัศนเคลื่อนที่ไดผานระบบปฏิบัติการ    
       iOS  และ Android 
       มีพอรตการเชื่อมตอ RS232  จํานวน 1 พอรต  หรือ พอรต RS485  จํานวน 1 พอรต 
       เครื่องบันทึกเน็ตเวิรคตองมี USB จํานวน 2 ชองเปนอยางนอยเพ่ือใชการเชื่อมตอระหวาง เมาส และ USB Backup 
       มีพอรตเน็ตเวิรคจํานวนอยางนอย 1 ชองแบบ RJ-45 เพ่ือรองรับการเชื่อมตอที่ความเร็วสูงสุด 10/100/1000 Mbps 
2.15. สามารถรองรับการใชงานที่ระบบไฟฟากระแสสลับ 100 ถึง 240 โวลต 50 เฮิรต 
       สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 ถึง +55 องศาเซลเซียส 
2.16. ตองเปนผลิตภัณฑที่มีการสรางแบรนดของตัวเอง (Original Brand Manufacturer)  และไดรับมาตรฐาน ISO9001: 
       2000  โดยคณะกรรมการสามารถตรวจสอบไดหนาเว็บไซตของผลิตภัณฑ  ตองเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน UL 
2.17. ตองมีหนังสือแตงต้ังจากผูผลิตโดยตรงเพ่ือรับประกันและสรางความมั่นใจใหกับผูใชงานในการใชผลิตภัณฑ  โดยผูเสนอ  
       ราคาตองแสดงหนังสือหรือเอกสารที่ไดรับการแตงต้ังจากผูผลิต  และตองระบุชื่อโครงการ 
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3.   อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  
3.1.  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
3.2.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานได ตาม 
      มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันไดจํานวนไมนอยกวา 8 ชอง  
3.3.  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทกุชอง 
3.4.  ไดรับใบรับรองมาตรฐาน FCC, CE และ RoHS  เปนอยางนอย 
3.5.  สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียส  ถึง  40  องศาเซลเซียส 

4.   ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U)  
4.1.  เปนตู  Rack ปด ขนาด 19 น้ิว 36U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 80 เซนติเมตร  
      และความสูงไมนอยกวา 179 เซนติเมตร 
4.2.  มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 10 ชอง 
4.3.  มีพัดลมสําหรับระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว 

5.   เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 500  VA  300  Watts 
5.1.  สามารถจายไฟฟาสํารอง  และปรับแรงดันไฟฟาสมํ่าเสมอ  ขนาดไมตํ่ากวา 500VA/300Watt 
5.2.  เปน UPS ระบบ On-line Protection with Stabilizer 
5.3.  มีเตาเสียบที่สามารถจายไฟฟาสํารองอยางนอย 6 ชองโดยมีเตาจายไฟสํารอง 3 ชองและเตาจายไฟกระชากแรงดันสูง 
      ชั่วขณะ 3 ชอง 
5.4.  สามารถรับแรงดันไฟฟาขาเขาได 220VAC +/- 25% 
5.5.  สามารถจายแรงดันไฟฟาขาออกในภาวะของการปรับแรงดัน   220VAC +/- 10%  
5.6.  สามารถจายแรงดันไฟฟาขาออกในภาวะของการจายไฟจากแบตเตอรี่ 220VAC +/- 6% 
5.7.  สามารถจายไฟฟาที่มีความถี่ขาออกในภาวะของการจายไฟจากแบตเตอรี่ 50Hz +/-0.1% 
5.8.  แบตเตอรี่เปนแบบกรดตะก่ัวปดผนึกแบบไมตองดูแลรักษา  
5.9.  สามารถติดต้ังแบบแขวนกับผนังเพ่ือใชติดต้ังภายในตูจัดเก็บอุปกรณภายนอกไดสะดวก 
5.10. มีเสียงเตือนในกรณีเกิดไฟฟาดับหรือผิดปกติ 
5.11. มีการปองกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะใหกับคอมพิวเตอรดวย MOV ที่ 160 Joules 
5.12. มี LED  แสดงสถานะการทํางานของเครื่อง 
5.13. การรับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 2 ปตัวเครื่องและแบตเตอรี่ 
5.14. สินคาตองไดรับมาตรฐาน มอก.1291-2545,ISO9001(UL), ISO14001 เปนอยางนอย 
5.15. ออกแบบตามมาตรฐาน EN50091-2, EN50022(B) และ  EN 61000-4-2, (4), (6)  
5.16. ผูเสนอราคาจะตองมีความพรอมในดานการบริการขายพรอมทั้งไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคและไดรับการแตงตัง้  
       จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศใหเปนตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งน้ีโดยผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือ 
       แตงต้ังตัวจริงที่ระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศพรอมหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางดานเทคนิคเสนอตอคณะกรรม 
       การพิจารณาผล 

6.   เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 600 Watts  
6.1.  สามารถจายไฟฟาสํารอง  และปรับแรงดันไฟฟาสมํ่าเสมอ  ขนาดไมตํ่ากวา 1000VA/600watt 
6.2.  เปน UPS ระบบ On-line Protection with Stabilizer 
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6.3.  มีเตาเสียบที่สามารถจายไฟฟาสํารองอยางนอย 6 ชองโดยมีเตาจายไฟสํารอง 5 ชองและเตาจายไฟกระชากแรงดันสูง 
      ชั่วขณะ 1 ชอง 
6.4.  สามารถรับแรงดันไฟฟาขาเขาได 220VAC +/- 20% 
6.5.  สามารถจายแรงดันไฟฟาขาออกในภาวะของการปรับแรงดัน   220VAC +/- 10% 
6.6.  สามารถจายไฟฟาที่มีความถี่ขาออกในภาวะของการจายไฟจากแบตเตอรี่ 50Hz +/-1Hz 
6.7.  แบตเตอรี่เปนแบบ Sealed lead Acid, Maintenance Free หรือดีกวา 
6.8.  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 10 นาที หรือ สูงสุด 40 นาที ขึ้นอยูกับโหลดการใชงาน 
6.9.  มีเสียงเตือนในกรณีเกิดไฟฟาดับหรือผิดปกต ิ
6.10. มีระบบปองกัน Over Voltage, Under Voltage, Overload (AC และ DC Mode) และ Surge Energy Dissipation  
       ที ่125 Joules/2ms. X 3 
6.11. มี LCD  แสดงสถานะการทํางานของเครื่อง 
6.12. การรับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 2 ปตัวเครื่องและแบตเตอรี่ 
6.13. สินคาตองไดรับมาตรฐาน มอก.1291-2545,ISO9001(UL),ISO14001  เปนอยางนอย 
6.14. ผูเสนอราคาจะตองมีความพรอมในดานการบริการขายพรอมทั้งไดรับการสนับสนุนทางดานเทคนิคและไดรับการแตงต้ัง  
       จากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศใหเปนตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งน้ีโดยผูเสนอราคาจะตองแนบหนังสือ 
       แตงต้ังตัวจริงที่ระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศพรอมหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางดานเทคนิคเสนอตอคณะกรรม 
       การพิจารณาผล 

7.   โทรทัศน  แอล อี  ดี  (LED TV)  
7.1.  ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution)  1920 x 1080 พิกเซล 
7.2.  ขนาดทีก่ําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 น้ิว 
7.3.  แสดงภาพดวยหลอดภาพ  แบบ LED Backlight 
7.4.  ชองตอ  HDMI ไม นอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 
7.5.  ชองตอ USB ไม นอยกวา 1 ชองสัญญาณรองรับไฟลภาพเพลง และภาพยนต 
7.6.  ชองการเชื่อมตอแบบ AV , DVD Component  
7.7.  มีชองตอ Digital tuner (DVB - T2) 

8.   ตูกันนํ้าสําหรับจัดเก็บอุปกรณหลักภายนอกอาคาร   
     8.1.  เปนตูเหล็กแบบมีหลังคากันนํ้า ติดต้ังนอกอาคารได 
     8.2.  มีกุญแจสําหรับลอคตู 
     8.3.  มีขนาดไมนอยกวา 440(W) x 610(H) x 230(D) มม.  หนา  1.0  มม. 

9.   อุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย  (Industrial Switch) 
9.1.  เปนอุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย สําหรับกลองวงจรปด จํานวน 4 ชอง 
9.2.  เปนอุปกรณ สลับสัญญาณเครือขาย แบบ Industrial 
9.3.  อุปกรณออกแบบมาเพ่ือติดตั้งไดตามมาตรฐานแบบ Din-rail Mount 
9.4.  สามารถกันฝุนไดตามมาตรฐาน IP30 
9.5.  มีพอรตเชื่อมตอ รองรับเทคโนโลยีการมัลติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่น(WDM) จํานวน 1ชอง ที่สามารถรับสงขอมูลได 
      ระยะทางไมนอยกวา 15 กิโลเมตร 
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9.6.  มีพอรตเชื่อมตอ แบบ 10/100 Base-TX แบบ RJ-45 จํานวน 4 ชอง  
9.7.  ตองมีโปรโตคอลดังตอไปน้ีเปนอยางนอย IEEE802.1p, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az 
9.8.  รองรับการทํางาน Auto MDI/MDIX 
9.9.  มีไฟแสดงสถานะแบบ LED เพ่ืองายตอการตรวจสอบสถานะ 
9.10. สามารถทํางานไดดีกับอุณหภูมิ (Operating Temperature) ต้ังแต 0 ถึง 60 องศาเซลเซียส 
9.11. มีมาตรฐาน FED STD 101C Method 5007.1, EN61000-6-2 และ EN61000-6-4 เปนอยางนอย 
9.12. ใชงานกับแหลงจายไฟฟาชนิดอินดัสเทรียล เพาเวอร ซัพพลาย  ขนาด 24VDC 60 วัตต  2.5แอมแปร ,ติดต้ังแบบ Din- 
       rail  สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส และไดรับมาตรฐานความปลอดภัย UL60950-1 
9.13. ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายใน  
       ประเทศที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ 

10. อุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับสายใยแกวนําแสง 
10.1. เปนอุปกรณแปลงสัญญาณที่สามารถใชงานรวมกับ Rack Mounts Chassis  ได 
10.2. เปนอุปกรณแปลงสัญญาณจากสายใยแกวนําแสงชนิด single Mode เปน Ethernet 100Base-TX ได 
10.3. มีพอรตเชื่อมตอ รองรับเทคโนโลยีการมัลติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่น(WDM) จํานวน 1ชอง ที่สามารถรบัสงขอมลูได 
       ระยะทางไมนอยกวา 15 กิโลเมตร 
10.4. มีพอรตเชื่อมตอ แบบ 10/100 Base-TX แบบ RJ-45 จํานวน 1 ชอง  
10.5. ตองมีโปรโตคอลดังตอไปนี้เปนอยางนอย IEEE802.3 IEEE802.3x, IEEE802.3u 
10.6. มีไฟแสดงสถานะแบบ LED เพื่องายตอการตรวจสอบสถานะ 
10.7. สามารถทํางานไดดีกับอุณหภูมิ (Operating Temperature) ต้ังแต 0 ถึง 45 องศาเซลเซียส 
10.8. มีมาตรฐาน CE, FCC และ VCCI เปนอยางนอย 
10.9. ตองสามารถใชงานรวมกับอุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย ในหัวขอ 2.8 ไดอยางสมบูรณ 
10.10.ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายใน  
       ประเทศที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ 

11. อุปกรณสงรับสัญญาณขอมูลและภาพผานสายสงสัญญาณ 
11.1. ตองสามารถรับสงขอมูล(Network Data) และจายกําลังไฟฟาใหกลองไอพีหรืออุปกรณในรูปแบบ Power Over Coax  
       Transmission ในระยะทาง 1000 เมตร  ผานสายโคแอกเชียล (RG6)เพียงสายเดียว เพ่ือใชงานในสถานีที่ไมสามารถ  
       จัดหาแหลงจายไฟฟาได 
11.2. รองรับการทํางาน Auto MDI/MDIX Function 
11.3. สามารถรองรับ แบนดวิธไดสูงสุด  75 Mps (TCP Protocol) 
11.4. ตองมีระบบกันปองกันไฟกระชากอยูภายใน 
11.5. ตองไดรับมาตรฐาน CE และ FCC พรอมแสดงเอกสารการทดสอบอยางละเอียด 
11.6. ผูผลิตตองไดรับ ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 แสดงเอกสาร  
11.7. ตองไดรับหนังสือแตงต้ังจากผูผลิตโดยตรงโดยตองระบุชื่อโครงการ เพ่ือรับประกันการทํางานของอุปกรณในแตละ 
       โครงการ 

12. สายใยแกวนําแสง12 Core Single Mode พรอมกลองพักและอุปกรณเชื่อมตอสายใยแกวนําแสง และหัวตอสายสัญญาณ 
12.1. เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Single mode ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA-568- 
       C.3,Telcordia GR-20CORE, ICEA 640,  IEC 60793, IEC 60794-1-2, ITU G.652Dและ RoHS เปนอยางนอย  
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12.2. เปนสายใยแกวจํานวน 12 core 
12.3. ชนิดสายใยแกว 9/125 µm (OS2)  
12.4. ตองไดรับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC60794-1-2 
12.5. มี Armor เปน Corrugated Steel tape เพื่อปองกันการ กระแทกและสัตวกัดแทะ 
12.6. เปลือกนอกของสายทําดวยวัสดุ UV-Proof, HDPE ความหนาไมนอยกวา 1.5 mm เพ่ือปองกันรังสี UVและทนตอ  
       สภาพแวดลอม 
12.7. ลวดสลิง ขนาด1.6mm galvanize steel 
12.8. เปนแบรนดเดียวกันกับสายเชื่อมตอสัญญาณกลองโทรทัศนวงจรปดเครือขาย 

13. สายสงสัญญาณภาพภายนอกอาคารพรอมสายสลิง  และอุปกรณ 
13.1. เปนสายโคแอกเชียล ชนอด RG6 เปนไปตามมาตรฐาน UL ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร 
13.2. มีตัวนําเปนเหล็กเคลือบทองแดง (Copper Cover Steel) ขนาดเสนผาศูนยกลางของตัวนํา เทากับ 1.02 mm. (18  
       AWG) 
13.3. มีฉนวนหุมตัวนํา (Dielectric) ทําจาก Foamed Polyethylene ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.57 mm. 
13.4. มี Shields Tape ครอบคลุม 100% ทําจาก AL/P-Foil (Bonded)  
13.5. มี Braid Wire ทําจากอลูมิเนียม (Aluminum) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.16 mm. จํานวน 144 เสน     และครอบคลุม  
       96% ของพื้นที่ฉนวนหุมตัวนํา (Dielectric) 
13.6. มี Jacket เปนแบบ PE (Polyethylene) สีดําขนาดเสนผาศูนยกลางของ Jacket เทากับ 6.86 mm.และ รวม  
       Messenger Wire เทากับ 9.16 mm. 
13.7. มี Messenger Wire ทําจากเหล็กกัลวาไนซขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.30 mm. เพ่ืองายตอการติดต้ังแขวนเสาไฟฟา 
13.8. มีคา Screening Factor ที่ความถี่ VHF เทากับ 80 dB และ UHF เทากับ 75 dB 
13.9 ตัวนํามีคา DC Resistance เทากับ 78 Ohm/km และ Shield มีคา DC Resistance  เทากับ 17.5 Ohm/km 
13.10. มีคา Attenuation max. ที่ความถี่ 460 MHz เทากับ 15.00 dB/100m, ที่ความถี่ 1000 MHzเทากับ 21.30  
        dB/100m และที่ความถี่ 3000 MHzเทากับ 39.00 dB/100m 
13.11. มีคา Return Loss ที่ความถี่ 5 - 470 MHz มากกวา 25 dB, ที่ความถี่ 470 -1000 MHz มากกวา 23 dB และที่ 
         ความถี่ 1000 - 2000 MHz มากกวา 20 dB 
13.12. มีคา Impedance เทากับ 75 Ohm, มีคา Capacitance เทากับ 52 pF±3/m และ มีคา Velocity Ratio  เทากับ  
        82% 
13.13. มีรัศมีการโคงงอของสายตํ่าสุดขณะติดตั้ง 10 เทาของเสนผาศูนยกลางสาย  และ ขณะใชงาน 4 เทา  ของเสนผาศูนย 
        กลางสาย  
13.14. สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน -20°C ถึง 75°C และขณะติดต้ัง 0°C ถึง 60°C 
13.15. จะตองไดรับหนังสือแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศไทยที่ไดรับรอง ISO9001:2008 
13.16. ตองเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับสายสัญญาณ UTP CAT 5E 

14. สายสงขอมูลภายนอกอาคารพรอมสายสลิง (UTP) และอุปกรณ 
14.1. เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตาม   มาตรฐาน  

        ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50288-3-1,  ICEA S-90-661 Category 5E เปนอยาง 

       นอย 
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14.2. สามารถรองรบัการใชงาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring, POE,  

        ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เปนอยางนอย 

14.3. มีฉนวนหุมทองแดง ทําจาก HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.9 mm. 

14.4. เปนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเดียวกันกบัสาย UTP CAT 5E ชนิดภายในอาคาร 

15. โตะต้ังโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  พรอมเกาอี้ 
16.1. โตะมีขนาดไมนอยกวา 120(W) x 60(D) x 75(H)  เซนติเมตร 

14.3. เกาอ้ีวสัดุหุมดวยหนังมีที่วางแขนและมีพนักพิง  และมีลูกลอทีข่า 

 

ขอกาํหนดคณุลักษณะของระบบกลองโทรทศันวงจรปดเครอืขาย 

1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

(1) ผูเสนอราคาตองเสนอราคาอปุกรณของระบบโทรทศันวงจรปดที่เปนผลิตภัณฑที่มคีุณภาพใชงานไดดีและมีการใช

งานอยางแพรหลาย 

(2) ผูเสนอราคามีหนาที่ออกแบบการติดตั้งและจัดหาระบบกลองวงจรปดงานการติดตั้ง  ทดสอบการใชงานตาม

รายละเอียดของขอกําหนด  รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ   โดยตองติดตั้งตําแหนงที่กําหนดหากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงการ

ติดตั้งเพ่ือความเหมาะสม  ผูเสนอราคาจะตองสงตําแหนงการติดต้ังเพ่ือขออนุมัติการติดต้ังโดยตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัย 

(3) ผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุเปนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมมีความทนทานตอการใชงานหากมีสิง่อ่ืนใดทีมิ่ไดระบุ

ไวในรายการ  หากจําเปนตองใชเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงใหเปนที่ของผูเสนอราคาโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 

(4) ผูเสนอราคาตองทําการทดสอบการทํางานของอุปกรณระบบกลองโทรทัศนวงจรปดใหสามารถแสดงภาพไดทุกกลอง

พรอมกัน  และจัดหาอุปกรณที่จําเปนเพ่ิมเติมเพื่อใหระบบสามารถทํางานไดสมบูรณและใชงานไดเปนอยางดี 

(5) ตองมีการอบรมการใชงานใหกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหสามารถใชงานและแนวทางการแกไขเบื้องตนไดเปนอยางดี 

(6) ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารคุณลักษณะของผลิตภัณฑและอุปกรณหลักอ่ืน ๆ  ที่จําเปนของระบบกลองโทรทศันวงจร

ปดสําหรับโครงการเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนขอยุติ 

 

ขอกาํหนดคณุหลักเกณฑเงื่อนไขและขอเสนอดานเทคนิค 

ขอกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข 

1.1. ผูเสนอราคาตองจัดหาระบบกลองโทรทศันวงจรปด (CCTV)  งานการติดต้ัง  ทดสอบการใชงาน  ตามรายละเอียด

ของขอกําหนดรวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  โดยตองติดต้ังตามตําแหนงที่กําหนด  หากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนง  หรือไม

สามารถดําเนินการไดตามแบบแปลน  การติดต้ังเพ่ือความเหมาะสม  ผูเสนอราคาจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ  

เพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงาน  กอนทีจ่ะดําเนินการตอไปได 
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1.2. ผูชนะการเสนอราคา  ตองนํากลองวงจรปด (CCTV)  และอุปกรณตามที่ไดย่ืนสอบราคา  เปนตัวอยางจํานวน 1 ชุด  

พรอมเครื่องมือ  Splicer  และเครื่องมือวัด  OTDR สําหรับติดต้ังระบบสายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic 

Cable)  สามารถแสดงทดสอบและสาธิตตอคณะกรรมการ  ภายใน 7 วัน  นับจากวันประกาศผูชนะการเสนอราคา  

หากไมเปนไปตามเงื่อนไข  คณะกรรมการเปดซองราคามีสิทธิที่จะคัดเลือกผูเสนอราคารายอื่นที่มีคุณสมบัติถูกตอง  

ครบถวนและมีความพรอมมาพิจารณาเปนรายตอไป 

1.3. การติดต้ังเคเบิ้ลแบบแขวนอากาศ  ใหแขวนไปกับเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ตามความเหมาะสม  ของ

สภาพพ้ืนที่  และตองแจงผูควบคุมงานทราบ 

1.4. หากการติดต้ังสายเคเบิ้ลหรือจุดติดต้ังกลองวงจรปด  ไมสามารถดําเนินการตามแบบแปลน  ผูเสนอราคาจะตองแจง

ใหผูควบคุมงานทราบ  เพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงาน  กอนที่จะดําเนินการตอไปได 

1.5. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดต้ังอุปกรณและระบบตาง ๆ  ที่ผูเสนอราคาไดเสนอใหแกหนวยงาน

จะตองรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณและระบบจากการใชงานตามปกติ  ยกเวนภัยธรรมชาติ  และการใช

งานผิดประเภทและความเสียหายที่ไมไดเกิดจากความชํารุดหรือเสียหายของอุปกรณเองเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

1.6. ผูเสนอราคาตองจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เสนอทั้งหมด

กับรายละเอียดที่ไดระบุไวในขอกําหนดของแบบรูปรายการ  ใหชัดเจนไมคลุมเครือ  โดยตองระบุย่ีหอ  รุน  ขนาด  

อยางละเอียดชัดเจนเปนรายขอทุกขอ (ไมควรระบุวา  ไมนอยกวา  ไมตํ่ากวา  มากกวา  สูงกวา  ดีกวา)  และตอง

แสดงหมายเลขหรือหัวขอของรายการที่อางอิงถึง  พรอมทําแถบสีหรือเนนขอความที่อางอิงถึง ไวในแคตตาล็อกให

เห็นอยางชัดเจนเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาไดสะดวก  และหากไมมีการอางอิง  หรืออางอิงไมถูกตอง  หรือไมมี

รายละเอียดที่อางอิงถึง  หรือมีขอมูลขัดแยงไมตรงกัน  จะถือวาการเสนอราคาในครั้งน้ีผิดเง่ือนไขและไมผานการ

พิจารณาขอกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไข   

1.7. ผูเสนอราคาจะตองเสนอการติดต้ังเพ่ือสงสัญญาณมายังเครื่องบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video 

Recorder)  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

ขอเสนอดานเทคนิคเพ่ือคุณภาพประสิทธิภาพอุปกรณและมาตรฐานในการติดต้ังระบบกลองวงจรปด (CCTV) 

1. อุปกรณหลักที่เสนอราคา  คือ  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดติดต้ังมุมมองคงที่ (IP/Outdoor  Fixed Network  

Camera)  ผูเขาเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศหรือผูนําเขารับรองวาผลิตภัณฑมี

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานไมต่ํากวาที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  กําหนดใหและเพ่ือประโยชนตอ

หนวยงานสูงสุดในการไดรับการประกันคุณภาพสินคา  ผูเขาเสนอราคาจะตองมีหนังสือแตงต้ังจากตัวแทนจําหนาย

ภายในประเทศหรือผูนําเขาใหเปนผูเขาเสนอราคาสําหรับโครงการน้ีโดยเฉพาะ 

2. ผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่นํามาติดต้ัง  ตองเปนอุปกรณใหมทั้งหมดไมเคยผานการใชงานมากอน  

เพื่อใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตัวกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  กับเครื่องบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-

Network  Video  Recorder)  ตองเปนผลิตภัณฑเครื่องหมายการคาเดียวกันและไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL หรือ CE 

เปนอยางนอย 
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3. อุปกรณหลักในการติดต้ังระบบ  คือ  สายสัญญาณใยแกวนําแสง  (Fiber Optic Cable)  เพ่ือประโยชนตอ

หนวยงานสูงสุดในการไดรับการประกันคุณภาพสินคา  ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายและตองมี

เอกสารการสนับสนุนอยางเปนทางการจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรงจากตัวแทนจําหนายภายในประเทศที่ไดรับรอง 

ISO9001:2008  ใหเปนผูเขาเสนอราคาสําหรับโครงการน้ีโดยเฉพาะ 

4. จัดฝกอบรมหลักสูตรใหเจาหนาที่หนวยงาน  เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 วัน  ใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี  

รวมทั้งมีคูมือการใชงานฉบับภาษาไทย 

ความตองการดานงานติดตั้ง 

1. กอนที่ผูเสนอราคาจะเขาดําเนินการใด ๆ  จะตองทําหนังสือแจงใหรับทราบกอนเขาดําเนินการอยางนอย 1 วัน  

ทําการ  และจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือผูรับผิดชอบกอน  จึงจะสามารถดําเนินการใด ๆ  ได  หากผูเสนอ

ราคาทําการติดต้ังระบบใด ๆ  โดยไมไดรับการอนุมัติ  ทางหนวยงานมีสิทธิที่จะใหดําเนินการรื้อถอนระบบตาง ๆ  ที่ไดติดตั้งไป

แลว  โดยถือเปนความผิดและความรับผิดชอบของผูชนะการเสนอราคา 

2. ผูเสนอราคาตองเปนผูจัดหาสายสัญญาณ  สายไฟฟา  อุปกรณติดต้ัง  วัสดุสิ้นเปลือง  ขายึดกลอง  หรืออุปกรณ

เพิ่มเติมอ่ืน ๆ  ที่จําเปนสําหรับการติดต้ังอุปกรณและระบบตาง ๆ  เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ

หากอุปกรณใดที่ไมอยูในขอกําหนดนี้  แตมีความจําเปนตองจัดหาเพ่ือใหระบบทั้งหมดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใหถือ

เปนความรับผิดชอบของผูเสนอราคาในการจัดหาอุปกรณดังกลาวโดยถือใหรวมอยูในราคาที่เสนอ 

3. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูติดต้ังกลอง  แขนยึดกลองพรอมตูควบคุมกลอง  ตลอดจนจัดหา  และติดต้ังวัสดุสายไฟ  

อุปกรณตาง ๆ  จนทําใหกลองสามารถใชงานได 

4. การติดตั้งอุปกรณ  และระบบที่ผูเสนอราคาไดเสนอ  หรือติดต้ังอุปกรณ  และระบบอ่ืนใดเพ่ิมเติม  ซึ่งหากไมได

ระบุไวในขอกําหนด  ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงาน  โดยขึ้นอยูกับความจําเปนและสภาพการใชงานจริงเพ่ือใหระบบสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การติดตั้งเคเบิ้ลแบบแขวนอากาศ  ใหแขวนไปกับเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ตามีความเหมาะสมของ

สภาพพ้ืนที ่

6. ในกรณีที่การติดต้ังสายเคเบิ้ลหรือระบบกลองวงจรปด  ไมสามารถดําเนินการไดตามแบบแปลนแผนผัง  ผูเสนอ

ราคาจะตองแจงใหผูควบคุมงานหรือผูรับผิดชอบทราบกอน  เพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงานผูวาจาง  เม่ือไดรับความ

เห็นชอบแลวผูชนะการเสนอราคาจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได 

7. ผูเสนอราคาเปนผูรับผิดชอบการออกแบบเดินสายเคเบิ้ล  โดยใชแนวเสนทางที่กําหนด  หากมีความจําเปนตอง

แกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่แตกตางจากขอเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ  ขอบังคับ  ของหนวยงานที่ใหการอนุญาต

ดําเนินการ  เชน  การไฟฟาสวนภูมิภาค  กรมทางหลวง  ฯลฯ  ใหอยูในดุลพินิจของผูวาจาง 

8. การรับประกันภายหลังการติดต้ัง  อุปกรณและระบบตางที่ผูเสนอราคาไดเสนอใหแกหนวยงานจะตองรับประกัน

ความชํารุดอุปกรณและระบบ  จากการใชงานตามปกติ  เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

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

 



 
เอกสารสอบราคาซือ้    เลขที่    1/2559 

สอบราคาซื้อกลองวงจรปด  (CCTV)  ชนิด IP/Network  Camera  พรอมติดตั้ง   
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลทายหาด    ลงวันที่  12  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2558 

*****************************  
องคการบริหารสวนตําบลทายหาด ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค จะสอบ

ราคาซื้อกลองวงจรปด  (CCTV)  ชนิด IP/Network  Camera  พรอมติดต้ัง  จํานวน 10 ชุด  รายละเอียดดังน้ี 
1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor  Fixed 

Network Camera)   จํานวน  10  ชุด 
2.  อุปกรณบันทกึภาพผานเครือขาย (NVR-Network  Video Recorder) แบบ 16 ชอง จาํนวน 1 ชุด 
3.  โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) ขนาด  40  น้ิว  จํานวน  1  ชุด 
4.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ  PoE (PoE L2 Switch)  ขนาด  8  ชอง  จํานวน  1  ชุด 
5.  ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)  จํานวน  1  ชุด 
6.  เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA  600 Watts  จํานวน  1  เครื่อง 

 7.  เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 500 VA 300 Watts  จํานวน  2  เครื่อง 
8.  ตูกันนํ้าสําหรับจัดเก็บอุปกรณหลักภายนอกอาคาร   จํานวน  2  ตู 
9.  อุปกรณสลับสัญญาณเครือขาย (Industrial  Switch)  จํานวน  3  ชุด 
10. อุปกรณแปลงสัญญาณสําหรับสายใยแกวนําแสง  จํานวน  2  ชุด 
11. อุปกรณสงรับสัญญาณขอมูลและภาพผานสายสงสัญญาณ  จํานวน  5  ชุด 
12. สายใยแกวนําแสง 12 Core Single Mode  พรอมกลองพักและอุปกรณเชื่อมตอสายใยแกวนําแสงและ  
    หัวตอสายสัญญาณ  จํานวน  1,050  เมตร 
13. สายสงสัญญาณภาพภายนอกอาคารพรอมสายสลิง  และอุปกรณ  จํานวน  1,000  เมตร 
14. สายสงขอมูลภายนอกอาคารพรอมสายสลิง (UTP)  และอุปกรณ  จํานวน  800  เมตร 
15. สายสงขอมูลภายในอาคาร (UTP)  และอุปกรณ  จํานวน  200  เมตร 
16. คาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟา (มิเตอร)  จํานวน  1  จุด 
17. โตะพรอมเกาอ้ี  จํานวน  1  ชุด 
(รายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบทาย) 
งบประมาณในการจัดซื้อ  900,000.-บาท  (เกาแสนบาทถวน)    
1.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

1.1.  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
                   1.2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
              1.3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
              1.4.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาเสนอราคา ใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลทายหาด  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาซื้อครั้งน้ี  

              1.5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ  รายจาย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ (ตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.) 

 
1.6. บคุคล... 
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              1.6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.  หลกัฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานอ่ืนมาพรอมกบัซองใบเสนอราคา ดังนี ้
2.1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม          

(ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี)  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2. หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
2.3.  แคตตาลอ็กและหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 3.4 

  2.4. บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  
3.  การยื่นซองสอบราคา 

3.1 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง            
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

3.2 ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรอื 
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา ใหถูกตองทั้งน้ีราคารวมที่เสนอ จะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึง่
รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและคาใชจายทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียบรอยแลว ณ องคการบริหารสวนตําบล 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา            
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

3.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
ซื้อขาย 

3.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ          
(ถามี) ไปพรอมกับใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปน 
เอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสํา เนาถูกตอง              
โดยผูมีอํานาจลงนามทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ           
แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 1 วัน 

3.5 ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางพัสดุที่เสนอราคา จํานวน.........-..........(หนวย)  เพ่ือใชในการทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ี  อบต.จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก
ตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวอบต.จะคืนใหแกผูเสนอราคา 

 
3.6 กอน... 
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3.6 กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ       
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

3.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2559”            
โดยย่ืนซองสอบราคาไดโดยตรง  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด   ในวันที่  12 - 28 เดือนตุลาคม  
พ.ศ.2558  ในวันและเวลาราชการ  หรือทางไปรษณียลงทะเบียนโดยจะถือวันและเวลาที่องคการบริหารสวนตําบล           
ทายหาดลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และในวันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2558  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร         
การซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ทีว่าการอําเภอเมืองสมุทรสงครามชั้น 2)  ระหวางเวลา  
08.30 น.  ถึงเวลา 16.30  น.     

เมื่อพนกําหนดย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา จะดําเนินการเปดซองสอบราคาในวันที่ 29 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2558  ต้ังแตเวลา 09.00 น.  เปนตนไป              
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม) 

4. หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพิจารณาราคา 
4.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของทางราชการ ทั้งนี ้ใหถือวาผลการตัดสินของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาถือเปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะฟองรองเรียกคาเสียหายใด ๆ  มิได 

4.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ องคการ
บริหารสวนตําบลเทาน้ัน 

4.3 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผนัในกรณี 
ดังตอไปน้ี 
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคา อยางหนึ่งอยางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ แกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

4.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือองคการ
บริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือ          
ไมถูกตอง 

 
 

4.5. องคการ... 
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4.5 องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา      
ที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจจะขอยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี              
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด             
ผูเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผู    ทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

5. การทาํสญัญาซือ้ขาย 
5.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของราชการ   

นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.2 ก็ได 

5.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ                   
ของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองมาทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.2 กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 7 วัน              
ทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะที่ทาสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

       (1) เงินสด 
       (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
       (3) หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบ ุในขอ 1.3 
       (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
6. อัตราคาปรบั 
   คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 
7. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ 1.2 
แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ขาย ที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่
องคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบพัสดุ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง ถาผูขายไมดําเนินการแกไขตามที่ผูซื้อไดแจงใหทราบภายใน 15 วัน ผูซื้อมี
สิทธิหักเงินประกันสัญญาเพื่อวาจางใหผูอ่ืนดําเนินการแทนได 

8. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
8.1 เงินคาพัสดุ สําหรับการซ้ือคร้ังนี้ไดมาจากงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

รายการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) การลงนามกอหน้ีผูกพันงบประมาณจะกระทําเมื่อองคการบริหารสวนตําบล 
ไดรับอนุมัติ งบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการติดต้ังกลองวงจรปด (CCTV)  จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  แลวเทานั้น  

 
 

8.2  เมื่อ… 
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8.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกาศสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขา
มาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

       (1) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศใหยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาว ีใหบรรทุก
สิ่งของลงเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาว ี

8.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน เวลา   
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชัดใชความเสียหาย รวมทั้ง       
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

8.4 องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิ์ทีจ่ะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือกําหนดในแบบสญัญาใหเปนไป
ตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 
 
 

                                องคการบริหารสวนตาํบลทายหาด 

                      วันที่   12    เดือนตุลาคม    พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


