
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก 

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้างวงจรปิด ( CCTV)  (ครั้งที่  2) 

หมู่ที่  4   และภายในเขตต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

................................................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยท าการ

จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV )   (ครั้งท่ี  2)    หมู่ที่ 4   บริเวณบ้านบนเนิน ต าบลปากพนังฝ่ัง

ตะวันตก ซึ่งกล้องติดตั้งจ านวน  8  ชุด  แบบ  IP / Network camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2  ล้าน

พิกเซล  รายละเอียดตามปริมาณงานคุณลักษณะและประมาณการที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  2  ป้าย  (ตามรายละเอียดข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องวงจรปิด  (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และข้อก าหนดทั่วไปแนบท้าย)  งบประมาณ   992,500.-  บาท     

     -  ราคากลางของทางราชการ  คือ    992,500.-บาท   (-เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

             -   ระยะเวลาส่งมอบงาน         คือ         90   วัน 

     -   มีผลงานประเภทเดียวกัน (สัญญาเดียวกัน)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า   496,250.-   บาท 

                      (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ       

   ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

             3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน เป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย 

   ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ  

     บริหาร  ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ    

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

      ปากพนังฝั่งตะวันตก  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 

      ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  26  มีนาคม  2557  

ระหว่างเวลา 09.00 น.   ถึง  11.00 น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ. สถานที่ก่อสร้าง เวลา  09.00 น.  หากไม่ได้รับฟัง

ค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

และดูสถานที่แล้วและจะน ามาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ก าหนดยื่นซองเสนอราคา  ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อบต. ระดับอ าเภอ (ที่ว่า

การ อ าเภอปากพนังหลังเก่า) อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  13  มีนาคม  2557  ในวัน

และเวลาราชการ และก าหนดยื่นซองเสนอราคา   ณ. องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก   ระหว่าง

วันที่    14    มีนาคม 2557   ถึงวันที่   26  มีนาคม  2557  ในวันและเวลาราชการ        

             ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   27  มีนาคม  2557   ณ.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ(ที่ว่าการอ าเภอปากพนังหลังเก่า) อ าเภอปากพนังจังหวัด

นครศรีธรรมราช    ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,500.- บาท  (พร้อมน าหลักฐานเอกสาร

การแสดงตัวและเอกสารจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือมอบอ านาจมาแสดง)  ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การ

บริหารส่วนต าบล        ปากพนังฝั่งตะวันตก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่   12  มีนาคม  

2557  ถึงวันที่               26  มีนาคม  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 -7537-0403 หรือ  

www.wop.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ 
     

    ประกาศ     ณ   วันที่      12      เดือน  มีนาคม     พ.ศ.  2557 

 

 

                                                                                          (ลงชื่อ)    ประเสริฐ  แดงเรือง 

                     (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 

                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

 

 

http://www.wop.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

ข้อก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ครั้งท่ี 2) 

จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอปุกรณ์ 

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าป ี๒๕๕๖ 

********************************************* 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

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

             1.1  เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP / Network Camera ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่ 

             1.2  สามารถแสดงภาพไดด้ีทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night Camera) โดยมีการควบคมุการ 

       เล่ือน   IR Filter อัตโนมัติในตวักล้องเมื่อเปล่ียนโหมด 

            1.3  มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 

            1.4  มีขนาดตัวรับภาพไมเ่ล็กกวา่ 1/3 น้ิว ชนดิ CMOS หรือ MOS หรือ CCDหรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์ 

                                   อยู่ภายในตัวกล้อง หรือมเีลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนดิปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัต ิ

1.5  สามารถตั้งค่าการแสดงภาพส าหรับพ้ืนท่ีทั่วไป และส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญให้แตกตา่งกันได้ และสามารถส่ง 

        สัญญาณภาพได้ที่ 25 FPS หรือดีกวา่ 

1.6  ความละเอยีดของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตัง้แต่ 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือ Full HD 1080 p หรือ  ดีกว่า 

1.7  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกวา่ 0.5 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกวา่  

                      0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรือดีกวา่ 

1.8  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ ( Auto Back Focus ) เพื่อให้ภาพมีความคมชดัทั้งในเวลากลางวัน 

       และกลางคืนส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ 

1.9  สามารถแสดงรายละเอยีดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 

1.10  รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream ส าหรับพ้ืนท่ีส าคัญ 

1.11  ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกวา่ 

1.12  สามารถท างานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้ 

1.13  ตวักล้องรองรับมาตรฐานท่ี IP66 หรือติดตัง้อุปกรณ์เพิ่มเตมิส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้                 

       มาตรฐาน IP66 หรือ ดีกว่า 

1.14  รองรับการจา่ยไฟแบบ POE มาตรฐาน IEEE 208.3 af หรือดีกวา่ 

1.15  รองรับการบันทึกและแสดงภาพท่ี 30 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด 2 Mega Pixel  

1.16  สามารถท าการก าหนดพื้นที่ พร้อมทั้งตั้งค่าความไวการตรวจสอบและขนาดของวตัถุได้หลาย ระดับ  
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1.17  สามารถรองรับโปรโตคอล  TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, FTP, SMTP,            

        DHCP, DNS ได้เป็นอย่างน้อย 

1.18  มีฟังค์ชั่นช่วยปรับความสวา่งบริเวณใบหนา้ ชว่ยปรับใบหนา้มืดให้สวา่ง เมื่อย้อนแสง 

1.19  รองรับการเชือ่มต่อ Alarm Input / Output ได้  

1.20  มีช่องต่อส าหรับใส่อุปกรณบ์ันทึกแบบ SDXC หรือ SDHC หรือ SD หรือ MiniSD โดยรองรับการ 

                             บันทึกสูงสุด 64 GB 

1.21  มีปุ่มส าหรับตั้งค่าเดิมจากโรงงาน เพื่อป้องกันการตัง้ค่ากล้องที่ผิดพลาด 

1.22  รองรับอัตราส่วนภาพท้ังแบบ 4:3 และ 16:9  

1.23  มีระบบการซูมภาพแบบดจิิตอลไม่น้อยกว่า 4 เท่า 

1.24  เลนส์เป็นชนดิ Mega pixel สามารถปรับระยะได้ 2.8 - 12 mm. 

1.25  สามารถท างานได้ในท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียสถงึ +50 องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์   90 %  

           หรือดีกว่า 

1.26  สินค้าที่น าเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอยา่งน้อย 

1.27  บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตอ้งได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO14001:2004โดยมเีอกสารมาแสดง 

1.28  เป็นผลิตภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยุโรป  

1.29  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันวา่เป็นสินคา้ใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี  และส ารอง 

                                     อะไหล่  5 ปี  จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทน าเขา้โดยระบุชื่องาน 

 

2.  เครื่องบันทึกภาพ พร้อม ฮาร์ดดิสก์   6  TB  รายละเอียดดังน้ี 

2.1 เครื่องบันทึกภาพต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับกล้องวงจรปิดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

2.2  รองรับกล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิด IP camera ได้ไม่น้อยกวา่ 16 กล้อง 

2.3   สามารถค านวณก าหนดจ านวนวันท่ีต้องการบันทึก โดยค านวณจาก เฟรมเรท คุณภาพการบันทึก และ   

         ความจุของฮาร์ทดิสก ์

2.4 มีฟังก์ชั่นการตรวจจับหาใบหน้าที่ต้องการได้ โดยการเปรียบเทยีบใบหน้าทีต่้องการกับภาพจากกล้องวงจรปิด 

    2.5  สามารถแจ้งเตือนภาพที่ได้จากการตรวจจับหาใบหน้าผ่านระบบ Alarm และ Email ได้เป็นอย่างน้อย 

    2.6  รองรับกล้อง IP Camera ที่มีมาตรฐาน ONVIF หรือ PSIA  

    2.7 รองรับการบีบอัดสัญญาณทัง้แบบ MJPEG, H.264 และ MPEG4 

2.8  สามารถก าหนดการบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ คือ การบันทึกแบบก าหนดช่วงเวลา (Schedule)    

         และบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ (Event) 

    2.9  สามารถซูมภาพระบบดิจติอลได้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า ทั้งภาพปัจจุบันและภาพท่ีบันทึกไว้ 
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2.10  รองรับการเชือ่มต่อผา่นเครอืข่ายโดยมีพอร์ท RJ-45 แบบ 10/100/1000 Base T   

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

2.12  รองรับการใช้งานกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Speed Dome สามารถควบคุมการท างาน   

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

2.13  สามารถตัง้ระดับผู้ใช้งานได้ 3  ระดับ 

2.14  รองรับการต่อจอภาพ ผ่านสาย HDMI ได้โดยตรงจากตวัเครื่อง 

  2.15  รองรับต่อ Spot monitor ผ่านขั้ว BNC 

2.16   รองรับการใส่ฮาร์ดดิสต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 ลูก โดยสินค้าที่น าเสนอต้องมาพร้อมฮาร์ดดิสต์ 

          ไม่น้อยกว่า 6 TB 

2.17  สามารถส ารองภาพเหตุการณ์ผ่าน SD Card ได้ หรือดีกว่า 

2.18  รองรับไฟฟ้า 220 V AC. 

2.19  สินค้าที่น าเสนอต้องได้การรับรองตามมาตรฐาน CE , UL และ FCC เป็นอย่างน้อย 

2.20 บริษัทเจา้ของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004 โดยมเีอกสารมาแสดง 

2.21  เป็นผลิตภัณฑ์ จาก ประเทศไทย  หรือเกาหลี หรือ ญี่ปุ่น หรือ อเมริกา หรือ ทวีปยุโรป  

2.22  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันวา่เป็นสินคา้ใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี  

                       และส ารองอะไหล่ 5 ปี จากบรษิัทผู้ผลิตหรือบริษัทน าเขา้โดยระบุชื่องาน 

 

3.  จอแสดงภาพสี LED 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

   3.1   เป็นจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LED TV ขนาดไมต่่ ากว่า 40 นิ้ว 

3.2   มีความละเอยีดของการแสดงผลภาพไม่ต่ ากวา่ 1920 x 1080 จุด หรือดีกว่า 

3.3  มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง 

3.4  มีช่องต่อ VGA ไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

    3.5  มีช่องต่อเสียงส าหรับคอมพวิเตอร์ (Audio PC In) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

    3.6  สามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน USB หรือผ่านทางระบบเน็ตเวิร์คได ้

   3.7   มีขาแขวนติดผนงัหรือโต๊ะส าหรับวางจอแสดงภาพ 

3.8   ผู้เสนอราคาต้องมีหนงัสือการรับประกันวา่เป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี     

                      จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจ าหน่ายหลักโดยระบุชื่องาน 

 

4.  เครื่องส ารองไฟ 1200 VA ส าหรับส ารองไฟฟ้าเครื่องบันทึกภาพ 

    4.1  ระบบส ารองไฟฟ้าส ารองขนาดไม่น้อยกวา่ 1200VA  

    4.2  เป็นเครื่องส ารองไฟฟา้ แบบ Line Interactive with Stabilizer 
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4.3   ควบคุมการท างานดว้ย MICROPROCESSOR 

    4.4  สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

   4.5   แสดงสถานะทางไฟฟ้าและการท างานด้วยจอภาพ LCD 

4.6   มี USB PORT ส าหรับเชื่อมต่อคอมพวิเตอร ์

4.7   มีช่องส าหรับเสียบสายโทรศัพท์หรือโมเด็มเพื่อป้องกันไฟกระชากที่อาจแทรกเขา้มา  

4.8  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง ซึง่เป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกทีม่ีวงจรป้องกัน   

                     แรงดันไฟเกินไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

   4.9   ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และบริษัทผู้น าเข้าหรือ 

                                     บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004  โดยมีเอกสารมาแสดง 

4.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนงัสือการรับประกันวา่เป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี  

                                     และส ารองอะไหล่ 5 ปี จากบรษิัทผู้ผลิตหรือบริษัทน าเขา้โดยระบุชื่องาน 

 

5.  เครื่องส ารองไฟ 800 VA ส าหรับส ารองกล้องวงจรปิด 

5.1    เครื่องส ารองไฟแบบ Line Interactive with stabilizer 

   5.2   มีขนาดก าลังไฟฟา้ 800VA 

   5.3   ควบคุมการท างานแม่นย าด้วย Microprocessor 

5.4   แสดงผลด้วยดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, ส ารองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด 

5.5  สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

5.6  มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ซึง่เป็นช่องจ่ายไฟฟ้าขาออกทีม่ีวงจรป้องกัน  

       แรงดันไฟเกินไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

5.7  มีช่องเสียบกันไฟกระชาก (RJ-11 Surge protection) 

5.8  ต้องได้มาตรฐาน มอก.1291-2545 และมีโรงงานผลิตในประเทศไทย และบริษัทผู้น าเข้าหรือ  

         บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004โดยมีเอกสารมาแสดง 

5.9  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการรับประกันวา่เป็นสินค้าใหม่ และรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี  

                    และส ารองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทน าเขา้โดยระบุชื่องาน 

 

6.  ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 9U 

6.1   เป็นตู้แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลัง โดยตู้ส่วนกลาง  

         สามารถเปิดและล็อคเข้ากบัส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพเิศษ 

6.2   ผลิตจากแผ่นชุปซิงค์ (Electro Galvanized Sheet) ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ท าจาก  

        เหล็กหนา 2 mm. 
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    6.3  ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ    

          เพื่อป้องกันฝุ่น สามารถสลับปรับเปล่ียนการเปดิจากซา้ยไปขวา หรือเปดิจากขวาไปซา้ยได้ พร้อม 

                        กุญแจล็อค แบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู ้

   6.4   ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหนา้ 

    6.5  ตู้ส่วนหลังยดึผนัง มีช่องยดึน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมีช่อง  

                                   ขนาด  10 x 10 cm. ส าหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ 

   6.6   ด้านบนเป็นแบบทึบ มชี่องส าหรับติดตัง้พัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 3 ตัว 

6.7  บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีเครื่องหมายการค้าบนบานพับ 

   6.8   มีชุดน็อตสกรตูามจ านวน U ของตู,้ มีพุกเหล็กพร้อมสกรยูดึตู้จ านวน 4 ชดุ และมีกุญแจ  Master  

                                    key  จ านวน 2 ดอก มีหมายเลขและเครือ่งหมายการค้าของตู้ 

6.9   บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้จัดจ าหน่ายต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีเอกสารมาแสดง 

6.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนงัสือการรับประกันวา่เป็นสินค้าใหม่ และรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิมอย่าง 

                                     น้อย 30 ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทเจา้ของผลิตภัณฑ์โดยระบุชื่องาน 

 

7.  อุปกรณ์ติดตั้ง  1  ระบบ  
7.1   สายใยแก้วน าแสงชนิด 24 core 

-   เป็นสายใยแกว้น าแสงทีใ่ชต้ิดตั้งภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ  All Dielectric Self Support  

ซึ่งออกแบบให้ไม่มตีัวน าไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น Dielectric Central Strength Member เพื่อชว่ย

รองรับแรงดงึขณะท าการตดิตัง้ และไม่น าไฟฟ้า 

-   สายใยแก้วน าแสงต้องมีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีนท่ีมีคา่ความหนาแน่นสูง High density 

Polyethylene (HDPE) 

-   สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ต้องสามารถติดตัง้ในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย (Duct Or Pipe Line) หรือ 

สามารถแขวนลอยในอากาศได้ (Aerial) 

-  รองรับแรงดึงสูงสุดที่  4,000 นวิตัน  ที่ระยะความตึงสูงสุด 50 เมตร 

-   มี Rip Cord เพื่อชว่ยให้สะดวกในการปลอกสายไมใ่ห้เกิดความเสียหายแก่สายใยแกว้ดา้นใน 

-  เป็นสายใยแกว้น าแสงชนิด Single Mode ขนาดของเส้นใยน าแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร 

โดยมีจ านวนใยแกว้ไม่น้อยกวา่ 24  Cores  

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

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

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

งานมากกวา่ 40 ปี 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ จากประเทศไทย  หรืออิสราเอล หรือเกาหลี หรือญ่ีปุ่น หรืออเมริกา หรือทวีปยุโรป  
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7.2   ตู้พกักระจายกลอ้ง 

-  เป็นตู้ที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด 

-  สามารถใส่เครื่องส ารองไฟได้ 

 

7.3   ชุดแปลงสัญญาณผ่าน Fiber Optic Cable 

-  เป็นชนิด 10/100 Mbps Single Mode Simplex  

-  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 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  ไม่น้อยกวา่ 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E. ได้ใน

ระยะทางสูงสุด 100 เมตร 

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

รับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกวา่ 

-  รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex  

-  สนับสนุน link Link Failure Alert (LFA) นั้นคือ หากม ีLink หน่ึง Link ใด (UTP port or Fiber 

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

สถานการณ์ท างานของสาย 

 

   7.4  สายน าสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคารมีลวดสลิงและสายไฟฟ้า 

-  เป็นสาย UTP ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG 

-  มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดงึ 

-  มีสายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 mm 

 

   7.5  อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch 

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

-  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

-  สามารถติดตัง้ บน Rack 19” ได้ 

 

8.  ระยะเวลาการด าเนนิงานตามโครงการ   ภายใน   90  วัน 
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9 . วงเงินในการจัดหา   และการจ่ายเงิน  

9.1  งบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กิจกรรมการ

ป้องกันและเฝ้าระวังโดยท าการจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   หมู่ที่  4  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอ               

ปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   จ านวน   992,500- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)                                                   

9.2   เบิกจ่าย งวดเดียว เป็นจ านวนเงิน 100   เปอร์เซ็นต์ของสัญญาจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการติดตั้งกล้อง

วงจรปิดและท าการเชื่อมต่อระบบภาพและระบบการควบคุมกล้องระหว่างจุดติดตั้งภาคสนามกับห้องควบคุมได้ตามแบบที่

ก าหนด ได้ทั้งหมด และฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผู้รับจ้างก าหนดและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการ

ถูกต้องเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน  90  วัน 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อก าหนดทั่วไป 

จ้างเหมาตดิตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ ์(ครั้งที่  2 ) 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2556 

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

1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท ารายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ ในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ คุณลักษณะท่ีก าหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอ้างอิง (หน้า,ข้อ) 

ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่
ก าหนดในเอกสารนี ้

ให้คัดลอกจากข้อก าหนดที่
ก าหนดในเอกสารนี ้

ให้ระบุความสามารถหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของระบบ           
ที่เสนอ 

ให้ระบุหรืออ้างอิงถึง
เอกสารในข้อเสนอที่
เกี่ยวข้อง และท า
สัญลักษณ์แสดงข้อความ
ในประโยคของเอกสารหรือ
ในแคตตา ล็อกนั้นให้
ชัดเจน 

2. รับจ้างต้องติดตั้งกล้อง และอุปกรณ์ของระบบตามจุดต่างๆ ตามที่ก าหนด   จุดติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลง            
ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม   โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท. หรือ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3. การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ และทดลองใช้งาน
ของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตาม 
ความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพ่ือป้องกันความเสียหาย
แก่กล้อง  

4. การตัดต่อสายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  ปลายสายทุกเส้นที่ ต้นทาง  ปลายทาง  และจุดตัดต่อต้องมี 
CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณ์โดยละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย 

5. การด าเนินการติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาช่าง  แม้จะไม่ได้ก าหนดไว้ในเอกสาร แต่เพ่ือให้งานสมบูรณ์
ถูกต้องครบถ้วนผู้รับจ้างต้องจัดหามาติดตั้งให้เรียบร้อ  โดยจะเรียกร้องและคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนไม่ได้        

6. ในการด าเนินการของผู้รับจ้างต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็น          
กรณีท่ีการด าเนินงานจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั 

7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดให้หรือซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดข้ึนจากการท างานของ 
ผู้รับจ้าง  หรอืสืบเนื่องมาจากการท างานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขหรือชดให้โดยเร็ว 

8. หลังการด าเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้กลับสู่สภาพเดิมและขนย้ายเศษวัสดุรวมทั้ง
ปัดกวาดท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

9. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ         
ของแต่ละอุปกรณ์ท่ีเสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องท าเครื่องหมายก ากับให้ชัดเจน หากไม่ท าเครื่องหมาย  
ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้  อปท. มีสิทธิที่จะเลือกอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้            
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากท่ีสุด 
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10. อุปกรณ์ทุกรายการส าหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีบริการตรวจเช็ค               

อุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน 
11. ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยให้กับเจ้าหน้าที่            

หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
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