
 
 
 

การเปดเผยราคากลางและการกําหนดราคากลางงานที่มิใชงานกอสราง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางองิ) 

ในการจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 
 

โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ      
และอาคารสํานกังาน  อบต.แพรกษา  จํานวน  ๓๔  ชดุ พรอมติดตัง้. 

๑. โครงการ   จัดซ้ือกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ  และอาคารสํานักงาน  อบต.แพรกษา  จํานวน  ๓๔  ชุด 

พรอมติดตั ้ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย)                                                                                                         .   
     หนวยงานเจาของโครงการ    กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา                                                           . 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  ๓,๘๖๒,๖๓๗.-บาท(สามลานแปดแสนหกหม่ืนสองพันหกรอยสามสิบเจ็ดบาทถวน)
๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วนัท่ี   ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗   เปนเงิน  ๓,๘๖๒,๖๓๗.-บาท(สามลานแปดแสน
หกหม่ืนสองพันหกรอยสามสิบเจ็ดบาทถวน). 
๔.  แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
       จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน  ICT 
      
๕.  รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
      ๕.๑                                - 
     ๕.๒                                - 
     ๕.๓                                -          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะกลองวงจรปด(CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ และอาคารสํานกังาน   
อบต.แพรกษา  ตาํบลแพรกษา   จํานวน  ๓๔  ชดุ   พรอมติดตั้ง        

แนบทายการเปดเผยราคากลางฯ   
----------------------------------------- 

ลักษณะทั่วไปประกอบดวย 

๑.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด IP/Network Camera สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน มีตัวรับภาพ 

     CMOS ความละเอียดไมนอยกวา  2 ลานพิกเซล Full HD 1080P พรอมเลนสภายในตัวกลอง มีระบบปรับ 

      ภาพอัตโนมัติ 
๒.  อุปกรณเช่ือมตอขอมูลไรสายรองรับการตั้งจายไฟแบบ POE  

๓.  อุปกรณกระจายสัญญาณ 

๔.  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล พรอมจอภาพ 

๕.  เครือ่งสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 

๖.  จอภาพ Moniter LED TV 

๗.  ขายึดติดจอภาพ 
๘.  อุปกรณในการติดตั้ง ไดแก สายไฟ, ปล๊ักไฟ, ตูกันน้ํา, สายสงสัญญาณ, นอตและอุปกรณใน การยึดติด ฯลฯ  
๙.  กลองควบคุมไฟฟาภายนอก 

๑๐.กลองควบคุมไฟฟาภายใน 

๑๑.Software License ระบบจัดการผูใชงาน 

๑๒.มิเตอรไฟฟา  
๑๓.งานระบบ SETTING 

คุณสมบัติดานเทคนิค 

๑.กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมคงที่ (IP Fixed Camera) จํานวน  ๓๔  ชุด 
       ๑.๑. เปนกลองวงจรปด IP/Network Camera ท่ีติดตั้งดวยมุมการมองภาพแบบคงท่ี 

       ๑.๒. สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเล่ือน  
                      IR Filter อัตโนมัติในกลองเม่ือเปล่ียนโหมดการบันทึกภาพ 

       ๑.๓. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา 
       ๑.๔. มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวาพรอมเลนสอยู 
                     ภายในตัวกลอง หรือ มีเลนสแบบตอภายนอกท่ีเปนชนิดปรับชองรับแสง (lris)แบบอัตโนมัติได 
       ๑.๕. สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญใหแตกตางกันได 
                     และสามารถสงสัญญาณภาพไดท่ี 25 FPS หรือดีกวา 
       ๑.๖. มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 MegaPixeis ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกวา 
       ๑.๗. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไมมากกวา 
                    0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา 
       ๑.๘. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือใหภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 

                    สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

/๑.๙ สามารถ... 
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        ๑.๙. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 
        ๑.๑๐. รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ  Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

        ๑.๑๑. สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเทา 
       ๑.๑๒. สามารถทํางานผานระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได 
       ๑.๑๓. ตัวกลองไดมาตรฐาน  IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
        ๑.๑๔. สามารรถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ีจายออกจากอุปกรณ แบบ Power Over Ethernet (POE) ได 
๒.อุปกรณเชื่อมตอขอมูลไรสายรองรับการตั้งจายไฟแบบ POE จํานวน  ๑๔  ชุด  

         ๒.๑  มีโปรเซสเซอรชนิด MIPS ความเร็วไมนอยกวา 400 MHz 
         ๒.๒  มีหนวยความจําชนิด SDRAM ขนาดไมนอยกวา 32 MB ชนิด Flash ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
         ๒.๓  รองรับการเช่ือมตอขอมูล พรอมจายกระแสไฟฟา แบบ POE (Power Over Ethernet) 
           ๒.๔  ทํางานไดท่ีอุณหภูมิ -30 ถึง 70 องศาเซนเซียส เปนอยางนอย 
           ๒.๕  มีขนาดกําลังสงสูงสุดไมนอยกวา 27 dBm 

         ๒.๖  เทคโนโลยีเสาอากาศชนิด MIMO  2 x 2 

         ๒.๗  สายอากาศมีอัตราขยายไมนอยกวา 16 dBi 
         ๒.๘  มี Port LAN 100/10 จํานวน 2 Port 
         ๒.๙  รองรับยานความถ่ี 5GHz 
         ๒.๑๐ รองรับการติดตั้งภายนอก อาคาร 

         ๒.๑๑ รองรับมาตรฐาน ETSI300-019-1.4 

๓.อุปกรณกระจายสัญญาณ จํานวน ๑ ชุด   
 ๓.๑  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model  
 ๓.๒  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 10/100 Base-TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  24  ชอง 
 ๓.๓  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา  2  ชอง หรือดีกวา 
 ๓.๔  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
๔.เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล พรอมจอภาพ จํานวน  ๑  ชุด 

 ๔.๑  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเรว็สัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย  

           ๔.๒  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

          ๔.๓  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา  4 GB 
         ๔.๔  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB  จํานวน 1 หนวย 

           ๔.๕  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

           ๔.๖  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
          ๔.๗  มีจอภาพแบบ  LCD หรือดีกวา มี  Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
๕.เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 ชุด 

 ๕.๑  มีกําลังไฟฟาดานนอก 1 kVA (600 Watts) 
 ๕.๒  สามารถสํารองไฟฟาขั้นต่ํา 15 นาที  

/๖.จอภาพ... 
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๖.จอภาพ  Moniter LED TV จํานวน  ๑ ชุด 
          ๖.๑  มีความละเอียดของภาพระดับ Full HD 1080p 
         ๖.๒  จอภาพขนาด 40 นิ้ว 

           ๖.๓  แสดงภาพดวยหลอดภาพ LED Backlight 
           ๖.๔  ชองตอ HDMI 2 ชองสัญญาณ รองรับภาพและเสียง 
           ๖.๕  ชองตอ USB 1 ชองสัญญาณ 

         ๖.๖  ชองตอ VGA หรือดีกวา รองรับเปนหนาจอ Moniter ได 
           ๖.๗  พอรตเช่ือมตอ AV , DVD Component 
          ๖.๘  มีระบบปรับภาพอัตโนมัต ิ

๗.ขายึดติดจอภาพ จํานวน  ๑ ชุด ขายึดติจอภาพ Monitor LED TV ชนิดปรับเอียงได 
๘.อุปกรณในการติดตั้ง จํานวน  ๑ งาน   
 ประกอบดวย สายไฟ,ปล๊ักไฟ,ตูกันน้ํา,สายสงสัญญาณ, นอตและอุปกรณในการยึดติด ฯลฯ 
๙.กลองควบคุมไฟฟาภายนอก จํานวน  ๖ ชุด 

 เปนกลองพลาสติด PVC ปองกันแดดและน้ําฝนเปนอยางดีสําหรับงานติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้ง Circuit Breaker 
ชนิดปองกันไฟเกิน  220 V เพ่ือใชในการจายไฟเล้ียงอุปกรณใชในการเก็บ Adapter และสายตางๆ เพ่ือใชในการเช่ือมตอ
อุปกรณ Network ตางๆเขาดวยกัน 

๑๐.กลองควบคุมไฟฟาภายใน จํานวน  ๕  ชุด 

      เปนกลองเหล็กพรอมกุญแจปองกันขโมยติดตั้ง Circuit Breaker ชนิดปองกันไฟเกินติดตั้งปล๊ักตัวเมีย 220 V เพ่ือ
ใชในการจายไฟเล้ียงอุปกรณใชในการเก็บ Adapter และสายตางๆ ติดตั้ง 1 GB Switch 4 Port เพ่ือใชในการเช่ือมตอ
อุปกรณ Network ตางๆเขาดวยกัน  
๑๑.งานติดตั้งมิเตอรไฟฟา จํานวน  ๖ ตัว 

          ๑๑.๑  ผูชนะการเสนอราคาจะตองเปนผูดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการไฟฟา       เพ่ือ
ขอมิเตอรไฟฟาพรอมติดตั้งระบบไฟฟาไปยังตูสําหรับใสอุปกรณตาง ๆ ณ จุดติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 
        ๑๑.๒  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการขออนุญาต รวมท้ังคาไฟฟาท่ีเกิดขึ้นกอนการ
สงมอบงานท้ังหมด  
๑๒.งานระบบ SETTING จํานวน ๑ งาน  
          ๑๒.๑  ตองกําหนดคาการใชงานของกลองวงจรปด 

        ๑๒.๒  ตองกําหนดคาการใชงานของอุปกรณเช่ือมตอขอมูลไรสาย เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลในแตละจุดติดตั้งมายัง
สวนกลางได 
          ๑๒.๓  ตองกําหนดคาการใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟแวรสําหรับเรียกดูภาพและบันทึกภาพของกลอง
วงจรปด 

          ๑๒.๔  ตองดําเนินการกําหนดคาการใชงานของอุปกรณท้ังหมดระบบสามารถใชงานรวมกันไดอยางด ี

๑๓.Software License ระบบจัดการผูใชงาน จํานวน  ๑ ชดุ 
 เปนซอฟแวรระบบบริหารจัดการควบคุมการแสดงผล และบันทึกขอมูลกลอง CCTV แบบ IP Camera 
มีคุณสมบัติดังนี้ 

/๑๓.๑ เปน... 
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       ๑๓.๑  เปนอุปกรณท่ีใช  Digital Technology  ในการบันทึกภาพนํามาใชสําหรับบันทึกภาพจากกลองฯ 

 ไดอยางตอเนื่องตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง 

       ๑๓.๒  สามารถรองรับการแสดงสัญญาณภาพไดอยางนอย 16 ภาพพรอมกัน 

       ๑๓.๓  สามารถบันทึกภาพ แสดงภาพ และเลนกลับภาพท่ีบันทึกไวไดพรอมกัน 

      ๑๓.๔  สามารถเลือกระบบบันทึกภาพของแตละกลองในรูปแบบ Digital แยกเปนอิสระตอกันได   
       ๑๓.๕  สามารถรับสัญญาณการเตือนไดอยางนอย 4 รูปแบบ 

               - สัญญาณเตือน I/O Alarm 
              - สัญญาณเตือน  Motion Detection 

- สัญญาณเตือน  Video Lost 
- สัญญาณเตือน  Disk Full 
- สามารถขยายภาพท่ีบันทึกไวได 

   ๑๓.๖  มีระบบปองกันการแกไขคาตางๆของโปรแกรมโดยใชรหัสผาน 

๑๓.๗  มีระบบจัดการ เพ่ิม ลบ กลองในการแสดงผลได 
๑๓.๘  สามารถเรียกดูไดจากในลักษณะเรียลไทม 
๑๓.๙  สามารถแสดงตําแหนงกลองท่ีติดตั้งบนแผนท่ีได 
๑๓.๑๐  สามารถเรียกดูกลองพรอมกันในลักษณะตารางไดแบบ 2 x 2 , 3 x 3 , 4 x 4 ไดเปนอยางนอย 
๑๓.๑๑  สามารถเรียกดูภาพบนอุปกรณ  Smart Phone ได 
๑๓.๑๒  สามารถบันทึกภาพไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 

๑๓.๑๓  สามารถดูดภาพท่ีบันทึกยอนหลังไดโดยเลือกกลองและเลือกวันท่ี สําหรับคนหาการ 

             บันทึกภาพยอนหลัง 

๑๓.๑๔  มีระบบจัดการผูใชงาน 

        ๑๓.๑๕  มีระบบ  Electronic Map 

ขอกําหนดการติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 
 ๑. ผูเสนอราคาตองใชอุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเปนผลิตภัณฑ หรือ ผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 และมาตรฐานความปลอดภัย CE และ FCC เปนอยางนอย โดยมีหนังสือรับรองการ
แตงตั้งเปนผูแทนจําหนายและอนุญาตติดตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได 
โดยนําหลักฐานฉบับจริงมาแสดง และมีเอกสารการรับประกันคุณภาพจากผูผลิตหรือผูนําเขาในประเทศไทย เพ่ือเปนการ
รับรองการอนุญาตใหใช Software License  ระบบจัดการบนอุปกรณท่ีใชในการติดตั้งกลอง CCTV ในครั้งนี้ท้ังหมด 

 ๒.  ขอกําหนดท่ี (๑) ใหผูเสนอราคาตองนําเอกสารตัวจริงมาแสดงเพ่ือตรวจสอบ และสําเนาเอกสารพรอมรับรอง
สําเนาถูกตองแนบมาในวันยื่นเอกสารประกวดราคาดวย ถือเปนสาระสําคัญของการเสนอราคา กรณีผูเสนอราคารายใดไม
มีเอกสารตัวจริงมาแสดงจะถูกตัดสิทธ์ิทันที 

 $.  ใหผูเสนอราคาแสดงแบบรูปและรายละเอียดในวันยื่นเอกสารประกวดราคาดวย เพ่ือประกอบการพิจารณา
มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธในการเสนอราคา 
 ๔.  ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการตามรายละเอียดโครงการติดตั้งกลองวงจรปด  CCTV ดังนี้ 
     ๔.๑  กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera) จํานวน ๓๔  ชุด 
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     ๔.๒  อุปกรณเช่ือมตอสัญญาณ  Wifi แบบ Bridge  จํานวน  ๑๔  ชุด 
     ๔.๓  คาดําเนินการติดตั้งอุปกรณ  จํานวน  ๑  งาน 

     ๔.๔  เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบท่ี  ๒ (ตายรายละเอียดคุณลักษณะมาตรฐาน ICT) จํานวน  ๑  ชุด 

     ๔.๕  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิารสําหรับเครื่องไมรโครคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  ชุด 

     ๔.๖  อุปกรณสลับสัญญาณ  24  พอรต  จํานวน  ๑  ชุด 

     ๔.๗  เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA/600 w.  จํานวน  ๑  ชุด 

     ๔.๘  กลองควบคุมไฟฟาภายนอก  จํานวน  ๖  ชุด 

     ๔.๙  กลองควบคุมไฟฟาภายใน  จํานวน  ๕  ชุด 

     ๔.๑๐  จอภาพ TV LED 40 นิ้ว   จํานวน  ๑  ชุด 

     ๔.๑๑  ขายึดจอภาพ   จํานวน  ๑  ชุด 

      ๔.๑๒ Software License ระบบจัดการผูใชงาน จํานวน  ๑ ชุด 

      ๔.๑๓  มิเตอรไฟฟา จํานวน  ๖  ตัว 
      ๔.๑๔  งานระบบ SETTING จํานวน ๑ งาน 

 ๕.  จัดทําคูมือการใชงาน พรอมท้ังฝกอบรม ใหถูกตองสมบูรณงายตอการเขาใจ 

 ๖.  เอกสารประกอบการสงมอบงานนอกจากหนังสือคูมือการใชงานและอุปกรณท่ีใชในระบบแลว ผูเสนอราคา
ตองมอบเอกสารตาง ๆ ใหแกผูซ้ืออยางนอย อยางละ ๒ ชุด คุณลักษณะและวิธีการทํางานระบบกลองวงจรปด IP/Network 
Camera  แผนผังการเช่ือมโยงการทํางานของระบบวงจรปดพรอมติดตั้งอุปกรณตางๆ หลังสงมอบงานเรียบรอยแลว 
 ๗.  ผูเสนอราคาตองศึกษาทําความเขาใจกับขอกําหนดฉบับนี้ และจะตองเสนอราคาอุปกรณ/ระบบท่ี สามารถ
ทํางานไดตรงตามความตองการและขอกําหนดทางเทคนิคขององคการบริหารสวนตํา บลแพรกษา ท้ังอุปกรณ 
Hardware,Software การติดตั้ง การทดสอบ และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนใน การติดตั้ง การใชงาน และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ/ระบบ 

 ๘. ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการดําเนินงานตางๆ ท้ังหมดใหถูกตองตามขอกําหนด รวมท้ังปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา หรือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตาม
ขอกําหนดนี้โดยผูชนะการเสนอราคาจะอางเหตุไมรับผิดชอบใดๆ จากความเขาใจผิด ความไมทราบ ความผิดพลาด หรือ
ความไมสมบูรณ ของขอมูลท่ีมีในขอกําหนดนี้ไมได การดําเนินการใด ๆ ของผูชนะการเสนอราคาท่ีขัดกับระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามขอกําหนด และตามสัญญา ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอผลท่ีจะ
เกิดขึ้นและแกไขใหถูกตอง 
 ๙.  ระบบท่ีเสนอตองทํางานไดอยางสมบูรณ ภาพ และสีมีความคมชัดภายใตสภาวะแสงปกติ การควบคุม การดู
ภาพ การบันทึกภาพตองทํางานไดอยางตอเนื่องสมบูรณ แมองคการบริหารสวนตําบลแพรกษาจะกําหนดคุณสมบัติของ
อุปกรณนั้นๆหรือจํานวนเปนอยางไรแลวก็ตาม เปนหนาท่ีของผูเสนอราคาจะตองเลือกใชอุปกรณ และจํานวนท่ีเหมาะสม 
แมอุปกรณบางประเภทไมไดระบุไวในขอกําหนดนีแ้ตจําเปนตองใชเพ่ือใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณ เปนหนาท่ีของผู
เสนอราคาท่ีตองเสนอมาในขั้นตอนการเสนอราคา หากไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาแลวมีความ
จําเปนตองใชอุปกรณเพ่ิมเติม ผูชนะการเสนอราคาจะเรียกรองขอราคาเพ่ิมอีกไมได 
 ๑๐.  ระบบใหมท่ีนําเสนอจะตองใชงานไดกับระบบเดิมอยางไมมีปญหา 
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อุปกรณการติดต้ังระบบ 

 ๑.  ติดตั้งอุปกรณท้ังหมดในระบบตามตําแหนงท่ีกําหนดไวโดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุกอนการติดตั้ง 

 ๒.  ติดตั้งอุปกรณประกอบพวงตางๆ ท่ีตูใสอุปกรณพรอมเขาสายสัญญาณในระบบท้ังหมดใหทํางานไดอยางสมบูรณ 
 ๓.  อุปกรณรายการตางๆ ของงานระบบจะตองสามารถใชไดกับ AC Supply ขนาด 220 V/50 Hz ตามมาตรฐาน
การไฟฟานครหลวง 

หนังสือคูมอืการใชงาน 

 ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบหนังสือคูมือการใชงาน ฉบับภาษาไทย จํานวน  ๒ ชุด และคูมือการใชงานฉบับ
ภาษาอังกฤษ(MANUAL) จํานวน 2 ชุด โปรแกรมประกอบการใชงาน และคูมือการใชงานอ่ืนๆ ของอุปกรณท้ังหมดใหแก
องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา เม่ือเสร็จงาน 

การฝกอบรม (Training) 
 ๑.  ผูชนะการเสนอราคาตองจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา จํานวนไมนอย
กวา 3 คน ในการใชงานระบบกลองวงจรปดท้ังหมดท่ีเสนอใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

 ๒.  ผูฝกสอนจะตองมีคุณสมบัติท่ีแสดงวามีประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญในหลักสูตรท่ีสอนเปนอยางด ี

การรับประกัน 

 ๑.  การรับประกันจะตองมีระยะเวลาอยางนอย  ๑  ป ท้ังนี้ การรับประกันใหนับถัดจากท่ีองคการบริหาร        สวน
ตําบลแพรกษา    รับมอบอุปกรณและระบบอยางเปนทางการ ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการซอมแซม หรือ
เปล่ียนสวนท่ีเสียหายตางๆ จากการใชงานตามปกติ รวมท้ังความบกพรองอันเนื่องมาจากการติดตั้งท่ีไมเรียบรอยสมบูรณ 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

 ๒.  หากอุปกรณสงมอบเกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องจากการใชงานตามปกติ ผูชนะการเสนอราคา
จะตองดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๓ วัน นับจากวันท่ีไดรับการแจงเปนลายลักษณอักษร
จากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 
 ๓.  กรณีท่ีอุปกรณชํารุด ไมสามารถแกไขใหใชงานไดจําเปนตองนําสงซอม ผูรับจางตองซอมแซมหรือปรับปรุง
อุปกรณใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕ วัน ท้ังนี้ ใหนับตั้งแตวันท่ีตรวจพบวาตองนําสงซอม โดยไมคิดเอา
ส่ิงของ คาแรงงาน หรือคาใชจายอ่ืนใด จากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา 

การบํารุงรักษา 
 ๑. ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการตรวจสอบ แกไข และซอมบํารุง ปรับแตงระบบโทรทัศนวงจรปดและ
อุปกรณท้ังหมดตามสัญญานี้ตามระยะเวลาการรับประกันทุกๆ 4 เดือน นับจากวนัท่ีองคการบริหารสวนตําบลแพรกษารับ
มอบอุปกรณและระบบอยางเปนทางการ 

 ๒.  หากคุณสมบัติทางเทคนิคใดท่ีไมสามารถทําการทดสอบไดในขั้นตอนการตรวจรับและในชวงระยะเวลา
รับประกัน องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา พบวาระบบท่ีจัดซ้ือไมสามารถทํางานไดตามคุณสมบัติทางเทคนิคนั้น ผู
ชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการแกไขใหอุปกรณทํางานไดตามเง่ือนไขในสัญญา โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ  ท้ังส้ิน 
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การสงของและการตรวจรับพัสดุ 
 ๑.  อุปกรณทุกอยางท่ีเสนอรวมท้ังอุปกรณประกอบท่ีใชในการติดตั้งทุกชนิดจะตองใหองคการบริหารสวนตําบล
แพรกษาตรวจสอบวาเปนของแทและของใหมไมเคยถูกใชงานมากอน มีคุณภาพดีเปนท่ีนาเช่ือถือมีความม่ันคงแข็งแรง
และถูกตองตามมาตรฐานกอนท่ีจะนําไปติดตั้งหรือทดสอบ 

 ๒.  คณะกรรมการตรวจรับและ/หรือผูแทนขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษาท่ีเขารวมดูแลการดําเนินงานจะ
ดําเนินการตรวจรับงาน เฉพาะในเวลาทําการปกติ คือ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เวนวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดของจังหวัด
สมุทรปราการ 

 ๓.  ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบอุปกรณ/ระบบท้ังหมด พรอมการติดตั้งการทดสอบ หนังสือคูมือ การ
ฝกอบรมการใชงานและดําเนินการอ่ืนแลวเสร็จสมบูรณ ภายใน  ๑๒๐  วัน โดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเปนตนไป 
เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจรับดําเนินการตอไป 

ความรับผิดชอบของผูเสนอราคา/ผูชนะการเสนอราคา 
 ๑.  ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการตรวจสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และความเปนไปไดของอุปกรณ/
ระบบท่ีตองการ หากพบวาขอกําหนดใดมีความจําเปนตองแกไข ผูเสนอราคา จะตองเสนออุปกรณ/ระบบท่ี 

ดีกวา พรอมคําอธิบายโดยแสดงรายละเอียด เหตุผลท่ีเหมาะสมแกองคการบริหารสวนตําบลแพรกษา สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ยอมรับการแกไขนี้ หากองคการบริหารสวนตําบลแพรกษาพิจารณาแลวไมเหมาะสม 

 ๒.  ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบการทํางาน คุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ/ระบบ เพ่ือใหเปนไป
ตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ถาหากพบวามีขอบกพรองเกิดขึ้นผูชนะการเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการแกไข 

 ๓.  หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถสงมอบระบบ รายการ หรือ อ่ืนใดในขอกําหนดนี้องคการบริหารสวน
ตําบลแพรกษามีสิทธิซ้ือหรือจางบุคคลอ่ืนมาทําการเปล่ียนแปลง แกไข เพ่ือสามารถสงมอบระบบ รายการ หรืออ่ืนใด ได
ตามสัญญาโดยผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดจากการซ้ือหรือจางบุคคลอ่ืน 

คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๑. ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบอาชีพจําหนายและติดตั้งพัสดุท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๒.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการและ ไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา และหรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ  ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 ๔.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือคุมกนัซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและคุมกันเชนวานั้น 

/๕.ผูเสนอราคา... 
 

 



- ๘ - 
 ๕.  ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย,บริษัทจํากัด,หางหุนสวนจํากัด,หางราน,หางหุนสวน
สามัญ, ฯลฯ ท่ีไดจดทะเบียนในประเทศไทย/ธุรกิจรวมคา ท่ีมีวัตถุประสงคในการจําหนายและติดตั้ง หรือประกอบธุรกิจ
ในการใหบริการวางโครงขาย ประเภทกลองวงจรปด (CCTV)  
 ๖.  ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนาย (ฉบับจริง) อุปกรณระบบกลองวงจรปด ซอฟตแวร
ควบคุมและบันทึกภาพสําหรับการยื่นเสนอราคาครั้งนี้ โดยใหแนบหนังสือรับรองและเง่ือนไขการรับประกัน จาก
บริษัทผูผลิต หรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย โดยหนังสือรับรองตองออกใหไมเกิน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีลงนามใน
หนังสือ จนถึงวันท่ียื่นเอกสารการประมูลราคา มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
 ๗.  ผูเสนอราคาตองศึกษา สํารวจตามสถานท่ีติดตั้งกลองวงจรปดตามรายละเอียดของโครงการและรายละเอียด
การติดตั้งอุปกรณเพ่ือใหรายละเอียดตามขอกําหนดของโครงการไดครบถวนสมบูรณกอนการยื่นเอกสารประกวดราคา 
ตามวันและเวลาท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลแพรกษากําหนด 

 ๘.  ผูเสนอราคาตองเสนอแบบแสดงตําแหนงและการติดตั้งเบ้ืองตนตามรายละเอียดอุปกรณภายใตโครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ และอาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา ใหองคการบริหาร
สวนตําบลแพรกษาพิจารณาในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
 ๙.  ผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือก ตองดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา และกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาจะตองยืนราคาท่ีเสนอเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓๐ วัน นับจากวัน
ยืนยันราคาสุดทาย 
  -  การแบงงวดงาน ๒ งวดงาน 

     งวดงานท่ี ๑   
     -  จัดทํารูปแบบสําหรับการติดตั้งระบบกลองวงจรปดพรอมท้ังอุปกรณท่ีตองติดตั้งภายในหองควบคุม
และติดตั้งภายนอกท้ังหมด 

     -  เปนจํานวนเงินรอยละส่ีสิบ (40%)  
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย ตามขอ  ๑ - ๑๑ ) 

  งวดงานท่ี  ๒ 

  -  ดําเนินการติดตั้งอุปกรณภายในหองควบคุม, ติดตั้งระบบกลองวงจรปด แบบ IP แบบมุมมองคงท่ี 
ติดตั้งภายนอก จํานวน  ๓๔  จุด แลวเสร็จ   
  - งานระบบ Setting-Engineering Configuration 

  - Software License ระบบจัดการผูใชงาน 

                   - เปนจํานวนเงินรอยละหกสิบ (60%)  
(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบทาย ตามขอ ๑๒  - ๑๓  ) 
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