
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก 
เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการตดิตั้งกล้างวงจรปิด ( CCTV) 

หมู่ที่  4   และภายในเขตต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ าเภอปากพนัง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
................................................................. 

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  มีความประสงคส์อบราคาจ้างเหมาโครงการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กจิกรรมการป้องกนัและเฝ้าระวงัโดย 
ท าการจ้างเหมาตดิตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หมู่ที่ 4   บริเวณบ้านบนเนิน   ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก    
ซ่ึงกล้องตดิตั้ง   จ านวน  8  ชุด  แบบ  IP / Network camera   ความละเอยีดไม่น้อยกว่า   2   ล้านพกิเซล  
รายละเอยีดตามปริมาณงานคุณลกัษณะและประมาณการที่ก าหนด พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ
จ านวน 2  ป้าย  (ตามรายละเอยีดขอบเขตของคณะกรรมการก าหนดคุณลกัษณะพืน้ฐานของกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  งบประมาณ 992,500.- บาท     

     -  ราคากลางของทางราชการ  คือ    992,500.-บาท   (-เก้าแสนเก้าหมืน่สองพนัห้าร้อยบาทถ้วน-) 
             -   ระยะเวลาส่งมอบงาน         คือ         90   วนั 

     -   มีผลงานประเภทเดียวกนั (สญัญาเดียวกนั)  ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า   496,250.-   บาท 
                      (-ส่ีแสนเก้าหมืน่หกพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

 ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัต ิ ดังนี ้
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 
2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถกูแจง้เวียนช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา 
             3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั เป็นผลงานท่ีคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการ  
บริหาร  ส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเช่ือถือ    

4.  ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ณ วนัท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 

ก ำหนดดูสถำนทีก่่อสร้ำงและรับฟังค ำช้ีแจงรำยละเอยีดเพิม่เตมิ ในวนัท่ี  3  กุมภำพนัธ์  2557  
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น.   ถึง  11.00 น. โดยใหม้าพร้อมกนั ณ. สถานท่ีก่อสร้าง เวลำ  09.00 น.  หากไม่ไดรั้บ
ฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและดูสถานท่ีในวนัและเวลาดงักล่าว ใหถื้อว่าผูน้ั้นไดรั้บฟังค าช้ีแจง
รายละเอียดเพ่ิมเติมและดูสถานท่ีแลว้และจะน ามาเป็นขอ้อา้งเพ่ือการใด ๆ ไม่ไดท้ั้งส้ิน 

 /2. ก าหนดยืน่.... 
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ก าหนดยืน่ซองเสนอราคา  ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ  อบต. ระดบัอ าเภอ   
(ที่ว่าการ อ าเภอปากพนังหลงัเก่า) อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ในวนัที่ 21  มกราคม 2557             
ในวนัและเวลาราชการ และก าหนดยืน่ซองเสนอราคา  ณ.องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  
ระหว่างวนัที่   22  มกราคม  2557   ถงึวนัที่   3  กุมภาพนัธ์  2557  ในวนัและเวลาราชการ     
                           

             ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวนัที่   4  กุมภาพนัธ์  2557   ณ.  ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซ้ือหรือ
การจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ(ท่ีว่าการอ  าเภอปากพนงัหลงัเก่า) อ  าเภอปากพนงั           
จงัหวดันครศรีธรรมราช    ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

 

ผู้สนใจตดิต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,500.- บาท  (พร้อมน าหลักฐานเอกสารการ
แสดงตวัและเอกสารจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือมอบอ านาจมาแสดง) ไดท่ี้ส่วนการคลงั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ระหว่างวนัท่ี  20  มกราคม  2557  
ถึงวนัท่ี 3  กุมภาพนัธ ์2557 หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0-7537-0403 หรือ  www.wop.go.th หรือ  
www.gprocurement.go.th  ในวนัและเวลาราชการ 

     

    ประกาศ     ณ   วนัท่ี      20      เดือน  กุมภาพนัธ์     พ.ศ.  2557 
 

 

                                                                                             (ลงช่ือ)    ประเสริฐ  แดงเรือง 
                 (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 
                                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ 
 

ร่างขอบเขตของงาน  (TERM OF REFERENCE: TOR) 
การสอบราคาโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 กจิกรรมการ

ป้องกนัและเฝ้าระวงัโดยท าการจ้างเหมาตดิตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  หมู่ที่  4  ต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก 
อ าเภอปากพนัง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  ได้รับงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กิจกรรมการป้องกนัและเฝ้าระวงัโดยท าการจา้งเหมา
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   หมู่ ท่ี  4  ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1  เพื่อใชใ้นกิจกรรมการป้องกนัและเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2.2 เพ่ือการสอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น บริเวณพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด 
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยั บริเวณพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด 
2.4 เพ่ือการป้องปรามเหตุการณ์อนัไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ 
2.5 เพ่ือช่วยในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
2.6 เพื่อน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐานประกอบในการพิจารณาคดี 
2.7 จดัตั้งศนูยค์วบคุมระบบกลอ้งวงจรปิด ( CCTV Network Management System )  

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพ และมีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ  มีผลงานทางดา้น

ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ไม่ต ่ากว่า  496,250 บาท ต่อ 1 สญัญา ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งเป็น
ผลงานท่ีด าเนินการมาแลว้ไม่เกินกว่า 2 ปี นบัถึงวนัยืน่เอกสารการประกวดราคาฯ  หรือเป็นสัญญาเช่าท่ีอยู่
ระหว่างด าเนินการ    ใหก้บัหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษทัเอกชน ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
พนงัฝ่ังตะวนัตก  เช่ือถือได ้และตอ้งมีส าเนาสญัญาซ้ือขาย หรือส าเนาสญัญาจา้ง หรือส าเนาสญัญาเช่า  หรือ
ส าเนารับรองผลงานหรือส าเนาเอกสารหลกัฐานยืนยนัอา้งอิงเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ หรือผูว้่าจา้ง 
หรือผูเ้ช่านั้น 

3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูซ้ื้อเอกสารการประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  จาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  เท่านั้น 

3.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิต  หรือผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย    กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดตรา
อกัษรกลอ้งชนิดท่ีเสนอ ตามรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications)  สามารถใหบ้ริการตรวจสอบ



และสนบัสนุนภายหลงัการขายไดท้ั้งน้ีกลอ้งโทรทศันว์งจรปิดท่ีเสนอตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูผ้ลิต
โปรแกรมระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด(CCTV Software) ท่ีเสนอว่าอุปกรณ์กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด
สามารถใชง้านร่วมกบัซอฟแวร์ท่ีผูเ้สนอราคาไดน้ าเสนอต่อการท่าเรือฯ 

3.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิต หรือผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย โปรแกรมระบบกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV Software)ท่ีเสนอ ตามรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications) ทั้งน้ีโปรแกรมระบบ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV Software) ท่ีเสนอตอ้งมีหนงัสือรับรองจากผูผ้ลิตกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ี
เสนอ ว่าโปรแกรมระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV Software) สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดท่ีผูเ้สนอราคาไดน้ าเสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   

3.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลิต หรือผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศไทย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายท่ีเสนอ
ตามรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications) 

3.6 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถ้กูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียน
ช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.7 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอ้งไม่เป็นผูม้ี
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวด
ราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็น
ธรรม 

3.8 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้
แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ 

ผูเ้สนอราคาตอ้งด าเนินการจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด  (CCTV)   ท่ีมีมาตรฐานและ
คุณลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ความสะดวกในการซ่อมบ ารุง และการหาอะไหล่ในอนาคต 
ดงัต่อไปน้ี 

(1.) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera)  จ านวน   8   ชุด  
1.1   เป็นกลอ้งวงจรปิดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถท าการหมุน (Pan) 

ได ้ 360  องศาแบบต่อเน่ือง การกม้เงย (Tilt) ไดอ้ย่างน้อย 0 ถึง 90 องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ 
Optical  Zoomไดไ้ม่นอ้ยกว่า 20 เท่า และ แบบ Digital Zoom ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 12 เท่า 

1.2   สามารถแสดงภาพไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการ
เล่ือน IR Filterอตัโนมติัในตวักลอ้งเมื่อเปล่ียนโหมดการบนัทึกภาพ 

1.3   มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 
1.4   มีขนาดตวัรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 น้ิว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อม

เลนส์อยูภ่ายในตวักลอ้งหรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ีเป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอตัโนมติัได ้



1.5   มีความละเอียดตั้งแต่ Full HD 1080p หรือดีกว่า 
1.6   มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 1 LUX ค่าระดบั IRE ท่ี 30 ส าหรับการแสดงภาพสี (Day 

Mode) และไม่มากกว่า  0.2  LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Night Mode) หรือดีกว่า 
1.7   มีระบบปรับภาพอตัโนมติัเพ่ือใหส้ามารถมองเห็นภาพคมชดัทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน

ในระยะไม่นอ้ยกว่า 10 เมตร 
1.8   สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 

            1.9   รองรับการส่งสญัญาณภาพแบบ Multi Stream 
1.10 สามารถตั้งค่าต าแหน่งล่วงหนา้ (Present Position) ได ้
1.11 ส่งสญัญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 
1.12 สามารถท างานผา่นระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได ้
1.13 ส าหรับกลอ้งติดตั้งภายนอกอาคารตอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับ
หุม้กลอ้ง(Housing)ท่ีไดม้าตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
1.14 สามารถใชง้านกบักระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได ้
1.15 มีเลนส์แบบรับแสง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2.8-12  มม.  
(2.) เคร่ืองบันทึกภาพระบบดิจติอล โดยใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์  (PC Base DVR)   จ านวน 1 ชุด  
2.1 มีหน่วยประมวลผล(CPU) Intel Xeon Quad Core หรือดีกว่า อยา่งนอ้ย 2 processor ความเร็วไม่
นอ้ยกว่า    2.0 GHz 
2.2 มี Level2 Cache รวมไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
2.3 มี Front Side Bus ไม่ต ่ากว่า 1300 MHz 
2.4 มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB 
2.5 Network Interface Card รองรับการท างานแบบ Gigabit Ethernet อยา่งนอ้ย 2 พอร์ต 
2.6 รองรับการท า RAID levels 0,1,5 หรือ Single Disk เป็นอยา่งนอ้ย 
2.7 ตอ้งมีหน่วยเก็บขอ้มลู (Hard Disk) ซ่ึงรองรับไดร้วมไม่นอ้ยกว่า 6 TB (Raw Capacity) 
2.8 อุปกรณ์ท่ีใส่ Hard Disk ตอ้งมี Power Supply มีอยา่งนอ้ย 2 หน่วย ซ่ึงท่ีสามารถท างานทดแทน
กนั(Redundant) 
2.9 มีระบบปฏิบติัการแบบ Microsoft Windows 2003 หรือ ดีกว่า จ านวน 1 ชุด 
2.10 ติดตั้งโปรแกรมบนัทึกภาพท่ีน าเสนอ 
(3.) โปรแกรมบันทึกภาพ จ านวน   1   ชุด  
มีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัน้ีระบบซอฟตแ์วร์จะตอ้งเป็นระบบท่ีมีความทนัสมยั สามารถรองรับการ

ปรับการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี โดยระบบซอฟตแ์วร์ท่ีน าเสนอ และ ครอบคลุมถึงความตอ้งการดงัน้ี 
             3.1 ซอฟต์แวร์จะตอ้งท างานบน Platform มาตรฐานของ Windows 32/64 bit และ Linux และ 
Solarisไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย และ รองรับการใชง้านเป็นภาษาไทย โดยจะตอ้งมีคุณลกัษณะทัว่ไปดงัน้ี 



3.1.1 สามารถรองรับการบนัทึกภาพไดไ้ม่นอ้ยกว่า 64 กลอ้งต่อ Server 
3.1.2 สามารถท าการบนัทึกภาพ แสดงภาพ และดูภาพยอ้นหลงั 
3.1.3 โปรแกรมไม่จ ากดัคุณภาพในการบนัทึกภาพ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ Network Camera  
3.1.4 รองรับเทคโนโลยี Multi-threaded 32/64 bit programming และรองรับระบบ Multiple 

processors 
3.1.5 รองรับการก าหนดต าแหน่งการแสดงภาพ (Preset positions) กลอ้งชนิด Pan/Tilt/Zoom   

(PTZ)โดยสามารถก าหนดล่วงหนา้ไดไ้ม่จ  ากดั สามารถท่ีจะควบคุมกลอ้งชนิด PTZ ได ้
3.1.6 รองรับการใชง้านผา่น Joystick สามารถก าหนดใหก้ลอ้งหน่ึงกลอ้งใดในระบบท าหนา้ท่ี 

เป็นกลอ้งส าหรับตรวจจบัผูบุ้กรุกหรือ ตรวจจบัการเคล่ือนไหวโดยใชร้ั้วอิเลก็ทรอนิกส์ในการท างาน ระบบ 
สามารถก าหนดใหก้ลอ้งชนิด Pan/Tilt/Zoom สามารถ Pan/Tilt ตามวตัถุท่ีเคล่ือนไหวได ้
            3.2 ระบบซอฟต์แวร์จะตอ้งรองรับการท างานในลกัษณะต่างๆ  ตามคุณลกัษณะเฉพาะโดยแบ่ง
ออกเป็นModule ต่างๆ ดงัน้ี 

3.2.1 ระบบการตรวจจับความเคล่ือนไหว  เป็นโมดูล (Module) ท่ีใช้ในการตรวจจับความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในภาพท่ีไดรั้บจากกลอ้งโดยสามารถจดัแบ่งระดบัของการเคล่ือนไหวเป็นระดบัต่างๆ
ได ้

3.2.1.1. สามารถเลือกกลอ้งท่ีตอ้งการท า Motion Detection ได ้
3.2.1.2. สามารถเลือก Sensitivity เพื่อก  าหนดระดบัในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวไดเ้ป็นแบบ

เปอร์เซ็นตข์องการเคล่ือนไหว เร่ิมตน้ตั้งแต่ 1%-100% 
3.2.1.3. สามารถก าหนดใหร้ั้วอิเลก็ทรอนิกส์แต่ละอนัมีระดบัของ Sensitivity ท่ีไม่เท่ากนัได ้
3.2.1.4. สามารถก าหนดขนาดของวตัถุในการตรวจจบัได ้เม่ือท างานร่วมกบัระบบร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2.2 ระบบร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Fence) เป็นโมดูล (Module) ท่ีสามารถจดัท าร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์และ 

วิเคราะห์ภาพตามลกัษณะของพ้ืนท่ี โดยผูใ้ชง้านสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนของระบบร้ัวได้ตามความ
เหมาะสมได้อย่างอิสระ  โปรแกรมสามารถท างานร่วมกับระบบกล้องแบบ  ส่าย ซูม ก้ม เงย 
(Pan/Tilt/Zoom)และ กลอ้ง Fixไดท้ั้งน้ีโปรแกรมจะตอ้งวิเคราะห์ภาพท่ีเกิดความเคล่ือนไหวข้ึนภายในเขต
ร้ัวอิเล็กทรอนิกส์และ ส่งสัญญาณเสียงเม่ือมีการเคล่ือนไหวเกิดข้ึนภายในเขตร้ัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีในหอ้งควบคุมทราบไดว้่ามีผูบุ้กรุกในบริเวณดงักล่าว 

3.2.2.1. สามารถก าหนดขนาดและแนวร้ัวอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปร่างและขนาดพ้ืนท่ีไดต้ามความ
ตอ้งการโดยไม่จ  ากดัจ  านวนหรือ ขนาด และรูปทรง ของร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2.2.2. สามารถแยกสีของร้ัวอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ย่างน้อย 24 สี ภายใน Frame นั้นๆ เพื่อป้องกนั
ความสบัสนในการใชง้าน 
            3.2.2.3. สามารถก าหนดต าแหน่งของร้ัวอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคลอ้งกบัการท างานของกลอ้งชนิด 
Pan/Tilt/Zoom ไดด้งัน้ี 



3.2.2.3.1. ร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์สามารถท างานได ้1°-360° ในแนวนอน (Horizontal) 
3.2.2.3.2. ร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์สามารถท างานได ้1°-100° ในแนวด่ิง (Vertical) 
3.2.2.4. มีเสียงเตือนพร้อมกับ Alert Message บนหน้าจอแสดงภาพท่ีก  าหนด  เมื่อเกิดการ

เคล่ือนไหวของ คน หรือวตัถุ ผา่นภายในเขตร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดก้  าหนด 
3.2.2.5. มีปุ่มควบคุมการท างานของระบบร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถ Lock และ UnLock  การใช้

งานของโปรแกรมได ้เม่ือตอ้งการปรับเปล่ียนการตั้งค่า (Setting) 
3.2.3 ระบบการแสดงภาพอจัฉริยะ เป็นระบบการจดัการการแสดงภาพ (Display Setting) บน

หนา้จอแสดงผลท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  และสามารถแจง้เตือนบนจอภาพ 
LCD หรือ Projector ได ้

3.2.3.1. สามารถแสดงผลของ Resolution ในโหมด 800x600 1024x768 และ 1280x1024 ไดเ้ป็น
อยา่งนอ้ย 

3.2.3.2. การแสดงภาพจะตอ้งเป็นระบบท่ีมีความยดืหยุน่ และ ใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถจดัแบ่ง
จอภาพไดเ้ป็นส่วนๆตามความตอ้งการได้ เช่นส่วนในการรับชมภาพ ส่วนในการแสดงระบบการเตือน 
(Alert Message) 

3.2.3.3. รองรับการใชง้านผา่นระบบเครือข่าย และ ผูใ้หบ้ริการต่างๆ ไดใ้นอนาคต อาทิ รองรับการ
แสดงผลผ่านระบบเครือข่าย LAN WAN และ Internet ได ้รองรับการแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายมือถือ 
GPRS ได ้โดยใช ้Pocket PC 

3.2.3.4. มีฟังก์ชัน่ในการซูมตามพ้ืนท่ีๆ ก าหนด (Selection Zoom) โปรแกรมสามารถควบคุมการ
ซูมภาพไดต้ามความต้องการของผูใ้ช้งาน เม่ือผูใ้ชง้านก าหนดพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการซูมภาพ กลอ้งจะท างาน
อตัโนมติัเพื่อซูมภาพดงักล่าวได ้

3.2.3.5. ระบบการแจง้เตือนการแสดงภาพ (Alert system) สามารถแจง้เตือนหากกลอ้งไม่สามารถ
จดัส่งภาพมายงัห้องควบคุมได้ รองรับการแจง้เตือนแบบ email หรือ การส่งขอ้ความแบบ SMS หากไม่
สามารถน าภาพกลบัเขา้สู่ระบบได  ้ตามท่ีมีการตั้งค่าไวส้ามารถปิดระบบการแจง้เตือนเป็นรายกลอ้ง หรือ 
ทั้งหมดในกรณีมีการซ่อมบ ารุงการแจง้เตือนจะตอ้งมีขอ้ความปรากฏบนจอแสดงผลอยา่งชดัเจน พร้อมบอก
วนัท่ีและ เวลา ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

3.2.4 การดูภาพยอ้นหลงั เป็นโมดูล (Module) ของโปรแกรมท่ีสามารถดูภาพยอ้นหลงั สามารถ
ท างานร่วมกบัระบบการแจง้เตือนต่างๆ ระบบร้ัวอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถดู
ภาพยอ้นหลงั รองรับการคน้หาภาพท่ีไดท้ าการบนัทึกได้ โดยสามารถคน้หาไดต้าม วนั เวลา และ Activity 
/Alarm และ Video Motion Detection ท่ีเกิดข้ึนได ้สามารถท่ีจะออกรายงาน ซ่ึงระบุวนัเวลาของภาพ และวนั
เวลาท่ีออกรายงานได ้โดยจะตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

3.2.4.1. สามารถเลือกดูภาพยอ้นหลงัโดยเลือกระดบัความเร็ว (Fast Speed) หรือ ชา้ (SlowSpeed) 
ในการดูภาพได ้ดงัน้ี 2x 4x 8x 16x 24x เป็นอยา่งนอ้ย 



3.2.4.2. สามารถเลือก Mode ในการดูภาพยอ้นหลงัในกรณีต่างๆ ได ้เช่น สามารถดูภาพยอ้นหลงั 
คร้ังละ 1 กลอ้ง สามารถดูภาพยอ้นหลงัไดพ้ร้อมกนัไม่นอ้ยกว่า 12 – 24กลอ้ง รองรับการดูภาพยอ้นหลงัผา่น
ระบบเครือข่าย 

3.2.4.3. สามารถดูภาพยอ้นหลงัตามเหตุการณ์ หรือ ตามการแจง้เตือนของโปรแกรมได ้โดย 
สามารถเลือกดูตามระยะเวลา (By Time) ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและมีการแจง้เตือนของโปรแกรม (By 
Event) 

3.2.4.4. สามารถท าการถ่ายโอนภาพ (Export) เพื่อง่ายต่อการส่งภาพไปยงัส่ือบนัทึกลกัษณะ 
อ่ืนๆ ได ้โดยมีการถ่ายโอนใน Format Jpeg Mpeg MOV (Quick time) และ AVI ไดเ้ป็นอย่างน้อย โดยใช ้
Thumb Drive 

3.2.5 ระบบการบริหารจดัการ เป็นโมดูล (Module) ของโปรแกรมท่ีสามารถใชบ้ริหารจดัการระบบ 
CCTV ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยจะตอ้งมีคุณลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 

3.2.5.1. สามารถน าภาพ หรือ แบบแปลน หรือ แผนท่ี เขา้ระบบเพ่ือก าหนดจุดติดตั้งกลอ้งใน 
รูปแบบของGIS Map โดยจะตอ้งมีคุณสมบติัในการเพ่ิม หรือ ลดขนาดของแผนท่ีได ้8 ระดบั 

3.2.5.2. รองรับการเช่ือมโยงกบัระบบควบคุมการเขา้ออกอตัโนมติั (Access Control) ได ้
3.2.5.3. สามารถปรับเล่ือนแผนท่ีไปทาง ซา้ย-ขวา และ บน-ล่างได ้
3.2.5.4. สามารถใชเ้มา็ทเ์ล่ือนแผนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
3.2.6 สามารถก าหนด User Name และ Password ใหก้บัผูใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ระดบั 
3.2.7 การรักษาความปลอดภยัของซอฟต์แวร์ (Software Security) ในการบริหารการจดัการระบบ

รักษาความปลอดภยัของโปรแกรมต่างๆ จะตอ้งมี User และ Password ส าหรับผูใ้ชง้านในระบบผูดู้แลระบบ
สามารถตรวจสอบจากซอฟต์แวร์ได้ว่ามีผูใ้ช้ระบบท่านใดต่อเช่ือมเพื่อเข้าชมภาพจากกลอ้ง  มีระบบ
ตรวจสอบการส่งสญัญาณภาพ(Connection Loss) จะตอ้งมีการเขา้รหสั Encryption 

3.2.8 จะตอ้งรองรับการตั้งค่า และ การเช่ือมต่อไปยงัระบบอ่ืนๆ เพื่อให้การบริหารงานดา้นรักษา
ความปลอดภยัมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบแผนท่ี (GIS Map) สามารถต่อเช่ือม
อุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้พ่ือสัง่ต่อเช่ือมกบัระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ีๆ ก าหนด 

3.2.9 สามารถต่อเช่ือมกบัระบบ Access Control เพื่อแสดงรายช่ือผูใ้ชง้านท่ีผา่นเขา้ หรือ ออกแต่ละ
ประตู โดยสามารถเลือกดูตามรายช่ือ วนัท่ีและเวลาของผูผ้า่นเขา้ หรือ ออก 

3.2.10 ระบบการบนัทึกภาพ (Network VDO Recording) เป็นโมดูล (Module) ของโปรแกรมท่ี
บนัทึกภาพผ่านระบบเครือข่ายไดแ้ละสามารถท าการ  Archive ขอ้มูลไดร้วมถึงการท าส ารองขอ้มูลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้

3.2.10.1. รองรับการบนัทึกภาพ และแสดงภาพสูงสุดไดถึ้ง 30 FPS (ภาพต่อวินาที) 
3.2.10.2. รองรับการบนัทึกภาพไดไ้ม่ต ่ากว่า 864,000 ภาพต่อกลอ้งต่อวนั และไม่จ  ากดัจ  านวนวนั 

ในการบนัทึก 



3.2.10.3. สามารถท าการส ารองขอ้มลู ไปยงัส่ือบนัทึกขอ้มลูตวัอ่ืนในระบบเครือข่าย แบบอตัโนมติั 
ไดแ้ละรองรับ DNS Handling (Dynamic Name Server lookup) 

3.2.10.4. สามารถจดัระบบบนัทึกใหส้อดคลอ้งกบัระบบการตรวจสอบความเคล่ือนไหว                                     
หรือMotion Detection 

3.2.10.5. สามารถจดัเก็บภาพใน Format ต่างๆ ได ้เช่น Raw Data Jpeg Mpeg 
3.2.11 ระบบรายงาน (Reporting System) ระบบสามารถจดัท ารายงาน และ แสดงผลการรายงาน

ต่างๆ โดยแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มรายงาน 
3.2.11.1. รายงานผูดู้แลระบบ 
3.2.11.2. รายงานผูใ้ชง้านระบบ 
3.2.11.3. รายงานการใช ้Bandwidth 
3.2.11.4. รายงานการบนัทึกภาพ 
3.2.12 ซอฟตแ์วร์ท่ีเสนอ ตอ้งเป็นผลิตภณัฑภ์ายใตลิ้ขสิทธห์รือสิทธิบตัรในเคร่ืองหมายการคา้ใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป หรือ ประเทศญ่ีปุ่น หรือประเทศไทย 
(4.) ชุดควบคุมกล้อง  (Keyboard Control)  จ านวน 1 เคร่ือง 
4.1 สามารถควบคุมกลอ้งสปีดโดมได ้และสามารถควบคุม DVR ได ้
4.2 มี LCD แสดงท่ีตวัเคร่ืองขนาด 20x2 ตวัอกัษร 
4.3 มี jog shuttle เพื่อง่ายในการควบคุม 
4.5 สามารถตั้งค่าไดห้ลายรูปแบบ เช่น Position, Tour, Auto Pan 
4.6 มีช่องส าหรับต่อ RS-232 และ RS-485 
4.7 มี Baud Rate หลายระดบั 1200, 2400, 4800 และ 9600 
4.8 สามารถท างานท่ีอุณหภูมิ 0 – 40 องศาเซลเซียส 
4.9 ใชแ้รงดนัไฟฟ้า  DC 12 V 
4.10 ผลิตภณัฑท่ี์น าเสนอตอ้งเป็นผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดียวกบัเคร่ืองบนัทึกสญัญาณภาพระบบดิจิตอล 
(5.)  จอภาพแสดงผลของศูนย์ควบคุมหลกั  จ านวน 1 เคร่ือง 
5.1 เป็นจอภาพแสดงผลชนิด LED a-si TFT active matrix 
5.2 ขนาดของจอภาพไม่ต ่ากว่า 40 น้ิว วดัตามแนวเสน้ทแยงมุม 
5.3 มีอตัราส่วน จอภาพไม่ต ่ากว่า 16:9 
5.4 มีความละเอียดของการแสดงผลไม่ต ่ากว่า (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
5.5 มีค่าความสว่างของจอภาพไม่ต ่ากว่า (Brightness) 450 cd/m2 (Typical) 
5.6 มีอตัราความคมชดัของภาพไม่ต ่ากว่า (Contrast Ratio) 10,000:1 หรือดีกว่า 
5.7 มุมมองในการรับชมภาพกวา้งถึง 178°/178° ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
5.8 รองรับสญัญาณภาพ คอมพิวเตอร์ (PC Signal) ระดบั VGA – WXGA หรือดีกว่า 



5.9 มีช่องต่อสญัญาณรับเขา้ (Input Terminal): 
5.10 มีช่องต่อสญัญาณออก (Output Terminal): 
5.11 สามารถใชง้านไดท้ั้งแบบแนวตั้ง (Portrait) และแนวนอน (landscape)พร้อมทั้งมี software  

ควบคุมการใชง้าน ท่ีเป็นลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง 
5.12 สามารถน ามาจดัวางแสดงผลเป็น video wall ได ้
5.13 มีอายกุารใชง้าน (Life span) 50,000 ชัว่โมง 
5.14 สามารถใชไ้ดก้บัไฟกระแสสลบั 100 – 240v (50/60Hz) 
5.15 เป็นชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใชง้า Display โดยเฉพาะ ไม่ใช่ Home use 
5.16 สามารถยดึแขวนผนงัได ้พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการยดึแขวน 
5.17 การรับประกนัการช ารุดเป็นไปตามาตรฐานผูผ้ลิต หรือภาระค ้าประกนัสญัญาจา้งท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อราชการสูงสุด 
5.18 มี Refresh Rate ไม่นอ้ยกว่า 60 Hz 
(6.) เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ส าหรับเคร่ืองบันทึกภาพ จ านวน  1  ชุด  

6.1.1 เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาดไม่ต ่ากว่า 1200  VA  
6.1.2 ตวัเคร่ืองสามารถใชง้านไดท้ั้งในรูปแบบตั้ง Tower และแบบติดตั้งภายในตู ้Rack  

มาตรฐานขนาด 19 น้ิว ภายในตวัเดียวกนัได ้(Rack mountable)  
6.1.3 ตอ้งมีคุณลกัษณะไฟฟ้าภาคขาเขา้ ดงัน้ี 

6.1.3.1 เป็นระบบ Single Phase 
6.1.3.2 รองรับระดบัแรงดนักระแสไฟฟ้า (Input Voltage) อยูใ่นช่วง 

220Vac +/- ไม่ต  ่ากว่า 25% และสามารถรองรับระดับ
แรงดนัไฟฟ้าระหว่าง 160 – 280 Vac. ท่ี Full load หรือ 100-
280Vac. ท่ี half load ได ้

6.1.3.3 รองรับระดบัความถ่ีกระแสไฟ (Input Frequency)ท่ี50 Hz 
ได ้ 

6.1.4 ตอ้งมีคุณลกัษณะไฟฟ้าภาคขาออกดงัน้ี 
6.1.4.1 ระดับแรงดันกระแสไฟฟ้า (Output Voltage) เ ป็น 

220/230/240 Vac. +/- 1% (Static), +/- 5% Dynamic 
6.1.4.2 ระดับความถ่ีกระแสไฟฟ้า (Output Frequency) เป็น 

50/60Hz +/- 0.1Hz  
6.1.4.3 มีค่า Crest Factor เพื่อรองรับกระแสในช่วง peak ท่ีมากกว่า 

3:1   (3 เท่า) 
6.1.4.4 มีค่า Load Power Factor ท่ี 0.5 - 1 



6.1.4.5 รูปแบบคล่ืนสญัญาณชนิด Pure Sine Wave 
6.1.4.6 มีค่า Output Voltage Distortion น้อยกว่า 3 %  ท่ี Linear 

Load และ นอ้ยกว่า 5% ท่ี non-linear load 
6.1.5 มีระบบ Automatic bypass หรือ Manual bypass 
6.1.6 แบตเตอร่ีตอ้งมีอายกุารใชง้าน (Minimum Designed Life Time) ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
6.1.7 สามารถส ารองไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่า 10 นาที ท่ี 50% load (Half load)  
6.1.8 มีสญัญาณเสียงเตือนในสภาวะผดิปกติตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตเคร่ือง UPS 
6.1.9 ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานการผลิตISO 9002, ISO 9001  และ ISO 14001 
6.1.10 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า  EN 

50091/EN 60950, IEC801-2 หรือVDE หรือFCC  
                      6.1.11มีการรับประกนัตวัเคร่ือง รวมแบตเตอร่ีไม่ต ่ากว่า 1 ปี  
                      (7.)   เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) ส าหรับห้องควบคุม จ านวน   8  ชุด  

7.1.1 เป็นเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาดไม่ต ่ากว่า 800  KVA  
7.1.2 ตวัเคร่ืองสามารถใชง้านไดท้ั้งในรูปแบบตั้ง Tower และแบบติดตั้งภายในตู ้Rack 

มาตรฐานขนาด 19 น้ิว ภายในตวัเดียวกนัได ้(Rack mountable)  
7.1.3 ตอ้งมีคุณลกัษณะไฟฟ้าภาคขาเขา้ ดงัน้ี 

7.1.3.1    เป็นระบบ Single Phase 
7.1.3.2 รองรับระดบัแรงดนักระแสไฟฟ้า (Input Voltage) อยู่ในช่วง 220Vac 

+/- ไม่ต ่ากว่า 25% และสามารถรองรับระดบัแรงดนัไฟฟ้าระหว่าง 160 
– 280 Vac. ท่ี Full load หรือ 100-280Vac. ท่ี half load ได ้

7.1.3.3 รองรับระดบัความถ่ีกระแสไฟ (Input Frequency) ท่ี 50 Hz ได ้ 
7.1.4 ตอ้งมีคุณลกัษณะไฟฟ้าภาคขาออกดงัน้ี 

7.1.4.1 ระดบัแรงดนักระแสไฟฟ้า (Output Voltage) เป็น 220/230/240 Vac. 
+/- 1% (Static), +/- 5% Dynamic 

7.1.4.2 ระดับความถ่ีกระแสไฟฟ้า (Output Frequency) เป็น 50/60Hz +/- 
0.1Hz  

7.1.4.3 มีค่า Crest Factor เพื่อรองรับกระแสในช่วง peak ท่ีมากกว่า 3:1 (3 
เท่า) 

7.1.4.4 มีค่า Load Power Factor ท่ี 0.5 - 1 
7.1.4.5 รูปแบบคล่ืนสญัญาณชนิด Pure Sine Wave 
7.1.4.6 มีค่า Output Voltage Distortion น้อยกว่า 3 %  ท่ี Linear Load และ 

นอ้ยกว่า 5% ท่ี non-linear load 



7.1.5 มีระบบ Automatic bypass หรือ Manual bypass 
7.1.6 แบตเตอร่ีตอ้งมีอายกุารใชง้าน (Minimum Designed Life Time) ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
7.1.7 สามารถส ารองไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่า 10 นาที ท่ี 50% load (Half load)  
7.1.8 มีสญัญาณเสียงเตือนในสภาวะผดิปกติตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิตเคร่ือง UPS 
7.1.9 ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานการผลิตISO 9002, ISO 9001  และ ISO 14001 
7.1.10 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า EN 

50091/EN 60950, IEC801-2 หรือVDE หรือFCC  
7.1.11 มีการรับประกนัตวัเคร่ือง รวมแบตเตอร่ีไม่ต ่ากว่า 1 ปี  

(8.)  ตู้ใส่อุปกรณ์ จ านวน   1   ชุด  
8.1       เป็นตู ้Rack มาตรฐานกวา้ง 19 น้ิว ขนาดไม่นอ้ยกว่า  9  U 

 (9.)  อุปกรณ์ระบบเครือข่าย   และอุปกรณ์ที่จ าเป็นอืน่ ๆการใช้งาน    จ านวน   1    ระบบ 
9.1   อุปกรณ์ตอ้งมีขนาดมาตรฐาน สามารถติดตั้งในตู ้RACK ขนาด 19 น้ิว ได ้
9.2   เป็นอุปกรณ์สวิตชท่ี์สามารถท างานไดท่ี้ระดบั Layer 2, Layer 3 และ Layer 4 
9.3   เป็นอุปกรณ์สวิตชท่ี์มี Switching Capacity ไม่นอ้ยกว่า 128 Gbps และ Forwarding  

Rate ไมน่อ้ยกว่า 95.2 Mpps ส าหรับ IPv4 และ IPv6 เป็นอยา่งนอ้ย 
9.4   มีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-T จ านวนไม่นอ้ยกว่า 20 พอร์ต ท่ีสนบัสนุนการ 

ท างานแบบAutoMDIX และ Autonegotiation ในทุกพอร์ต 
9.5   มีพอร์ตแบบ SFP หรือ GBIC ไม่นอ้ยกว่า 4 พอร์ต โดยตอ้งท างานอิสระจากพอร์ต 

แบบ10/100/1000BaseT 
9.6 สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet โดยรองรับพอร์ต 

แบบ 10Gbps ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4 พอร์ต 
9.7   สามารถท างานVirtual Cable Test (VCT) เพื่อทดสอบคุณภาพสายสญัญาณ(UTP) ท่ี 

ใชเ้ช่ือมต่อได ้
9.8 รองรับจ านวน MAC Address ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 32,000 MAC addresses 
9.9 สามารถท างานไดต้ามมาตรฐานการจดัแบ่ง VLAN และ Tagging ตามมาตรฐาน IEEE  

802.1Qไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4000 VLAN 
9.10   สามารถท างานSpanning Tree ตามมาตรฐานต่อไปน้ี IEEE802.1d, IEEE802.1w,  

IEEE802.1s 
9.11   สามารถท างาน RRPP ( Rapid Ring Protection Protocol ) ได ้
9.12   มีคุณสมบติัการท า IPv4 Routing แบบ RIP/ RIP2 , OSPF, BGPv4 และ Static routes 

            9.13 มีคุณสมบติัการท า IPv4 Multicast แบบ IGMP, PIM DM/SM และ MSDPเป็นอยา่ง 
นอ้ย 



9.14   มีคุณสมบติัการท า IPv6 Routing แบบ RIPng, OSPFv3 เป็นอยา่งนอ้ย 
9.15   มีคุณสมบติัการท า IPv6 Multicast แบบ MLD และ MLD Snooping v1,v2,v3  

เป็นอยา่งนอ้ย 
9.16   สามารถท างาน PBR ( Policy-base Routing ) ได ้
9.17   สามารถท างาน uRPF ( Unicast Reverse Path Forwarding ) ได ้
9.18   สามารถท างานแบบ VRRP ได ้
9.19   สามารถท า Access Control List (ACL) ไดท่ี้ระดบั Layer 2 ,Layer 3 และLayer 4 ได ้ 

โดยเลือกเป็นแบบ Physical Port ACL และ VLAN Based ACL และสามารถท า Packet Filtering หรือ
Traffic Management ได ้

9.20   มีคุณสมบติัการท างานแบบ Access Control List ไดท้ั้งแบบ Inbound และ Outbound 
9.21   เป็นอุปกรณ์สวิตช์ท่ีสามารถท าการจดัล  าดบัความส าคญัของขอ้มูลตามมาตราฐาน  
IEEE 802.1pโดยมีจ  านวนคิว ( Queue) ไม่นอ้ยกว่า 8 คิวต่อ 1 พอร์ต 
9.22   รองรับการท า QOS แบบ WRR ( Weighted Round Robin ), SP ( Strict Priority ) ,  

Inbound andOutbound Rate limit. 
9.23   สามารถท า packet classification ดว้ย MAC Address, VLAN ID, Ethernet Type, 

Source/Destination IP, IP Layer 4 Protocol, 802.1p COS, Type of Service (ToS) และ DiffServCode Point 
(DSCP) 

9.24   สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน Link Aggregation แบบ IEEE 802.3ad 
9.25   สามารถท างาน SSH version 2 
9.26   สามารถท างาน Traffic Statistic แบบ Netflow หรือ Sflow หรือ NetStream หรือ  

Jflow ได ้
9.27   สามารถท างาน File Transfer ไดแ้บบ FTP, TFTP 
9.28   สามารถตรวจสอบคุณภาพในการใหบ้ริการแบบ NQA (Network Quality  

Assurance) ได ้
9.29   สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.3af ได ้
9.30   รองรับแหล่งจ่ายไฟส ารองในลกัษณะการท างานแบบ Redundant Power System  

(RPS) 
9.31  อุปกรณ์ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN เป็นอยา่งนอ้ย 

     (10.)  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) จ านวน   8   ชุด  

10.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถแปลงสญัญาณทองแดงดีเกลียว (UTP) ท่ีความเร็ว 10/100  
Mbps เป็นสายสญัญาณใยแกว้น าแสง(Fiber Optic) ท่ีความเร็ว 10/100 Mbps ไดโ้ดยอตัโนมติั 

10.2 เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมกบัหวัต่อสายสญัญาณใยแกว้น าแสง(Optical Fiber  



Connector) ชนิด ST Connector แบบ Multi-mode หรือ Single-mode ได ้
10.3 สามารถท างานไดก้บัไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนั 220 โวลท ์ความถ่ี 50 Hz. 
10.4 มี Indicator ส าหรับแสดงสถานะของอุปกรณ์ 

(11.)  สายรับส่งสัญญาณใยแก้วน าแสงพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 ระบบ 
11.1  สายเคเบ้ิลใยแกว้น าแสง (Optic Fiber Cable) เป็นแบบใชติ้ดตั้งภายนอกอาคาร 

แขวนอากาศ  (Aerial) ชนิด Fig.8 ท างานแบบ Single Mode ซ่ึงมีจ  านวนเสน้ใยแกว้น าแสงจ านวน   24  แกน 
ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ในโครงข่ายใยแกว้น าแสง 

11.2 เป็นเคเบ้ิลชนิดท่ีมีโครงสร้างเป็นแบบ Aerial มีการออกแบบและทดสอบตาม 
มาตรฐานTIA/EIA568, ISO11801, ITU-T Rec.G652, Bellcore GR-409-CORE  ,  Bellcore  GR-20-CORE 
และ ICEA696 เป็นอยา่งนอ้ย 

11.3 มีขนาดโดยเฉล่ียของ Core/Cladding Diameter ไม่เกิน 9/125 Micron 
11.4 โครงสร้างเป็นแบบ Loose Tube ท าดว้ยวสัดุ PBT (Polybutylene Terephthalate)  

โดยแสดงสีตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A 
11.5 มี Jelly Fill เป็นวสัดุกนัน ้ า บรรจุอยูใ่น Tube 

11.6 มีแกนกลางเป็น Steel Wire เพื่อช่วยในการรองรับแรงดึง (Central Strength Memb  
11.7 มีเปลือกหุม้ภายนอก(Outer Sheath) เป็นชนิด  High - DensityPE 
11.8 รองรับ Strength Load ไม่ต ่ากว่า 7,000 N 
11.9 ท่ีความยาวคล่ืน 1300-1310 นาโนเมตร จะตอ้งมีอตัราการลดทอน (Attenuation) 0.36 

dB/Km  หรือนอ้ยกว่า 
11.10ท่ีความยาวคล่ืน 1550 นาโนเมตร จะตอ้งมีอตัราการลดทอน (Attenuation) 0.25  

dB/Km หรือนอ้ยกว่า 
(12.)   สายทองแดงแบบตเีกลยีว UTP CAT 6 OUTDOOR DROPWIRE  จ านวน 1  ระบบ 

12.1   สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 OUTDOOR DROPWIRE 
12.2   รองรับ 10G 
12.3   เป็นสาย UTP ชนิดมีตวัน าเป็นทองแดง ( Solid Bare Copper ) 
13.4   รองรับการใชง้าน Gigabit Ethernet, 155 Mbps ATM, TPDDI, ISDN,Broadband,  

VoLP, POE หรือดีกว่า 
                (13.)  แผงพกัและกระจายสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Patch Panel) 

13.1    เป็น Fiber Optic Patch Panel แบบ Multi-mode Duplex SC 
13.2    สามารถยดึติดบน Rack19 น้ิว มาตรฐาน และมีถาดรองรับการเก็บสายใหเ้รียบร้อย  

โดยสามารถแยกจากตวั Patch panel ได ้
13.3    สามารถรองรับ SC Connector สูงสุดไม่ต  ่ากว่า 24 Fibers บน Patch Panel ขนาด 1U 



13.4    Patch Panel และ Adapter Plate จะติดตั้งอยูบ่น Fiber Optic Panel เพื่อเช่ือมต่อกบัหวั  
SC   Connector และ ตอ้งสามารถแยกออกจากกนัไดเ้พื่อสามารถดดัแปลงในการใชง้าน  ในอนาคตไดโ้ดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งจดัหา Patch Panel ใหม ่

13.5   แผงพกัและกระจายสายใยแกว้น าแสงจะตอ้งเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกบัสายสญัญาณ 
ใยแกว้น าแสง 

5. ข้อก าหนดการตดิตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด สายเคเบิลใยแก้วน าแสง และอุปกรณ์ระบบต่างๆ 
5.1 ข้อก าหนดการตดิตั้งโดยทั่วไป 

5.1.1 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งเสนอแผนการติดตั้งของระบบทั้งหมดอย่างละเอียด ซ่ึง
ประกอบด้วยรายช่ือผูรั้บผิดชอบโครงการ สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์
ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบต่างๆ และระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละ
ขั้นตอนท่ีแน่นอนใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  พิจารณา
เห็นชอบภายใน 7 วนั นบัจากวนัลงนาม   ในสญัญาจา้งก่อนท่ีผูช้นะการสอบราคา
จะเขา้ด าเนินการใด ๆ ผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งท าหนังสือแจง้ให้กบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  รับทราบก่อนเขา้ด าเนินการอย่างน้อย 5 
วนัท าการ และจะตอ้งรอให้ได้รับการอนุมติัจากองค์การบริหารส่วนต าบลปาก
พนงัฝ่ังตะวนัตก   จึงจะสามารถด าเนินการใดๆ ไดซ่ึ้งหากผูช้นะการสอบราคาเขา้
ท าการติดตั้งระบบใดๆ โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก
พนงัฝ่ังตะวนัตก   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  มีสิทธิท่ีจะให้
บริษทัด าเนินการร้ือถอนระบบต่างๆท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้     โดยถือเป็นความผิดและ
ความรับผดิชอบของผูช้นะการสอบราคา 

5.1.2 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการติดตั้ง
อุปกรณ์หรือความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังานของผูช้นะการสอบ
ราคา ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม
โดยเร็วและยนิยอมชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก
พนงัฝ่ังตะวนัตก   

5.1.3 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งเป็นผูจ้ดัหาสายหรืออุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ ท่ีทางผูช้นะการเสนอราคาเสนอมาให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดท่ีไม่อยู่ในขอ้ก  าหนดน้ีแต่มี
ความจ าเป็นตอ้งจดัหาเพ่ือใหร้ะบบทั้งหมดท่ีเสนอ ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ใหถื้อเป็นความรับผดิชอบของผูช้นะการสอบราคาในการจดัหาอุปกรณ์ดงักล่าว
โดยถือใหร้วมอยูใ่นราคาท่ีเสนอ 



5.1.4 การติดตั้งตูอุ้ปกรณ์ (Rack Cabinet) จะตอ้งเวน้พ้ืนท่ีดา้นหนา้ใหส้ามารถเปิดประตู
ได ้เพื่อเขา้ไปแกไ้ขไดภ้ายหลงั และตูอุ้ปกรณ์จะตอ้งมีการต่อสายกราวด์และลง
กราวดใ์หเ้รียบร้อย โดยการลงกราวดจ์ะตอ้งแยกต่างหากกบัระบบกราวด์ของงาน
ไฟฟ้า 

5.1.5 การติดตั้งอุปกรณ์และระบบท่ีผูช้นะการเสนอราคาไดเ้สนอ หรือติดตั้งอุปกรณ์
และระบบอ่ืนใดเพ่ิมเติม ซ่ึงหากไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก  าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   ท่ีจะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะและรูปแบบของการติดตั้ง โดย
ข้ึนอยู่ก ับความจ าเป็นและสภาพการใชง้านจริง เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.6 การติดตั้งระบบไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานขอ้ก าหนดทางไฟฟ้า 
5.1.7 สายน าสญัญาณต่างๆ รวมทั้งสายไฟฟ้าภายในอาคารให้เดินในท่อเหล็กร้อยสาย 

โดยหา้มท าการติดตั้งสายไฟฟ้ารวมกบัสายสญัญาณภาพ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการรบกวน
ของสญัญาณภาพ 

5.1.8 มาตรฐานการติดตั้งกลอ้ง การเดินสายไฟฟ้า สายเคเบ้ิลและสายสัญญาณนอก
อาคารตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

5.1.9 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งจดัฝึกอบรมใหก้บับุคลากรของต ารวจภูธรองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   ในการใช้งานระบบโทรทศัน์วงจรปิดท่ีเสนอ 
ตามหลกัสูตรท่ีต ารวจภูธรองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ร่วมกบั
ผูช้นะการสอบราคาก าหนด      เพื่อให้บุคลากรของต ารวจภูธรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  ดงักล่าวสามารถปฏิบติังานได ้

5.2 ข้อก าหนดการตดิตั้งสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
5.2.1 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งเป็นผูส้ ารวจสถานท่ี ส ารวจแนวเส้นทางการติดตั้งสาย

เคเบิลใยแกว้ ท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   ก  าหนด เพื่อการ
ออกแบบและเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   โดยการ
ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นไปตามระเบียบของกรมโยธาธิการ , 
กรมทางหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , การรถไฟแห่งประเทศไทย  และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2.2 ผูช้นะการสอบราคาเป็นผูรั้บผดิชอบในการออกแบบเดินสายเคเบิล ว่าจะเป็นแบบ
พาดอากาศ โดยใช้แนวเส้นทางท่ีก  าหนด  หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีแตกต่างจากขอ้เสนออนัเน่ืองมาจากกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
ความผิดพลาดของการออกแบบ/หรือการก าหนด หรือการปรับปรุงงานของ



หน่วยงานท่ีใหก้ารอนุญาตด าเนินการ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ และเป็นผลท าใหมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน/ลดลง ผูช้นะ
การสอบราคาจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนนั้น 

5.2.3 ผูช้นะการสอบราคาตอ้งระวงัอยู่เสมอ ในการท่ีจะท าให้งานก่อสร้างไปรบกวน
ทางสญัจรสาธารณะและการจราจรให้น้อยท่ีสุด ผูช้นะการสอบราคาตอ้งจดัให้มี
เคร่ืองกีดขวางพร้อมเคร่ืองหมายเตือนให้ระวงั, แสงไฟสัญญาณและอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการท่ีจะรักษาความปลอดภัยแก่
การจราจรท่ีผา่นไปมาในทางท่ีก  าลงัก่อสร้าง 

5.2.4 การขออนุญาตแขวนสายเคเบิลไปกบัเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ผู้
ชนะการสอบราคาจะตอ้งจดัท ารายละเอียดของขอ้มลูไดแ้ก่ ช่ือเส้นทาง ระยะทาง 
(หน่วยเป็นกิโลเมตร, ทศนิยม 1 ต าแหน่ง) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของสายเคเบิล
รวมสายสะพาน (พร้อมแนบ catalogue ท่ีแสดงรายละเอียดดงักล่าว) จ านวน 
Cores และแผนผงัแสดงเส้นทาง (Route Map) ท่ีบอกขนาดของเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ของสายเคเบิลเดิมรวมทุกเส้นท่ีพาดอยู่บนเสาไฟฟ้า โดยรายละเอียดของขอ้มูล 
ระยะทางสายเคเบิลท่ีพาดบนเสาไฟฟ้า ส าหรับการขออนุญาตดังกล่าวน้ี ให้
ค  านวณตามตัวอย่างในตารางท่ี 1 เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อนุญาตและ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   ไดช้  าระค่าสมทบแลว้ ให้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนด  พร้อมแขวนแผ่นป้ายแสดง
สถานะการไดรั้บอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตามรายละเอียดในรูปท่ี 1.1         
มิเช่นนั้น หากมีค่าปรับเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบแทน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  

              ตารางที่ 1 ตวัอยา่งการค านวณหาระยะทางสายเคเบิลท่ีพาดบนเสาไฟฟ้า 
 

ที่ รายการ จ านวน 
1 ความยาวสายเคเบิลท่ีติดตั้งทั้งสญัญา  
2 สายเคเบิลท่ี Loopไวบ้ริเวณ Branch Joint  
3 สายเคเบิลร้อยท่อลอดขา้มถนนและเกาะสะพาน  
4 สายเคเบิลท่ี Loop ไวบ้ริเวณทางแยกหรือขา้มถนน  
5 สายเคเบิลท่ีติดตั้งและ Loop ไวใ้นอาคาร  
6 การติด/การ Loop เก็บสายเคเบิลกรณีอ่ืนๆ  

 ระยะทางจริงสายเคเบิลที่พาดบนเสาไฟฟ้า [1-(2+3+4+5+6)]  
 



                          

บร.
0     /45

5 ซม.

9 ซม. 1 ซม.

0.8 ซม. (ตัวเลขขนาดไม่ต่ำกว่า 0.8 ซม.)

(ตัวเลขขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ซม.)

เจาะรผูกูตดิหอ้ยทีส่ายเคเบลิดว้ย
Lashing Wire ทำจาก Stainless Steel

 
 
รูปท่ี 1.1 แบบแผน่ป้ายแสดงสถานะและเง่ือนไขการขอรับอนุญาตจาก กฟภ. 
 

5.2.5 การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ (Aerial Installation) ในกรณีของการไฟฟ้า
ภูมิภาค เม่ือการไฟฟ้าภูมิภาคไดอ้นุญาตแลว้ ก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้งสายเคเบิล 
ใหผู้ช้นะการสอบราคาแจง้หน่วยงานของการไฟฟ้าภูมิภาคในทอ้งถ่ินทราบก่อนท่ี
จะมีการติดตั้งในนาม องคก์ารบริหาร 

5.2.6 ส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   เพ่ือขอรับหนังสืออนุญาตให้ปฏิบติังานบนเสา
ไฟฟ้า (Work Permit) และแสดงหนงัสืออนุญาตพร้อมแบบขณะปฏิบติังานทุกคร้ัง 

5.2.7 การต่อสายดินและจุดท่ีต่อลงดิน ตอ้งท าใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการและสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานของการไฟฟ้าภูมิภาค โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผูซ่้อม
บ ารุงรักษา ผลการรบกวนของกระแสไฟฟ้าต่อสายเคเบิลรวมทั้งระบบอุปกรณ์ 
และก าหนดให้ขนาดของ Ground Rod ท่ีใชม้ีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 5/8 น้ิว 
ความยาวไม่ต ่ากว่า 1.50 เมตร  ติดตั้งทุกระยะ ประมาณ 500 เมตร 

5.2.8 การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกบัเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ช่วงใดท่ีไม่มีเสาเดิมอยู่ให้ปักเสาเพ่ิมเติม ยกเวน้ช่วงท่ีตอ้งขา้มถนนหรือ
ทางรถไฟ ใหใ้ชว้ิธีร้อยในท่อใตดิ้น 

5.2.9 การติดตั้งป้ายแสดงความสูงของสายเคเบิลท่ีพาดผ่านถนนท่ีมีความกวา้งตั้งแต่ 6 
เมตรข้ึนไปหรือถนนในเขตชุมชน หากท่ีระดับความสูงต ่ากว่าสายเคเบิลของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   ในบริเวณเหนือถนนดงักล่าวไม่
มีป้ายแสดงความสูงของสายเคเบิลอ่ืนใดติดตั้งอยู่ ผูช้นะการสอบราคาต้องติด
เคร่ืองหมายหรือป้ายแสดงความสูงของสายเคเบิล ผกูติดกบัสายเคเบิลไวใ้นช่วง
กลางท่ีผ่านถนนนั้นๆ  โดยเขียนขอ้ความให้ชัดเจนดว้ยสีสะท้อนแสง ขนาด



ตวัอกัษรสูงไม่ต  ่ากว่า 3 น้ิว บนแผ่นอลูมิเนียม ขนาดประมาณ 5 น้ิว x 8 น้ิว 
มองเห็นได้ชดัเจนทั้งสองด้าน โดยวสัดุท่ีใชผู้กตอ้งมีความทนทานและตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดการช ารุดเสียหายต่อสายเคเบิลตลอดอายกุารใชง้าน 

5.2.10 การติดตั้งอุปกรณ์โดยผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งด าเนินการภายใตก้ารดูแลของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีประสบการณ์และความช านาญดา้นน้ีโดยเฉพาะ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   อาจจะส่งเจ้าหน้าท่ีมาประสานงาน/สังเกตการณ์
ร่วมกบัผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญของบริษทัตลอดระยะเวลาท่ีท าการติดตั้ง 
ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   จะไม่รับผิดชอบเก่ียวกบั
ความเสียหาย หรือความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการติดตั้ง 

5.2.11 ในกรณีท่ีการติดตั้งสายเคเบิลใยแกว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลน
แผนผงั ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการผูค้วบคุมงานทราบก่อน 
เพื่อขอความเห็นชอบ หากไดรั้บความเห็นชอบจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาก
พนงัฝ่ังตะวนัตก   แลว้ผูช้นะการสอบราคาจึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได ้

5.2.12 การติดตั้งสายเคเบิลใยแกว้ ณ จุดตัดต่อ จุดดันท่อลอดข้ามถนน หรือขา้มทาง
รถไฟ จะตอ้ง Loop สายเคเบิลไว ้ดงัตวัอย่างแสดงการ Loop สายเคเบิลใน รูปท่ี 
1.2 

2 Loop ซ้อนกัน

SJ & BJ SJ & BJ

1 Loop

Optical Fiber Cable

1 Loop

Road

Optical Fiber Cable

1 Loop

การดนัท่อข้ามถนน

การข้ามถนน

การ Loop สายเคเบิล ณ จดุตดัต่อแบบท่ี 1 การ Loop สายเคเบิล ณ จดุตดัต่อแบบท่ี 2

Stay

1 Loop

 



 
รูปที่ 1.2 แสดงการ Loop สายเคเบิล 

หมายเหตุ   การ Loop สายเคเบิลใยแก้วแต่ละวงต้องใช้เคเบิลความยาว 10 เมตร Loop ให้ได้
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ไม่เกิน 1 เมตร 

 
5.2.13 การติดตั้งเคเบิลใยแกว้ท่ีเป็นเคเบิลอากาศ ก าหนดให้การแขวนมีการตกทอ้งชา้ง 

(Sag) ไดไ้ม่เกิน 1% ของระยะ Span แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานท่ีใหก้ารอนุญาต 

5.2.14 อุปกรณ์ Fiber Distribution Frame (FDF) ท่ีติดตั้งในแต่ละสถานี Connector 
จะตอ้งเป็นแบบมาตรฐาน จ านวนเท่ากบัจ านวนสายใยแกว้ (Fiber Core) และ
จะตอ้งมีป้ายช่ือระบุชนิดของสายใยแกว้ รวมทั้งโคด้สีให้ชดัเจนว่า Connector 
นั้นๆ เป็นของสายใยแกว้เส้นใดในรูปแบบ “Fiber Core Color – Tube Color” 
พร้อมดว้ยช่ือของสถานีตน้ทางปลายทาง และ Core ใดท่ียงัไม่ไดน้ ามาใชง้านตอ้ง
ปิดฝาครอบกนัฝุ่ นให้เรียบร้อยดว้ย ส่วน Armor ของสายเคเบิลใยแกว้ให้ปล่อย
ลอยไวแ้ละใชเ้ทปพนัสายไฟอยา่งดีพนัทบัใหเ้รียบร้อยดว้ย 

5.2.15 การติดตั้ง FDF ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   จะแจง้จุดติดตั้ง
ใหท้ราบในภายหลงั 

5.2.16 Joint Box หรือ Optical Fiber Closure ท่ีติดตั้ง ตอ้งเป็นชนิดท่ีสามารถกนัน ้ ากนั
ความช้ืนไดเ้ป็นอยา่งดีมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ไทย ในแต่ละชุดจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งานและสามารถถอดและ
ประกอบเพื่อการซ่อมสายเคเบิลได ้

5.2.17 การติดตั้งสายเคเบิลใยแกว้น าแสงในตวัอาคารตอ้งท าการติดตั้งในท่อ หรือรางร้อย
สาย (Wire way) โดยมีการวางสายและการดัดงอท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดของ
ผูผ้ลิตสาย 

5.2.18 ตอ้งท าการ Ground จาก Fiber Optic Termination Box ไปยงั Ground Rod ใกล ้
Cable Entry Point ของตวัอาคาร 

5.2.19 การเดินสายเคเบิลใยแกว้น าแสง จะต้องท าการติดตั้ง Fiber patch panel ในตู ้
อุปกรณ์มาตรฐาน 19 น้ิว  และจะตอ้งจดัท า Label ติดบน Fiber patch panel แสดง
หมายเลขของสายเคเบิลใยแกว้น าแสง แต่ละเสน้ 

5.2.20 Terminate สายเคเบิลใยแกว้น าแสงดว้ย ST Connector และใชว้ิธีการ Terminate 
แบบ Fusion Splice 

 



5.3 ข้อก าหนดการตดิตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
5.3.1 ผูช้นะการสอบราคาจะต้องเป็นผูติ้ดตั้ง เสาและฐานรากพร้อมตู ้ และกลอ้งฯ  

ตลอดจนจดัหาและติดตั้งวสัดุ สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จนท าให้กลอ้งฯ สามารถใช้
งานได ้

5.3.2 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพดีเป็นของใหม่ ไม่
เคยใชง้านมาก่อน ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมเป็นท่ียอมรับทัว่ไป ตลอดจนใชช่้าง
เทคนิคท่ีมีคุณภาพในการประกอบติดตั้งกล้องฯ รวมถึงการท างานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปดว้ยความถกูตอ้งตามหลกัวิชาท่ีดี 

5.3.3 ผูช้นะการสอบราคาจะต้องหลีกเล่ียงการท าให้การจราจรติดขัดบนถนนหรือ
ทางเดินบาทวิถีใหน้อ้ยท่ีสุด หากมีความจ าเป็นตอ้งท างานบนถนน จะตอ้งเป็นผู ้
วางกรวยยาง ติดตั้งป้ายต่างๆ ไฟวบัวาบ และอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น 

5.3.4 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีแก่ ผิว
ถนน บาทวิถี อาคาร ส่ิงปลกูสร้าง ยานพาหนะบุคคล  ตลอดจนความเสียหายอ่ืนๆ 
อนัเกิดจากการท างานของผูเ้สนอราคา ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสยัหรือไม่ก็ตาม 

5.3.5 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งปรับปรุงสภาพถนน ทางบาทวิถี สนามหญ้า ต้นไม ้
และส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพและสภาพเรียบร้อยดังเดิมภายหลงัจากท่ีผู ้
เสนอราคาไดท้ างานเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

5.3.6 ผูช้นะการสอบราคาจะต้องท าแผนงานการติดตั้ง ต าแหน่งในการติดตั้ง และ
ถ่ายภาพจริงทุกจุดส่งมอบให้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก   
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อนการติดตั้ง 

5.3.7 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งติดตั้งกลอ้งฯ บนเสาท่ีออกแบบมาส าหรับการติดตั้ง
กลอ้งฯ และเสาจะตอ้งท าจากเหลก็ชุบ Galvanize หรือสามารถติดตั้งกลอ้งฯ ดว้ย
แขนยดึกลอ้ง กบัเสาคานยดึอ่ืนๆ ได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถติดตั้งบนเสากลอ้งฯ ได ้
โดยจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  
ก่อนการติดตั้ง 

5.3.8 กลอ้งฯ ตอ้งติดตั้งสูงจากระยะพ้ืนดิน ในช่วงระยะ 6 – 8 เมตร และตูค้วบคุมกลอ้ง
ฯ ตอ้งสูงจากพ้ืนดินไม่ต ่ากว่า 180 เซนติเมตร ตามความเห็นชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก   

6. หนังสือคู่มอืและการฝึกอบรม 
6.1  หนงัสือคู่มือการใชง้านเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษของอุปกรณ์แต่ละรายการ  

อยา่งละ 2 ชุดพร้อมแผน่ CD ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมลิขสิทธ์ิทั้งหมด 
 



6.2  ผูข้ายจะตอ้งด าเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจ  านวน 
ไม่นอ้ยกว่า  2 นาย จนสามารถใชง้านระบบไดดี้ 

6.3  ส าหรับการฝึกอบรมจะตอ้งมีรายการการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
6.3.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ 
6.3.2  ความรู้ส าหรับการใชง้านระบบ 
6.3.3  การใชง้านและขีดความสามารถของโปรแกรม 
6.3.4  การแกไ้ขปัญหาระบบเบ้ืองตน้ 

            7.  ข้อก าหนดอืน่ๆ 
                        7.1 ไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือ แลว้ 

7.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งแนบรายละเอียดตวัจริง (Catalog) ของอุปกรณ์ท่ีเสนอ พร้อม 
ลายเซ็นและประทบัตรา   เพื่อประกอบพิจารณา โดยจดัท าตารางเปรียบเทียบขอ้ก าหนดรายละเอียด  และ
คุณลกัษณะเฉพาะ (Statementof Compliance) ของแต่ละรายการในการพิจารณาดว้ย 

 7.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคา แยกตามรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆของระบบให ้
ครบถว้น เพื่อไดพิ้จารณาการเสนอราคาไดห้ากผูข้ายไม่จดัส่งรายละเอียดดงักล่าวนั้น คณะกรรมการจะไม่
รับพิจารณา 

7.4 อุปกรณ์ทั้งหมดของการติดตั้งภายนอก จะตอ้งทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และความช้ืน 
ของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี                                                                                       

7.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรับประกนัอุปกรณ์ท่ีไดท้ าการติดตั้งระบบ ตามสภาพการใชง้าน 
ปกติเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดท้ าการตรวจรับและส่งมอบงาน 

7.6 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอแบบแปลนในการปรับปรุงตกแต่ง การจดัวางอุปกรณ์ และ             
ระบบต่างๆ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก่อนติดตั้ง 

7.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งรวมค่าใชจ่้ายในการเดินสายไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าท่ีอยูใ่นต าแหน่ง 
ใกลเ้คียงไปยงักลอ้งทุกๆ จุด 

7.8 ผูข้ายจะตอ้งเสนอแบบการติดตั้ง และอุปกรณ์การติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดท่ีจุด 
ต่างๆทั้งหมด ตามพ้ืนท่ีท่ีก  าหนด ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นชอบก่อนการติดตั้งจริง 

7.9 Software ท่ีใชก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ในโครงการน้ีจะตอ้งเป็น Software ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง  
จากบริษทัผูผ้ลิต 

7.10 ตลอดระยะเวลารับประกนั ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบในการบ ารุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ 
ต่างๆทุกเดือน และผูข้ายตอ้งซ่อมบ ารุงเพ่ิมเติม เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเหตุใหร้ะบบท างานไดไ้ม่ดี เช่น  
ภาพของระบบ CCTV ไม่ชดัเจน 

 
 



7.11 คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิใหบ้ริษทั น าอุปกรณ์หลกั ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
แบบสี,การจดัการภาพและการจดัเก็บขอ้มูลของระบบกลอ้ง  มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาทางดา้น
เทคนิคได ้

7.12 ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาใดราคา 
หน่ึง หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจจะเลือกจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหน่ึง 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างโดยไม่ต้องพิจารณา  จัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการประกวดราคาถือเป็นท่ีส้ินสุด ทั้งน้ีถือเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ส าคญั ผูเ้สนอราคาจะท าการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ(ให้ถือว่าผูซ้ื้อซอง
และผูย้ืน่ซองประกวดราคาไดรั้บรู้ในขอ้ก  าหนดน้ีแลว้)รวมทั้ง จะพิจารณายกเลิกการการประกวดราคา และ
ลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูล้ะท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี เหตุเช่ือได้
ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 

8.  ระยะเวลาการด าเนินงานตามโครงการ   ภายใน  90  วนั 
9. วงเงินในการจดัหา   และการจ่ายเงิน  

9.1  งบประมาณโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2556  กิจกรรมการป้องกนัและเฝ้าระวงัโดยท าการจา้งเหมาติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV)   หมู่ท่ี  4  ต าบล
ปากพนงัฝ่ังตะวนัตก  อ  าเภอปากพนัง  จงัหวดันครศรีธรรมราชจ านวน  992,500 บาท (-เกา้แสนเกา้หมื่น
สองหา้ร้อยบาทถว้น)                                                   

9.2  เบิกจ่าย งวดเดียว เป็นจ านวนเงิน 100  เปอร์เซ็นตข์องสญัญาจา้ง  เมื่อผูรั้บจา้งได ้
ด าเนินการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดและท าการเช่ือมต่อระบบภาพและระบบการควบคุมกลอ้งระหว่างจุดติดตั้ง
ภาคสนามกบัห้องควบคุมไดต้ามแบบท่ีก าหนด ไดท้ั้งหมด และฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีผูรั้บจา้งก  าหนด
และคณะกรรมการตรวจการจา้งไดต้รวจรับงานไวเ้ป็นการถกูตอ้งเรียบร้อยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90  วนั 

 
  
 

 

 


