
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ครัง้ที่ 2) 

จ้างเหมาตดิตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๖ 

********************************************* 
 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 1080P พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดดังนี ้

             1.1  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP / Network Camera ที่ติดตัง้ด้วยมมุการมองภาพแบบคงที่ 

             1.2  สามารถแสดงภาพได้ดีทัง้กลางวนัและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคมุการ 

       เลือ่น   IR Filter อตัโนมติัในตวักล้องเมื่อเปลีย่นโหมด 

            1.3  มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 

            1.4  มีขนาดตวัรับภาพไม่เลก็กว่า 1/3 นิว้ ชนิด CMOS หรือ MOS หรือ CCDหรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์ 

                                   อยู่ภายในตวักล้อง หรือมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอตัโนมติั 

1.5  สามารถตัง้ค่าการแสดงภาพส าหรับพืน้ที่ทั่วไป และส าหรับพืน้ที่ส าคัญให้แตกต่างกนัได้ และสามารถสง่ 

        สญัญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกว่า 

1.6  ความละเอียดของกล้องโทรทศัน์วงจรปิดตัง้แต่ 2 ล้านพิกเซลขึน้ไป หรือ Full HD 1080 p หรือ  ดีกว่า 

1.7  มีความไวแสงน้อยสดุ ไม่มากกว่า 0.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพส ี(Day Mode) และไม่มากกว่า  

                      0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรือดีกว่า 

1.8  มีระบบปรับภาพอตัโนมติั ( Auto Back Focus ) เพื่อให้ภาพมีความคมชัดทัง้ในเวลากลางวนั 

       และกลางคืนส าหรับพืน้ที่ส าคัญ 

1.9  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 

1.10  รองรับการสง่สญัญาณภาพแบบ Multi Stream ส าหรับพืน้ที่ส าคัญ 

1.11  สง่สญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกว่า 

1.12  สามารถท างานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้ 

1.13  ตวักล้องรองรับมาตรฐานที่ IP66 หรือติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้                 

       มาตรฐาน IP66 หรือ ดีกว่า 

1.14  รองรับการจ่ายไฟแบบ POE มาตรฐาน IEEE 208.3 af หรือดีกว่า 

1.15  รองรับการบนัทึกและแสดงภาพที่ 30 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด 2 Mega Pixel  

1.16  สามารถท าการก าหนดพืน้ที่ พร้อมทัง้ตัง้ค่าความไวการตรวจสอบและขนาดของวัตถไุด้หลาย ระดบั  
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1.17  สามารถรองรับโปรโตคอล  TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP,            

        DHCP, DNS ได้เป็นอย่างน้อย 

1.18  มีฟังค์ชัน่ช่วยปรับความสว่างบริเวณใบหน้า ช่วยปรับใบหน้ามืดให้สว่าง เมื่อย้อนแสง 

1.19  รองรับการเชื่อมต่อ Alarm Input / Output ได้  

1.20  มีช่องต่อส าหรับใสอ่ปุกรณ์บนัทึกแบบ SDXC หรือ SDHC หรือ SD หรือ MiniSD โดยรองรับการ 

                             บนัทกึสงูสดุ 64 GB 

1.21  มีปุ่ มส าหรับตัง้ค่าเดิมจากโรงงาน เพื่อป้องกนัการตัง้ค่ากล้องที่ผิดพลาด 

1.22  รองรับอตัราสว่นภาพทัง้แบบ 4:3 และ 16:9  

1.23  มีระบบการซูมภาพแบบดิจิตอลไม่น้อยกว่า 4 เท่า 

1.24  เลนส์เป็นชนิด Mega pixel สามารถปรับระยะได้ 2.8 - 12 mm. 

1.25  สามารถท างานได้ในที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียสถงึ +50 องศาเซลเซียสที่ความชืน้สมัพทัธ์   90 %  

           หรือดีกว่า 

1.26  สนิค้าที่น าเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอย่างน้อย 

1.27  บริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO14001:2004โดยมีเอกสารมาแสดง 

1.28  เป็นผลติภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหล ีหรือ ญ่ีปุ่ น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยโุรป  

1.29  ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัสนิค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี  และส ารอง 

                                     อะไหล ่ 5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทน าเข้าโดยระบชุื่องาน 

 

2.  เคร่ืองบันทกึภาพ พร้อม ฮาร์ดดิสก์   6  TB  รายละเอียดดังนี ้

2.1 เคร่ืองบนัทกึภาพต้องเป็นย่ีห้อเดียวกบักล้องวงจรปิดเพื่อประสทิธิภาพสงูสดุในการท างาน  

2.2  รองรับกล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิด IP camera ได้ไม่น้อยกว่า 16 กล้อง 

2.3   สามารถค านวณก าหนดจ านวนวนัที่ต้องการบนัทึก โดยค านวณจาก เฟรมเรท คุณภาพการบนัทกึ และ   

         ความจขุองฮาร์ทดิสก์ 

2.4 มีฟังก์ชัน่การตรวจจบัหาใบหน้าที่ต้องการได้ โดยการเปรียบเทียบใบหน้าที่ต้องการกบัภาพจากกล้องวงจรปิด  

    2.5  สามารถแจ้งเตือนภาพที่ได้จากการตรวจจบัหาใบหน้าผ่านระบบ Alarm และ Email ได้เป็นอย่างน้อย 

    2.6  รองรับกล้อง IP Camera ที่มีมาตรฐาน ONVIF หรือ PSIA  

    2.7 รองรับการบีบอัดสญัญาณทัง้แบบ MJPEG, H.264 และ MPEG4 

2.8  สามารถก าหนดการบนัทกึภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ คือ การบนัทกึแบบก าหนดช่วงเวลา (Schedule)    

         และบนัทกึเมื่อมีเหตกุารณ์ (Event) 

    2.9  สามารถซูมภาพระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า ทัง้ภาพปัจจบุนัและภาพที่บนัทกึไว้ 
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2.10  รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโดยมีพอร์ท RJ-45 แบบ 10/100/1000 Base T   

2.11  รองรับ Protocol TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS ได้เป็นอย่างน้อย 

2.12  รองรับการใช้งานกบักล้องโทรทัศน์วงจรปิด Speed Dome สามารถควบคมุการท างาน   

                        Pan/Tilt, Zoom, Focus, Brightness, Preset ,Position, Auto mode เป็นอย่างน้อย 

2.13  สามารถตัง้ระดบัผู้ใช้งานได้ 3  ระดบั 

2.14  รองรับการต่อจอภาพ ผ่านสาย HDMI ได้โดยตรงจากตัวเคร่ือง 

  2.15  รองรับต่อ Spot monitor ผ่านขัว้ BNC 

2.16   รองรับการใสฮ่าร์ดดิสต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลกู โดยสนิค้าที่น าเสนอต้องมาพร้อมฮาร์ดดิสต์ 

          ไม่น้อยกว่า 6 TB 

2.17  สามารถส ารองภาพเหตกุารณ์ผ่าน SD Card ได้ หรือดีกว่า 

2.18  รองรับไฟฟ้า 220 V AC. 

2.19  สนิค้าที่น าเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอย่างน้อย 

2.20 บริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004 โดยมีเอกสารมาแสดง 

2.21  เป็นผลติภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหล ีหรือ ญ่ีปุ่ น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยโุรป  

2.22  ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัสนิค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี  

                       และส ารองอะไหล ่5 ปี จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทน าเข้าโดยระบชุื่องาน 

 

3.  จอแสดงภาพสี LED 40 นิว้ พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ 

   3.1   เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED TV ขนาดไม่ต ่ากว่า 40 นิว้ 

3.2   มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไม่ต ่ากว่า 1920 x 1080 จดุ หรือดีกว่า 

3.3  มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

3.4  มีช่องต่อ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    3.5  มีช่องต่อเสยีงส าหรับคอมพิวเตอร์ (Audio PC In) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    3.6  สามารถอพัเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน USB หรือผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คได้ 

   3.7   มีขาแขวนติดผนงัหรือโต๊ะส าหรับวางจอแสดงภาพ 

3.8   ผู้ เสนอราคาต้องมีหนังสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัสนิค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี     

                      จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทตวัแทนจ าหน่ายหลกัโดยระบชุื่องาน 

 

4.  เคร่ืองส ารองไฟ 1200 VA ส าหรับส ารองไฟฟ้าเคร่ืองบันทกึภาพ 

    4.1  ระบบส ารองไฟฟ้าส ารองขนาดไม่น้อยกว่า 1200VA  

    4.2  เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้า แบบ Line Interactive with Stabilizer 
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4.3   ควบคมุการท างานด้วย MICROPROCESSOR 

    4.4  สามารถจ่ายพลงังานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

   4.5   แสดงสถานะทางไฟฟ้าและการท างานด้วยจอภาพ LCD 

4.6   มี USB PORT ส าหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 

4.7   มีช่องส าหรับเสยีบสายโทรศพัท์หรือโมเด็มเพื่อป้องกนัไฟกระชากที่อาจแทรกเข้ามา  

4.8  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ซึง่เป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกที่มีวงจรป้องกนั   

                     แรงดนัไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   4.9   ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลติในประเทศไทย และบริษัทผู้น าเข้าหรือ 

                                     บริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004  โดยมีเอกสารมาแสดง 

4.10 ผู้ เสนอราคาต้องมีหนังสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัสนิค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี  

                                     และส ารองอะไหล ่5 ปี จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทน าเข้าโดยระบุชื่องาน 

 

5.  เคร่ืองส ารองไฟ 800 VA ส าหรับส ารองกล้องวงจรปิด 

5.1    เคร่ืองส ารองไฟแบบ Line Interactive with stabilizer 

   5.2   มีขนาดก าลงัไฟฟ้า 800VA 

   5.3   ควบคมุการท างานแม่นย าด้วย Microprocessor 

5.4   แสดงผลด้วยดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, ส ารองไฟ, ใช้งานเกินพิกดั 

5.5  สามารถจ่ายพลงังานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

5.6  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ซึง่เป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกที่มีวงจรป้องกนั  

       แรงดนัไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

5.7  มีช่องเสยีบกนัไฟกระชาก (RJ-11 Surge protection) 

5.8  ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และบริษัทผู้น าเข้าหรือ  

         บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004โดยมีเอกสารมาแสดง 

5.9  ผู้ เสนอราคาต้องมีหนงัสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัสนิค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี  

                    และส ารองอะไหล ่5 ปี จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทน าเข้าโดยระบชุื่องาน 

 

6.  ตู้เกบ็อุปกรณ์ขนาด 19 นิว้ 9U 

6.1   เป็นตู้แบบแขวนผนงัประกอบด้วย 3 สว่นคือ ประตหูน้า,ตู้สว่นกลางและตู้สว่นหลงั โดยตู้ส่วนกลาง  

         สามารถเปิดและลอ็คเข้ากบัส่วนหลงัได้ด้วยลกูกลิง้พิเศษ 

6.2   ผลติจากแผ่นชปุซิงค์ (Electro Galvanized Sheet) ความหนา 1.2 mm. โดยเสายดึอปุกรณ์ท าจาก  

        เหลก็หนา 2 mm. 
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    6.3  ประตหูน้าเป็นเหลก็เจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตฝัูงยางกนัฝุ่ นสเีทาแบบ 3 ครีบ    

          เพื่อป้องกนัฝุ่ น สามารถสลบัปรับเปลีย่นการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อม  

                        กญุแจลอ็ค แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู้  

   6.4   ตู้สว่นกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกญุแจ Master Key ชดุเดียวกบัประตหูน้า 

    6.5  ตู้สว่นหลงัยดึผนงั มีช่องยดึน็อตด้านหลงัเป็นเหลก็ 2 ชัน้หนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านลา่งมีช่อง  

                                   ขนาด  10 x 10 cm. ส าหรับร้อยสายสญัญาณและสายไฟ 

   6.6   ด้านบนเป็นแบบทบึ มีช่องส าหรับติดตัง้พดัลมระบายอากาศขนาด 4 นิว้ได้สงูสดุ 3 ตวั 

6.7  บานพบัประตเูป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีเคร่ืองหมายการค้าบนบานพบั 

   6.8   มีชดุน็อตสกรูตามจ านวน U ของตู้, มีพกุเหลก็พร้อมสกรูยดึตู้จ านวน 4 ชดุ และมีกญุแจ  Master  

                                    key  จ านวน 2 ดอก มีหมายเลขและเคร่ืองหมายการค้าของตู้  

6.9   บริษัทผู้ผลติหรือบริษัทผู้จัดจ าหน่ายต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารมาแสดง 

6.10 ผู้ เสนอราคาต้องมีหนังสอืการรับประกนัว่าเป็นสนิค้าใหม่ และรับประกนัผลติภัณฑ์ปลอดสนิมอย่าง 

                                     น้อย 30 ปี จากบริษัทผู้ผลติหรือบริษัทเจ้าของผลติภัณฑ์โดยระบชุื่องาน 

 

7.  อุปกรณ์ตดิตัง้  1  ระบบ  
7.1   สายใยแก้วน าแสงชนิด 24 core 

-   เป็นสายใยแก้วน าแสงที่ใช้ติดตัง้ภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ  All Dielectric Self Support  

ซึง่ออกแบบให้ไม่มีตวัน าไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น Dielectric Central Strength Member เพื่อช่วย

รองรับแรงดึงขณะท าการติดตัง้ และไม่น าไฟฟ้า 

-   สายใยแก้วน าแสงต้องมีฉนวนเปลอืกนอกเป็นโพลเีอทิลนีที่มีค่าความหนาแน่นสงู High density 

Polyethylene (HDPE) 

-   สายเคเบิล้ใยแก้วน าแสง ต้องสามารถติดตัง้ในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย (Duct Or Pipe Line) หรือ 

สามารถแขวนลอยในอากาศได้ (Aerial) 

-  รองรับแรงดึงสงูสดุที่  4,000 นิวตนั  ที่ระยะความตงึสงูสดุ 50 เมตร 

-   มี Rip Cord เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสายไม่ให้เกิดความเสยีหายแก่สายใยแก้วด้านใน 

-  เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด Single Mode ขนาดของเส้นใยน าแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร 

โดยมีจ านวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 24  Cores  

-  เป็นสายใยแก้วน าแสงที่มีอัตราการลดทอน (Max. Attenuation) ของ Single Mode ต้องไม่เกิน 

0.35 dB/km ที่ 1,310 nm, 0.22 dB/km ที่ 1,550 nm และ 0.25 dB/km ที่ 1,625 nm   

-  เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน EN-18700, IEC-60794-1-2 และ IEEE-P1222 ท าให้มีอายุการใช้

งานมากกว่า 40 ปี 

-  เป็นผลติภัณฑ์ จากประเทศไทย  หรืออิสราเอล หรือเกาหล ีหรือญ่ีปุ่ น หรืออเมริกา หรือทวีปยโุรป  
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7.2   ตู้พักกระจายกล้อง 

-  เป็นตู้ที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด 

-  สามารถใสเ่คร่ืองส ารองไฟได้ 

 

7.3   ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Cable 

-  เป็นชนิด 10/100 Mbps Single Mode Simplex  

-  มีคณุสมบติัตามมาตรฐาน IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u,100Base-TX/FX Fast 

Ethernet, IEEE802.3x Flow control, IEEE802.1q VLAN,IEEE802.1p QoS และ IEEE802.1d Spanning 

Tree  

-  มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ 10/100 Base-TX  ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E. ได้ใน

ระยะทางสงูสดุ 100 เมตร 

-  มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ 100 Base-FX (SC) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ตโดยเป็นแบบ SC-Simplex  โดยรอง

รับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกว่า 

-  รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex  

-  สนบัสนนุ link Link Failure Alert (LFA) นัน้คือ หากมี Link หนึง่ Link ใด (UTP port or Fiber 

Port) ของ Media Converter ใช้ไม่ได้ จะมีการสัง่ Link shutdown จาก Media Converter ท าให้รู้

สถานการณ์ท างานของสาย 

 

   7.4  สายน าสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคารมีลวดสลิงและสายไฟฟ้า 

-  เป็นสาย UTP ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG 

-  มีลวดสลงิเพื่อช่วยในการดงึ 

-  มีสายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 mm 

 

   7.5  อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

-  มีสญัญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทกุช่อง 

-  สามารถติดตัง้ บน Rack 19” ได้ 

 

8.  ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ   ภายใน   90  วนั 
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9 . วงเงนิในการจดัหา   และการจ่ายเงนิ  

9.1  งบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กิจกรรมการ

ป้องกันและเฝ้าระวังโดยท าการจ้างเหมาติดตัง้กล้องวงจรปิด (CCTV)   หมู่ที่  4  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอ               

ปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช   จ านวน   992,500- บาท (-เก้าแสนเก้าหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)                                                   

9.2   เบิกจ่าย งวดเดียว เป็นจ านวนเงิน 100   เปอร์เซ็นต์ของสญัญาจ้าง   เมื่อผู้ รับจ้างได้ด าเนินการติดตัง้กล้อง

วงจรปิดและท าการเชื่อมต่อระบบภาพและระบบการควบคุมกล้องระหว่างจุดติดตัง้ภาคสนามกับห้องควบคุมได้ตามแบบที่

ก าหนด ได้ทัง้หมด และฝึกอบรมตามหลกัสตูรที่ผู้ รับจ้างก าหนดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการ

ถกูต้องเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน  90  วนั 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอ้ก ำหนดทัว่ไป 

จ้ำงเหมำตดิตั้งกลอ้งวงจรปดิ (CCTV) พรอ้มอปุกรณ ์(ครัง้ที ่ 2 ) 

ตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ ประจ ำป ี2556 

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

1. ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งจดัท ำรำยละเอยีดข้อเสนอทำงเทคนิคของระบบงำนที่

เสนอ ในรูปแบบดงัต่อไปนี ้

หวัขอ้ คุณลกัษณะทีก่ ำหนด คุณลกัษณะทีเ่สนอ เอกสำรอำ้งองิ (หนำ้

,ขอ้) 

ระบหุัวขอ้ใหต้รง

กบัทีก่ ำหนดใน

เอกสำรนี ้

ให้คดัลอกจำก

ขอ้ก ำหนดทีก่ ำหนด

ในเอกสำรนี ้

ใหร้ะบุ

ควำมสำมำรถหรอื

คุณลกัษณะเฉพำะ

ของระบบ           ที่

เสนอ 

ใหร้ะบุหรอือำ้งอิง

ถงึเอกสำรใน

ขอ้เสนอที่

เกีย่วขอ้ง และท ำ

สัญลกัษณ์แสดง

ขอ้ควำมใน

ประโยคของ

เอกสำรหรอืใน

แคตตำ ลอ็กนัน้

ใหช้ดัเจน 

2. รับจ้ำงต้องติดตั้งกล้อง และอปุกรณ์ของระบบตำมจุดต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนด   

จุดติดตั้งอำจเปลี่ยนแปลง            ได้ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสม   โดยไดร้ับ

ควำมเหน็ชอบจำกเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนติดตัง้ของอปท. หรือ

คณะกรรมกำรตรวจรบังำนจ้ำง 

3. กำรติดตัง้และวัสดทุี่ใช้ต้องได้มำตรฐำนทำงวศิวกรรมตำมมำตรฐำนของ

ผู้ผลิตได้ก ำหนดไว้ และทดลองใช้งำนของระบบให้สมบูรณ์ตำม



ข้อก ำหนดของคุณสมบตัิทัว่ไป พร้อมตดิตั้งสำยดนิและ BREAKER 

SWITCH ตำม 

ควำมเหมำะสม และตดิตัง้อปุกรณ์ ปอ้งกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชำก ให้

ระบบกล้องเพือ่ป้องกนัควำมเสียหำยแก่กล้อง  

4. กำรตัดตอ่สำยต้องเปน็ไปตำมมำตรฐำนวิชำช่ำง  ปลำยสำยทกุเส้นที่ ต้น

ทำง  ปลำยทำง  และจุดตัดต่อต้องม ีCABLE MARKER บอกหมำยเลข

วงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้ำใจง่ำย 

5. กำรด ำเนนิกำรตดิตัง้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำช่ำง  แม้จะไมไ่ด้

ก ำหนดไวใ้นเอกสำร แต่เพื่อใหง้ำนสมบูรณ์ถกูตอ้งครบถ้วนผู้รับจ้ำงต้อง

จัดหำมำติดตัง้ให้เรียบร้อ  โดยจะเรียกร้องและคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึนไม่ได ้       

6. ในกำรด ำเนินกำรของผู้รบัจ้ำงต้องไม่กอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่กำร

ปฏบิัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่เกินควำมจ ำเปน็          กรณีที่กำรด ำเนนิงำนจะ

มีผลกระทบต่อกำรปฏบิัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่แลว้ ผู้รับจ้ำงตอ้งแจ้งให้

ทรำบล่วงหน้ำ  

ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 

7. ผู้รับจ้ำงตอ้งรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดงัเดิม ในควำมเสียหำย

ทั้งทีพ่ึงจะเกิดข้ึนจำกกำรท ำงำนของ 

ผู้รับจ้ำง  หรือสืบเนือ่งมำจำกกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง  ผู้รบัจ้ำงต้อง

ด ำเนินกำรแกไ้ขหรือชดให้โดยเรว็ 

8. หลังกำรด ำเนนิกำรของผู้รบัจ้ำง ผู้รบัจ้ำงต้องปรบัปรุงสภำพพืน้ทีใ่หก้ลับ

สู่สภำพเดิมและขนย้ำยเศษวัสดุรวมทั้งปัดกวำดท ำควำมสะอำดให้

เรียบรอ้ย 

9. ในกำรเสนอรำคำอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอรำคำต้องระบุ ย่ีหอ้ และ

แบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่ำงๆ         ของแตล่ะอุปกรณ์ที่เสนอให้

ครบถ้วน แคตตำล็อกตอ้งท ำเครื่องหมำยก ำกับให้ชัดเจน หำกไมท่ ำ

เครื่องหมำย  

ทำงคณะกรรมกำรไม่อำจหย่ังทรำบเจตนำได้  อปท. มีสิทธิที่จะเลือก

อุปกรณ์ทีป่รำกฏในเอกสำรแบบใดกไ็ด้            ที่เห็นว่ำมคีุณสมบตัิ

ถูกตอ้งและเปน็ประโยชนต์่อทำงรำชกำรมำกที่สุด 
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10. อุปกรณ์ทกุรำยกำรส ำหรบัโครงกำรนีต้อ้งรบัประกนัคุณภำพไมน่้อย

กว่ำ 1 ปี และมีบริกำรตรวจเช็ค               อปุกรณ์ทุกๆ 4 เดือน 

11. ผู้เสนอรำคำที่ชนะกำรประมูลจะต้องจัดอบรม พรอ้มทั้งจัดท ำคูม่ือ

กำรใช้งำนเป็นภำษำไทยให้กบัเจ้ำหนำ้ที่            หรอืผู้เกี่ยวข้องเปน็ 

เวลำไมน่้อยกว่ำ 2 วัน หรือไมน่้อยกว่ำ 10 ช่ัวโมง 

 

 

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

   
 


