ประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน
เรื่อง สอบราคาซือ้ ตามโครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
โดยการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด CCTV
**************
ด้ วยเทศบาลตาบลทุง่ ลาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื ้อตามโครงการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด CCTV (ตามรายละเอียดแนบท้ ายประกาศ
สอบราคาซือ้ )
ราคากลางรวมทั้งสิ้น 900,000.00 บาท (-เก้าแสนบาทถ้ วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื ้อดังกล่าว และต้ องไม่เป็ น
ผู้ถกู แจ้ งเวียนชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตังแต่
้ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม
2558 โดยระหว่ างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ยื่นซองสอบราคาซือ้ ได้ ท่ ี
ฝ่ ายพัสดุ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และใน
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ยื่นซองสอบราคาได้ ท่ ี สถานที่กลางสาหรั บเป็ นศูนย์ รวมการจัดซือ้ จัดจ้ าง
ของหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น (ชัน้ 1 ที่ว่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง) ระหว่ างเวลา
14.00 น. ถึง 14.30 น. เท่ านั น้ และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่
เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื ้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ ที่สานักงาน
เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ระหว่ างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2558 หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-242260 , 074-242452-3 ต่ อ 14 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายประสิทธิ์ แก้ วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุง่ ลาน

เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ 01/2559
การซือ้ ตามโครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
โดยการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด CCTV
ตามประกาศเทศบาลตาบลทุ่งลาน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
…………………….
เทศบาลตาบลทุง่ ลาน ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “เทศบาลตาบลทุง่ ลาน” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาซื ้อตามโครงการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด CCTV (ตาม
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศสอบราคาซือ้ )
ราคากลางรวมทัง้ สิน้ 900,000.- บาท (-เก้ าแสนบาทถ้ วน-)
ซึง่ พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้ งาน
ได้
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้ โดยมี ข้อแนะนาและ
ข้ อกาหนดดังต่อไปนี ้
1. เอกสารแนบท้ าย
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื ้อขาย
1.4 แบบหนังสือค ้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 …………………………..
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื ้อและต้ องไม่เป็ นผู้ถกู แจ้ งเวียนชื่อผู้ทิ ้ง
งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อห้ ามติดต่อหรื อห้ ามเข้ า
เสนอราคากับเทศบาลตาบล
2. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้น
ศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้ อมกับซองเสนอราคา ดังนี ้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้ านค้ าจะต้ องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ

ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคามอบ
อานาจให้ บคุ คลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับซองเสนอราคา รวมทังรายการและ
้
จานวนตัวอย่าง (ถ้ ามี)
4. การยื่นซองเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้ องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนด้ วยตัวพิมพ์ ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้ องระบุตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อแก้ ไข หาก
มีการขูดลบ ตก เติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลงจะต้ องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้
ด้ วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้
ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ทังปวงจนกระทั
้
ง่ ส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองเสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงใน
สัญญาซื ้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ กล้ อง CCTV และอุปกรณ์ ของกล้ อง CCTV ไปพร้ อมใบเสนอราคา เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ เทศบาลตาบลจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หรื อบุคคลธรรมดาที่เข้ าเสนอราคา หากคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน - วัน

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
(หน่วย) เพื่อ
ใช้ ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา และหรื อประกอบสัญญา ทังนี
้ ้ เทศบาลจะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว เทศบาลจะคืนให้ แก่ผ้ เู สนอ
ราคา
4.6 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารสอบราคาทัง้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อย จ่าหน้ าซองถึงประธาน
คณะกรรมเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ ที่หน้ าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
01/2559” โดยยื่น ณ ฝ่ ายพัสดุ กองคลัง สานักงานเทศบาลตาบลทุ่งลาน ในวันที่ 15 ธันวาคม
2558 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 ในวันและเวลาราชการ และ
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยยื่น ณ สถานที่กลางสาหรั บเป็ นศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการจัดซือ้
จัดจ้ างของหน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น (ชัน้ 1 ที่ว่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง) เท่ านัน้
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาจะเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่ เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ สถานที่กลางสาหรั บเป็ นศูนย์ รวมข้ อมูลข่ าวสารการจัดซือ้ จัดจ้ างของหน่ วยการบริหารราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น (ชัน้ 1 ที่ว่าการอาเภอคลองหอยโข่ ง)
5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการเสนอราคาครัง้ นี ้ เทศบาลตาบลจะพิจารณาตัดสินด้ วย ราคารวม
เทศบาลตาบลจะจ่ายเงินค่าจ้ าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 งวด ดังนี ้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 40 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน
ติดตัง้ ป้ายโครงการชั่วคราว
คณะกรรมการตรวจรับงานได้ พิจารณาตรวจสอบอุปกรณ์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ ายประกาศสอบราคาซือ้ ในข้ อ 6 แล้ วเสร็จ พร้ อมงานติดตัง้ สายนาสัญญาณ
โครงข่ ายใยแก้ วแสงพร้ อมอุปกรณ์ ของกล้ องวงจรปิ ดแล้ วเสร็จทัง้ หมด
........................................................
กาหนดแล้ วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 (สุดท้ าย) เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ 60 ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้
ปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็จเรียบร้ อยตามสัญญา.......................................................................................
กาหนดแล้ วเสร็จภายใน 45 วัน
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ 2 หรื อยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถกู ต้ องตามข้ อ 4 แล้ ว
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด

หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้ อย
หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เทศบาลตาบลเท่านัน้
5.3 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผ้ รู ับเอกสารสอบราคา หรื อใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตาบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบคุ คลหรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึง่ อย่างใด หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
้
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรื อเทศบาลตาบลมีสิทธิให้ ผ้ เู สนอราคาชี ้แจงข้ อเท็จจริง สภาพฐานะ หรื อข้ อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้เสนอราคาได้
เทศบาลตาบลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
5.5 เทศบาลตาบลทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใดหรื อราคาที่
เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สดุ แต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตาบลเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังเทศบาลต
้
าบลจะพิจารณายกเลิกการจัดซื ้อและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็ นผู้ทิ ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สจุ ริต หรื อมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
6. การทาสัญญาซือ้ ขาย
6.1 ในกรณีที่ผ้ ชู นะการเสนอราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทา
การของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อ เทศบาลตาบลจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผ้ ชู นะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทา
การของทางราชการ หรื อเทศบาลตาบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือตามข้ อ 6.1 ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ 1.3 กับเทศบาลตาบลภายใน 7

วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละห้ าของราคา
สิ่งของที่เสนอราคาได้ ให้ เทศบาลตาบลยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่เทศบาลตาบล โดยเป็ นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรื อ
ก่อนหน้ านัน้ ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน
ดังระบุในข้ อ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขาย ให้ คิดในอัตราร้ อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความเสียหาย
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุในข้ อ
1.3 แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า - เดือน 1 ปี นับถัดจากวันที่ผ้ ซู ื ้อรับมอบโดยผู้ขายต้ องรับจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดี
ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
9. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1
เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2557
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อเทศบาลตาบลได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจาก
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2557
9.2 เมื่อเทศบาลตาบลได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ขายและได้ ตกลงซื ้อสิ่งของ
ตามสอบราคาซื ้อแล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้
้ อง
นาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่
และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงั นี ้

(1)แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื อ้ ของจากต่างประเทศ
เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้ สิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย
หรื อเรื อที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึง่ จะต้ องได้ รับ
อนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ น
ให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึง่ เทศบาลตาบลได้ คดั เลือกแล้ วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ 6 เทศบาลตาบลอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหาย
(ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 เทศบาลตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรื อสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
เทศบาลตาบลทุง่ ลาน

(นายประสิทธิ์ แก้ วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุง่ ลาน
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศสอบราคาซือ้
และเอกสารสอบราคาซือ้ ตามโครงการและป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
โดยการติดตัง้ กล้ องวงจรปิ ด CCTV
เลขที่ 01/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
1) กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดแบบ IP Camera มีความละเอียด 2 ล้ านพิกเซล ขึน้ ไป
- เป็ นกล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตังด้
้ วยมุมการมองภาพแบบคงที่สาหรับ
ติดตังภายนอกอาคาร
้
เป็ นชุดหุ้มกล้ องแบบติดตังภายนอกอาคาร
้
วัสดุทาด้ วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรื อ
สแตนเลส หรื อดีกว่าและได้ รับมาตรฐานการใช้ งานภายนอกอาคารชนิด IP66 หรื อดีกว่า
- ใช้ เทคโนโลยีสามารถแสดงภาพได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน (True Day/Night Camera) โดย
มีการควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัตใิ นตัวกล้ องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรื อดีกว่า
- มีขนาดตัวรับภาพไม่น้อยกว่า 1/3 นิ ้ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรื อดีกว่า พร้ อม
เลนส์อยูภ่ ายในตัวกล้ อง หรื อมีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็ นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัตไิ ด้
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second ) หรื อดีกว่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรื อไม่น้อยกว่า 2,073,600
pixel หรื อที่ขนาด 2,048 x 1,536 pixel หรื อ ดีกว่า
- มีความไวแสงน้ อยที่สดุ ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (color) และไม่มากกว่า
0.05 LUX สาหรับแสดงภาพขาวดา (Black/White) หรื อดีกว่า
- มีระบบการปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อให้ ภาพมีความคมชัดทังกลางวั
้
นและกลางคืน
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
หรื อ (Super Dynamic Range)
- รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream หรื อ Dual Stream ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้ อย่างน้ อย ๒ แหล่ง
- มีชอ่ งสาหรับบันทึกข้ อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรื อ Micro SD Card
- ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรื อเทียบเท่า

- สามารถทางานผ่านระบบเครื อข่ายตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ตัวกล้ องได้ มาตรฐาน IP 66 หรื ออุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้ อง (Housing) ที่ได้ มาตรฐาน
IP66 หรื อดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อดีกว่า และ
สามารถทางานได้ ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network

Camera ที่เสนอให้ กับหน่วยงานจะต้ องได้ รับมาตรฐาน

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) และมีเอกสารยืนยันจากโรงานผู้ผลิต
- สามารถใช้ งานกับกระแสไฟฟ้าที่จา่ ยออกอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (POE) ได้
- กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่เสนอให้ กบั หน่วยงานจะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าเดียวกันกับอุปกรณ์บนั ทึกภาพหรื อซอฟต์แวร์ บนั ทึกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน
- ได้ รับมาตรฐานด้ านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ งาน
- ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐานด้ านระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
- ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐานด้ านการบริหารจัดการหรื อบริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ
2) เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
-เครื่ องบันทึกภาพเป็ นชนิด Non- PC Base เพื่อเสถียรภาพในการทางานและไม่มีโอกาสติดไวรัส
-รองรับกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิด IP camera ได้ ไม่น้อยกว่า 16 กล้ อง
-มีฟังก์ชนั่ การตรวจจับใบหน้ า
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x
1,080 pixel หรื อไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ ตามมาตรฐาน MPEG4 หรื อ H.264 หรื อดีกว่า
-มีชอ่ งเชื่อมต่อ (Interface ) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
-มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100 Base- T จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
-สามารถใช้ งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP หรื อ SNTP, TCP/IP ได้ เป็ นอย่างน้ อย
-สามารถใช้ งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
-สามารถกาหนดสิทธิการใช้ งานของ User Account ได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- สามารถติดตังหน่
้ วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) จานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

-สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network

ได้ โดยผ่านทาง Ethernet Port RJ-45 ที่ความเร็ว

10/100/1000 Mbps จานวน 1 พอร์ ต และมีพอร์ ต Ethernet RJ45 สาหรับเชื่อมต่อกล้ อง IP Camera
แบบ Poe ที่ความเร็ว 100 Mbps จานวน 16 พอร์ ต 120 วัตต์ มาพร้ อมอุปกรณ์บนั ทึกภาพ
- มีชอ่ งเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- สามารถแสดงภาพที่บนั ทึกจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดผ่านระบบเครื อข่ายได้
- ผู้เสนอราคาต้ องมีการรับประกันสินค้ าไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้ องสารองอะไหล่เป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรื อผู้นาเข้ าโดยตรงต่อหน่วยงานเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ทาง
หน่วยงาน ในด้ านบริ การหลังการขาย
- ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐานด้ านการบริหารจัดการหรื อบริ หารงานที่มีคณ
ุ ภาพ
- ตัวแทนจาหน่ายหรื อบริ ษัทที่นาเข้ าสินค้ าต้ องได้ รับมาตรฐานรับรอง ISO 9001:2008 ให้ ยื่น
สาเนาเอกสาร ISO ประกอบด้ วย
3) โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้ องวงจรปิ ด(Software Management)
- สามารถเรี ยกชมภาพปั จจุบนั และภาพย้ อนหลังจากเครื่ องบันทึกภาพจากหลายๆ เครื่ อง
ผ่านเครื อข่ายได้ ไม่น้อยกว่า 128 กล้ อง
- สามารถจัดกลุ่มในการแสดงผลภาพจากเครื่ องบันทึกภาพหลายเครื่ องมาแสดงผลใน
หน้ าจอเดียวกันได้
- สามารถเลือกรูปแบบในการแบ่งจอภาพเมื่อดูภาพสดได้ 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , 36 กล้ อง
- สามารถถ่ายภาพนิ่ง (snap shot) ในขณะที่ดภู าพสด และเก็บไว้ ในเครื่ อง PC ได้
- ในการดูภาพสด (live view) สามารถ zoom ภาพแบบ digital ได้ 2 / 4 / 8 เท่า
- มีฟังก์ชนั่ synchronous playbackในการดูภาพย้ อนหลัง
- สามารถค้ นหาภาพย้ อนหลังได้ โดย ค้ นหาจากปฏิทิน , ค้ นหาจากเหตุการณ์ , ค้ นหาโดย
เลือกจากกล้ องและกาหนดช่วงเวลา
- สามารถกาหนดความเร็ วในการดูภาพย้ อนหลังได้ x0.25, x0.5, x1.0, x2.0, x4.0
และ x8.0 เท่า หรื อดีกว่า
- รองรับการ Export ภาพ และ Video
- สามารถ Export Videoได้ ไม่น้อยกว่า 2,000 MB ใน 1 file

- รองรับการใช้ งาน E-Map
- รองรับการควบคุมกล้ อง PTZ
4) อุปกรณ์ ควบคุมเครือข่ ายกลางแบบ Gigabit Network Switch
- มีพอร์ ท Gigabit Ethernet จานวน 24 ช่อง และ Gigabit SFP จานวน 4 ช่อง หรื อ
มากกว่า
- มีลกั ษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสญ
ั ญานไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายทุกช่อง
- อุปกรณ์สลับสัญญาณเครื อข่าย รองรับมาตรฐาน
- IEEE 802.3/802.3u/802.3ab
- IEEE 802.3x flow control
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.1D spanning tree protocol
- IEEE 802.1s spanning tree protocol (MSTP)
- IEEE 802.1p class of service, priority protocols
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- IEEE 802.1x port authentication
- IEEE 802.3ad VLAN stacking
- IEEE 802.3ad LACP aggregation
- รองรับ Mac Address จานวน 16 K หรื อมากกว่า
- รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9 K หรื อมากกว่า
- มีหน่วยความจาสารอง Frame Buffer 448 KB หรื อมากกว่า
- รองรับ 802.3x Flow Control สาหรับการทางานแบบ Full-Duplex
- รองรับ IEEE 802.1Q tag-based และ port-based VLAN
- รองรับการทางานแบบ Spanning tree ตามมาตรฐานอย่างน้ อยดังนี ้
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
- รองรับมาตรฐาน IEEE802.1p และสามารถจัดระดับความสาคัญ (Priority Queue) ได้ 8
ระดับหรื อมากกว่าต่อพอร์ ท
- สามารถกาหนด QoS Scheduling ในรูปแบบ WRR ,SP และ WFQ ได้
- สามารถกาหนด Bandwidth rating ต่อพอร์ ทได้ โดยควบคุม ingress และ egress rate
ได้
- สามารถ Broadcast Storm ได้
- รองรับ IGMP v1, v2, v3 snooping ได้ เป็ นอย่างน้ อย
- รองรับ Port Mirroring
- สามารถบริ หารจัดการ SNMP V1/V2/V3, Network Management แบบ MIB, RMON,
Web Browser เป็ นอย่างน้ อย
- มีระบบตรวจจับสัญญาณ Loop และ แยกสัญญาณ Loop อัตโนมัติ
- เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้ าจากประเทศในทวีปยุโรป หรื อ ทวีปอเมริ กา หรื อ
ญี่ปนุ่
- เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน CE, FCC และ VCCI Class A
- มีคา่ MTBF ไม่น้อยกว่า 75,000 ชัว่ โมง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser ได้
- มีมาตรฐาน ISO 9001 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่
ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริ การ (service) ที่ระบุในเอกสารอย่าง
ชัดเจนพร้ อมเอกสารแสดง
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้ อย 2 ปี จากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
5) อุปกรณ์ สลับสัญญาณเครื อข่ ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ ายไฟ POE
- มีพอร์ ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T ที่รองรับการทางานในแบบ PoE ตามมาตรฐาน
IEEE 802.3af จานวน 4 ช่อง และมีพอร์ ท SC Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง 30 กิโลเมตร จานวน
1 ช่อง แบบสาเร็จในตัว

- มีระบบ Auto-sensing สามารถตรวจสอบได้ ว่าอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อนัน้ รองรับมาตรฐาน
POE หรื อไม่ เพื่อป้องกันการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับมาตรฐาน POE
- รองรับ Mac Address จานวน 1 K หรื อมากกว่า
- มี Back-Plane 1 Gbps หรื อมากกว่า
- รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x และ IEEE 802.3af PoE เป็ น
อย่างน้ อย
- เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นมาตรฐานการทดสอบการทางานในสภาวะแวดล้ อมอย่างน้ อย ดังนี ้
- IEC60068-2-32 (Free fall) ทดสอบการตกกระแทก
- IEC60068-2-27 (Shock) ทดสอบการช็อค
- IEC60068-2-6 (Vibration) ทดสอบการสัน่ สะเทือน
- สามารถแสดงสถานะ การใช้ พลังงานของอุปกรณ์ PoE ได้ ผ่าน LEDs PoE Status
- สามารถติดตังได้
้ ทงแบบ
ั้
DIN-Rail, Wall mount และ Stand-alone ได้
- สามารถทนความชื ้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 95% (Non-Condensing) หรื อดีกว่า
- เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้ าจากประเทศในทวีปยุโรป หรื อ ทวีปอเมริ กา หรื อ
ญี่ปนุ่
- มีมาตรฐานการป้องกันด้ านอุตสาหกรรมในระดับ IP30 หรื อดีกว่า
- ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMI อย่าง
น้ อยดังนี ้ FCC Class A , CE EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12 , CE EN61000-6-2 CE EN61000-6-4
- ต้ อ งเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย UL,
CE/EN60950-1 เป็ นอย่างน้ อย
- สามารถทางานได้ ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้ อม -10°C ถึง 60°C หรื อดีกว่า

cUL,

- รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสารองในแบบ Redundant Power
- อุปกรณ์ Power Supply สาหรับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครื อข่าย
-

มี Input Voltage แบบ 110V-240VAC และ Output DC แบบ 48VDC/1.35A

-

สามารถจ่ายไฟได้ 64 W เป็ นอย่างน้ อย

-

สามารถใช้ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครื อข่ายประเภท Industrial PoE
Switch ได้ ดี

-

มีระบบป้องกัน Overvoltage / Over Current / Short Circuit Protection

-

ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานดังนี ้ FCC PART 15 B
Conducted/Radiated Emissions , CISPR 22 Conducted/Radiated
Emissions , EN55022 Conducted/Radiated Emissions , EN61000-3-3 ,
EN61000-4-2 , EN61000-4-3 , EN61000-4-4 , EN61000-4-5 , EN610004-6 , EN61000-4-11
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 , cUL
60950-1 , TUV EN 60950-1 , CB Report(IEC60950-1) , CE Marked ,
CCC Marked , PSE Marked , BSMI Marked , SAA Marked
สามารถทางานภายใต้ อณ
ุ หภูมิขณะใช้ งาน (Operating Temperature) ได้
ตังแต่
้ 0° ~ 40° หรื อมากกว่า
มีคา่ MTBF ไม่ต่ากว่า 25,000 ชัว่ โมง
- มีมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการรับรอง
ระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริ การ (service) ที่ระบุ
ในเอกสารอย่างชัดเจนพร้ อมเอกสารแสดง
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้ อย 2 ปี จากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
- ได้ รับมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการรับรอง
ระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง ผู้ผลิตเครื่ องสารองไฟฟ้า เครื่ องแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เป็ น
กระแสตรง เครื่ องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่ องป้องกันไฟกระชาก เครื่ องประจุแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟ
ผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
6) อุปกรณ์ แปลงสัญญาณไฟเบอร์ ออฟติก (Media Converter )
- อุปกรณ์ แปลงสัญ ญาณเครื อข่ายจากสายใยแก้ วนาแสง แบบ Single-mode เป็ น
สายสัญญาณแบบ UTP RJ45
- รองรั บมาตรฐานการใช้ ง าน IEEE802.3 10BASE-T , IEEE802.3u 100BASETX/100BASE-FX , IEEE802.3x Full-duplex Flow Control

- สามารถรับ-ส่งข้ อมูลในอัตรา 100 Mbps ผ่านสายใยแก้ วชนิดชนิด Single-Mode ขนาด
9/125um และ10/125um ได้ ระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร
- มีพอร์ ท SC Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง 20 กิโลเมตร จานวน 1 ช่อง แบบสาเร็ จ
ในตัว
- มีระบบ Smart Link Error Detection
- ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรอง FCC และ CE เป็ นอย่างน้ อย
- ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้ าจากประเทศในทวีปยุโรปหรื อทวีปอเมริ กาเหนือ
หรื อญี่ปนุ่
- เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมเครื อข่ายกลาง
- สามารถใช้ งานภายใต้ อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตังแต่
้ 0° ~ 40° องศา
เซลเซียส เป็ นอย่างน้ อย
- มี LED แสดงสถานการณ์ทางาน
- มีมาตรฐาน ISO 9001 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่
ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริ การ (service) ที่ระบุในเอกสารอย่าง
ชัดเจนพร้ อมเอกสารแสดง
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้ อย 2 ปี จากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
7) จอภาพขนาด 32" (Monitor)
- เป็ นจอภาพแบบ แอล อี ดี มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ ้ว
- มี Response Time 5.0 ms หรื อดีกว่า
- มีชอ่ งการเชื่อมต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ่ งการเชื่อมต่อแบบ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีรีโมทคอนโทรลสาหรับการควบคุม
- สามารถออกแบบให้ ตดิ ตังแบบตั
้
งโต๊
้ ะหรื อแขวนติดผนังได้
- เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลาย
- ต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้ าจากประเทศในทวีปยุโรปหรื อทวีปอเมริ กาเหนือ
หรื อญี่ปนุ่

8) เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (1000 VA)
- เป็ นเครื่ องสารองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทางานด้ วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เป็ นเครื่ องสารองไฟขนาด 1000 VA./ 630 W.
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้ าได้ ที่ 220 VAC + / - 25 %, 50 Hz +/- 12%
- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Stabilizer Mode ได้ ที่ 220 VAC+/- 10 %
- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Backup Mode ได้ ที่ 220 VAC +/- 5 % , 50 Hz +/0.1%
- ใช้ แบตเตอรี่ ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free
- สามารถสารองไฟได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้ โดยไม่ต้องปิ ดการทางานของเครื่ อง ( Hot Swap ) แบบถาด
เลื่อน
- มีสวิทช์ทดสอบแบตเตอรี่ อยู่ที่ด้านหน้ าเครื่ อง
- มีสวิทช์เปิ ด-ปิ ดเครื่ องแบบเรื องแสง มองเห็นได้ ชดั เจนแม้ ในที่มืดหรื อขณะไฟดับ
- มี Surge Protection For Telephone Line
- ปลัก๊ ไฟด้ านหลังเป็ นแบบ Universal สามารถเสียบปลัก๊ ได้ ทงขากลมและขาแบน
ั้
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้ อย 2 ปี จากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
- ได้ รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.1291-2545 ISO9001,ISO14001,UL,RoHs
9) ชุดโต๊ ะและเก้ าอี ้
- โต๊ ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 120(W) x 60(D) x 75(H) เซ็นติเมตร และมีความหนาคงทน
แข็งแรง
- เก้ าอี ้วัสดุห้ มุ ด้ วยหนังพร้ อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลกู ล้ อที่ขา
10) ตู้ควบคุมใส่ อุปกรณ์ ห้องควบคุมพร้ อมอุปกรณ์ (19" Rack)
- ตู้ใ ส่อุป กรณ์ ข่า ยสายคอมพิ วเตอร์ แ ละโทรคมนาคม 19”

โดยสามารถยึด อุป กรณ์

มาตรฐาน19 นิ ้วได้
- มีขนาดความสูง 36U มีความกว้ างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร
- มีชอ่ งเสียบไฟฟ้า จานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

- มีความคงทน และป้องกันสนิม ผลิตจาก Electro Galvanize Steel
- ประตูหน้ าเป็ น อะคริ ลิก หรื อ กระจก มีกุญแจล็อคและมีวสั ดุหรื อยางติดขอบประตูเพื่อ
ป้องกันฝุ่ น
- ตู้สว่ นกลางใช้ ระบบ security lock ด้ วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้ า
- ด้ านข้ างมีช่องระบายอากาศ บานพับประตูเป็ นแบบ อลูมิเนียมอัลลอย หรื อ พลาสติก
(PVC)
- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยระบบ Electro Static มีความหนาเป็ นพิเศษ
- มีพดั ลมสาหรับระบายความร้ อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
11) ตู้และกล่ องกันนา้ สาหรั บจัดเก็บอุปกรณ์ ภายนอก
- เป็ นกล่องตู้พกั อุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรื ออุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็ น
- ด้ านข้ างทังสองด้
้
าน เจาะครี บระบายอากาศ และสามารถป้องกันน ้าเข้ าในตู้ได้
- ตัวตู้ทาด้ วยเหล็กและมีน ้าหนักเบา
- ฝาหน้ ามีกญ
ุ แจ เพื่อความปลอดภัย
12) แผงจ่ ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร
- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และ ทนความร้ อน
- มีระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ งานเกินกาลัง
- เต้ ารับแบบ Universal ทาจากทองเหลืองสปริงแท้
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรื อดีกว่า
- สายไฟมีฉนวนเป็ นแบบ PVC TIS 11-2531 Table 9 Vct3x1.0 sqmm pvc/pvc 750V.
70 °C
- มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
13) มี สายนาสัญญาณโครงข่ ายใยแก้ วนาแสงแบบภายนอกอาคาร
- เป็ นสายใยแก้ วนาแสงชนิด Single Mode เป็ นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน ITU-T Rec.
G.652.D
- มีขนาดของแกนสายใยแก้ วนาแสงขนาด 4 หรื อ 6 หรื อ 12 (Core)
- มีคา่ ของ Geometrical characteristics Fiber Type 9/125

- มี Color Scheme สาหรับ Fiber and Loose tube Identification ตรงตามมาตรา ฐาน
TIA/EIA-598-A
- เป็ นสายสาหรับเดินบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะชนิด Drop wire Cable มี Messenger wire
ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง
14) สายนาสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง ( UTP CABLE)
- เป็ นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair)
- เป็ นสายสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร
- มีเส้ นลวดสลิงไว้ สาหรับติดตังยึ
้ ดบนเสาไฟ
- เป็ นสายทองแดงตีเกลียวที่รองรับการส่งสัญญาณความถี่ตงแต่
ั ้ 1 Mhz สูงสุดที่ 350 Mhz
- มีคา่ Impedance 100 +/- 15 Ohm
- คุณสมบัติของสายสามารถทนอุณหภูมิได้ ที่ (Temperature Operation) -20 °C ถึง
+60 °C หรื อดีกว่า
การติดตัง้ และความต้ องการงาน
1. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้จดั หาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ตดิ ตัง้ วัสดุสิ ้นเปลือง ขายึดกล้ อง เสา
หรื ออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับการติดตังอุ
้ ปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้ ระบบสามารถ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยูใ่ นข้ อกาหนดนี ้ แต่มีความจาเป็ นต้ อง
จัดหาเพื่อให้ ระบบทังหมดท
้
างานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ ถือเป็ นความรับผิดชอบและภาระของผู้
เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดงั กล่าวโดยถือให้ รวมอยู่ในราคาที่เสนอด้ วย
2. ผู้เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้ตดิ ตังกล้
้ อง แขนยึดกล้ องพร้ อมตู้ควบคุมกล้ อง ตลอดจนจัดหา และติดตัง้
วัสดุ สายไฟ อุปกรณ์ตา่ งๆ จนทาให้ กล้ องสามารถใช้ งานได้
3. การติดตังเคเบิ
้ ลแบบแขวนอากาศ ให้ แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีที่ชว่ งใด
ที่ไม่มีเสารองรับอยู่ ให้ ปักเสาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมของสภาพพื ้นที่
4. หากการติดตังสายเคเบิ
้
ลหรื อจุดติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ไม่สามารถดาเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอ
ราคาจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานหรื อผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน เมื่อ
ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว ผู้เสนอราคาจึงจะสามารถดาเนินการต่อไปได้

5. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตังอุ
้ ปกรณ์และระบบต่างที่ผ้ เู สนอราคาได้ เสนอให้ แก่
หน่วยงานจะต้ องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบจากการใช้ งานตามปกติ ยกเว้ น
ภัยธรรมชาติและการใช้ งานผิดประเภทและความเสียหายที่ไม่ได้ เกิดจากความชารุดหรื อเสียหาย
ของอุปกรณ์เอง เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ก่ อนการนาอุปกรณ์ ไปติดตัง้ ผู้เสนอราคาหรื อผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการให้ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจการจ้ างดาเนินการดังนี ้
6.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะแต่ละอุปกรณ์ เช่น

ก. ตรวจสอบสิ่งบรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าเชื่อถือว่ามาจากโรงงานผู้ผลิตหรื อไม่
ข. ตรวจสอบเอกสารการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต คูม่ ือการใช้ งาน และอุปกรณ์อื่นๆ
ค. ตรวจสอบยี่ห้อ

รุ่น

หมายเลขประจาเครื่ องที่ปรากฏอยูบ่ นตัวเครื่ องอุปกรณ์หลัก

(serial

number)เช่นของ กล้ องวงจรปิ ด เครื่ องบันทึกข้ อมูล จอแสดงผล เป็ นต้ น
ง. ตรวจสอบอุปกรณ์หลักที่ใช้ เป็ นระบบกล้ องวงจรปิ ด โดยให้ ผ้ ขู ายทาการเชื่อมต่อระบบชัว่ คราว
เพื่อตรวจสอบการทางานก่อนนาไปติดตังด้
้ วย เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
7. สถานที่ตดิ ตังกล้
้ องจะกาหนดให้ ชดั เจนอีกครัง้ ในวันดูสถานที่ พร้ อมกาหนดพื ้นที่ที่ตดิ ตังระบบ
้
รวมทังโต๊
้ ะและเก้ าอี ้ด้ วย
8. ผู้เสนอราคาหรื อผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแนะนาวิธีการใช้ งาน การบารุงรักษา และการซ่อม
บารุงเบื ้องต้ นให้ เจ้ าหน้ าที่ของเทศบาล
9. ผู้เสนอราคาหรื อผู้รับจ้ างหลังจากติดตังระบบแล้
้
วเสร็จทังหมด
้

ต้ องดาเนินการจัดทาแผนผัง

และแบบแปลนเกี่ยวกับวงจรการติดตังของระบบงานไฟฟ
้
้ าและอิเล็คทรอนิกส์

ให้ กบั ทาง

เทศบาลด้ วย
10. หากคุณลักษณะรายละเอียดของกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดมีความขัดหรื อแย้ งกันในรายละเอียด
ให้ ยดึ หลักวิชาช่างที่ดีในการดาเนินการให้ ถกู ต้ อง เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเป็ นสาคัญ

11. ระหว่างดาเนินการติดตังระบบกล้
้
องโทรทัศน์วงจรปิ ด หากเกิดการชารุดเสียหายหรื อผลกระทบ
ใดๆ

ที่เกิดขึ ้นในขณะติดตัง้

จากการกระทาของผู้รับจ้ างเอง

การเสียหายที่เกิดขึ ้นนันจะ
้

รับผิดชอบโดยผู้รับจ้ างไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ แก้ วมรกต)
นายกเทศมนตรี ตาบลทุง่ ลาน
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

