
  
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เรื่อง   สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) จ านวน 8 จุด
 ................…....................................................................................................................  
          ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคา
จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) จ านวน 8 จุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดจ านวนอุปกรณ์ 
 ผู้สอบราคาต้องจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด จ านวนอุปกรณ์ที่ท าการติดตั้ง
มีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล   จ านวน 8 ชุด 
2. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด ( Software Management)      จ านวน 1 ระบบ 
3. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)           จ านวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch           จ านวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Indastrail และควบคุมการจ่ายไฟ POE         จ านวน 8 ชุด 
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)             จ านวน 8 ชุด 
7. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA)    จ านวน 9 ชุด 
8. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี                  จ านวน 1 ชุด 
9. จอภาพขนาด 32”                 จ านวน 1 เครื่อง 
10. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ( 19”Rack)   จ านวน 1 ตู ้
11. ตู้และกล่องกันน้ าอะลูมิเนียม ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก     จ านวน 8 ตู ้
12. แผงจ่ายไฟแบบป้องกันการลัดวงจร       จ านวน 1 ชุด 
13. ระบบไฟฟ้า ส าหรับจุดติดตั้งกล้อง       จ านวน 7 ชุด 
14. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)   จ านวน 80 ม. 
15. สายน าสัญญาณ โครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอก อาคาร      จ านวน 3,500 ม. 
16. กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วน าแสง (Fiber Splice Tray)    จ านวน 1 งาน 
17. สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วน าแสง (F/O Pigtial Cable)           จ านวน 8 ชุด 
18. ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย(Fusion splice Protector Sleeve)           จ านวน 1 งาน 
19. ชุดจับยึดสายสัญญาณ (เมชชิน โบล์,ลูกแลค)              จ านวน 1 งาน 
20. กล่องจุดเชื่อมสายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร(F/OSpliceEnclosure)           จ านวน 1 งาน 
21. หัวต่อสายน าสัญญาณแบบ RJ,Boot                จ านวน 8 ชุด 
22. แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า               จ านวน 8 ชุด 
23. ท่ออ่อนกันน้ า(แบบภายนอกอาคาร)               จ านวน 40 ม.  
24. เบรกเกอร์ (safety Breakers)      จ านวน 8 ตัว 
25. ท่อเหลืองขนาด 3/8                  จ านวน 8 เส้น 
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26. สายไฟฟ้าชนิด THW. 1x2.5      จ านวน 1 ม้วน 
27. สายไฟฟ้าชนิด VCT 2x2.5       จ านวน 1 ม้วน  

 
 

รายละเอียดความต้องการทางด้านเทคนิค 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) จ านวน 8 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดส าหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600  

pixelหรือดีกว่า 
- มี frame rateไมนอยกวา 25ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐานIPv4 และIPv6 ได 
- มีชองเชื่อมต่อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
-มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card  หรือMicro SD Card 
-ตัวกล้องได้มาตรฐานIP66หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผผูลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

2. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด ( Software Management)   
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
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- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder)จะตองไดรับ Software  
Development Kit (SDK) เพ่ือรองรับการเชื่อมตอกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดสวนกลางแบบบูรณาการในอนาคต
ได 

- สามารถดูภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์และดูผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟน 
- สามารถดูภาพย้อนหลังไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  

 3. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) 
  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR - Network Video Recorder) แบบไม่น้อยกว่า 
 8 ช่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐานIPv4 และIPv6 ได้ 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

  

5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Indastrail และควบคุมการจ่ายไฟ POE 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 1 ช่อง Lan 1 ช่องจ านวน 8 ชุด 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือ IEEE 802.3at(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 

          6.ชุดแปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วน าแสงมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
  - มีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นชนิด 10/100Mbps Single Mode Simplex 
  -มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEEE802.3 10Base-T Ethernet , IEEE802.3u100Base-TX/FX 
หรือดีกว่า 
  -มีพอร์ตส าหรับเชื่อต่อ 10/100Base-TX ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E หรือ
ดีกว่า ได้ในระยะทางสูงสุด 100 เมตร หรือมากกว่า 
  -มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ 10/100 Base-TX (SC) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยเป็นแบบ  
SC-Simplex โดยรองรับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกว่า 
  -รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex , Half Duplex 
  -มีหลอดไฟแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ ทั้งในสถานะปกติ และสถานะผิดปกติหรือดีกว่า 
 

 7. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA) 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 9 เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 

8. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
 -โต๊ะมีขนาด ความกว้าง 120x ความลึก 60x ความสูง 75 (เซนติเมตร)และมีความหนาคงทน

แข็งแรง เหมาะส าหรับวางอุปกรณ์ 
 - เก้าอ้ีวัสดุหุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา 

9. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 

 - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล 
-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1920 x 1080พิกเซล 
- มีขนาดจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว หรือดีกว่า 

  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
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-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์ 
-ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 

  - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) 
 

 10. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ( 19”Rack) 
ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย

กว่า110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
 

 11.ตู้และกล่องกันน้ าอะลูมิเนียม ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 
จ านวน 8 ชุด 

-เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์และสายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
-ตัวตู้ท าด้วยอะลูมิเนียมน้ าหนักเบา 
-ฝาหน้ามีกุญแจเพ่ือความปลอดภัย 
-ด้านข้างท้ังสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ าเข้าในตู้ได้ 

 

12. แผงจ่ายไฟแบบป้องกันการลัดวงจร(ส านักงาน)จ านวน 1ชุด 

-มีระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินก าลัง 
- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และทนความร้อน 
- เต้ารับแบบ Universal ท าจากทองเหลืองสปริงแท้ 
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกว่า 
-มีมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008 ที่ครอบคลุมถึงการผลิต  

ออกแบบโรงงาน การตลาด บริการ พร้อมเอกสารยืนยัน 
 

13. ระบบไฟฟ้า ส าหรับจุดติดตั้งกล้องจ านวน 7ชุด 

- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ 
 

14. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)จ านวน 80 เมตร 
- เป็นสาย UPT ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG 
- มีลวดสลิงเพ่ือช่วยในการดึง 
- มีสายไฟขนาด  2x2.5 mm. 

 

15. สายน าสัญญาณ โครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอก อาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า24 Core พร้อม
สลิง/อุปกรณ์ รองรับระยะทางไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร 
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  - เป็นสายใยแก้วน าแสงที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ all dielectric self support 
ซึ่งออกแบบให้ไม่มีตัวน าไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น dielectric central strength memberเพ่ือช่วยรองรับ
แรงดึงขณะท าการติดตั้ง และไม่น าไฟฟ้า 
  - สายใยแก้วน าแสงต้องมีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน ที่มีค่าความหนาแน่นสูง high density 
polyethylene (HDPE) 
  -สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ต้องสามารถติดตั้งในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย (Duct or Pipe Line)หรือ
สามารถแขวนลอยในอากาศได้ (Aerial) 
  - รองรับแรงดึงสูงสุดที่ 4,000 นิวตัน ที่ระยะความตึงสูงสุด 50 เมตร 
  -มี Rip Cord เพ่ือช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายใยแก้วด้านใน 
  -เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด single mode ขนาดของเส้นใยน าแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร 
โดยมีจ านวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 24 cores 
  -เป็นสายใยแก้วน าแสงที่มีอัตราการลดทอน (Max attenuation)ของ single mode ต้องไม่เกิน 
0.35 dB/km ที่ 1,310 nm , 0.22 dB/km ที่ 1,550 nm และ 0.25 dB/km ที่ 1,625nm 
  -เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน EN-18700 , IEC-60794-1-2 และ IEEE-P1222  

16.กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วน าแสง (Fiber Splice Tray)จ านวน 1 งาน 

17. สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วน าแสง (F/O Pigtial Cable)จ านวน 8 ชุด 
 

18. ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย(Fusion splice Protector Sleeve)จ านวน 1 งาน 
 

19. ชุดจับยึดสายสัญญาณ (เมชชิน โบล์,ลูกแลค)จ านวน 1 งาน 
 

20. กล่องจุดเชื่อมสายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร(F/OSpliceEnclosure)จ านวน 1 งาน 
 

21. หัวต่อน าสัญญาณแบบ RJ,Boot จ านวน 8 ชุด  
 

22. แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้าจ านวน 8 อัน   
 

23. ท่ออ่อนกันน้ า(แบบภายนอกอาคาร)จ านวน 40 เมตร  
 

24. เบรกเกอร์safety Breakers ขนาด 5 แอมป์ จ านวน 8 ตัว 
 

25. ท่อเหลืองขนาด 3/8 จ านวน 8 เส้น 
 

26. สายไฟฟ้าชนิด THW.1x2.5จ านวน 1 ม้วน  
 

27. สายไฟฟ้าชนิด VCT 2x2.5จ านวน 1 ม้วน 
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ความต้องการติดตั้ง 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง เสา หรืออุปกรณ์  

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือ ให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาท่ีเสนอ 

2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้อง แขนยึดกล้องพร้อมตู้ควบคุมกล้อง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุ
สายไฟอุปกรณ์ต่างๆ จนท าให้กล้องสามารถใช้งานได้ 

3. การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ โดยการติดตั้งขอพาดสาย และการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทางผู้จ้าง เป็นผู้ประสานงานกับทางการไฟฟ้า 
ในเขตพ้ืนที่นั้น 

4. หากการติดตั้งสายเคเบิล หรือจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดไม่สามารถด าเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอ ราคา
จะต้องแจ้งให้กรรมการตรวจรับงานจ้างทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก่อนที่จะ ด าเนินการต่อไปได้ 

5. การดูแล และการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่ 
หน่วยงาน จะต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากความบกพร่องในการติดตั้ง และจากการ
ใช้งานตามปกติ เว้นแต่เกิดจากภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความช ารุด หรือเสียหายของอุปกรณ์เอง 

6. ต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด ก่อนท า
การส่งมอบงาน 

7. ก าหนดระยะเวลา การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การท างาน และติดตั้ง ระบบให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

8. ระยะทางติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก(Media Converter)เพ่ือเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดตามจุด  
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้นั้นเป็นระยะทางที่ประมาณการไว้เบื้องต้นกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ถ้าในการติดตั้งจริงมีระยะทางที่เพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณการไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
ภายหลังผู้เสนอราคา(ผู้ขาย) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่มเติมในภายหลัง
จากเทศบาลต าบลหนองหล่มอีกมิได้ 

9. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมา 
ก่อน เพ่ือให้การท างานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพแบบ 
Network Video Recorder (NVR) ที่ผู้เสนอราคาให้แก่หน่วยงานต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และ
ให้ผู้เสนอราคาแนบแคตล็อกและหนังสือรับรองคุณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพแบบ 
Network Video Recorder (NVR) มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองสอบราคา 
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ข้อก าหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม) 
1. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือท าการก่อสร้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้าง แผนการ

ด าเนินงาน และแผนการบริหารจัดการจราจรบนพื้นที่ก่อสร้างให้เทศบาลต าบลหนองหล่มทราบ 
2. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองหล่มเข้าตรวจสอบการท างานได้ 

ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันผลเสียหายต่อรัฐ 
3. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งป้ายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมจราจรอ่ืน ๆ ในระหว่างก่อสร้าง ตาม

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติหากจ าเป็นต้องท าการก่อสร้างในเวลากลางคืน หรือส่วนของ
งานก่อสร้างหรือวัสดุของงานก่อสร้างผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอ ป้ายจราจรที่ติดตั้งต้อง
เป็นชนิดสะท้อนแสง (Retro-reflective) ด้วย 

4. ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่มมีอ านาจสั่งให้หยุดด าเนินการก่อสร้างในกรณีท่ีการกิจกรรมนั้นจะ 
สร้างความเสียหายต่อรัฐ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการติดตั้ง หรือจากสิ่งปลูกสร้างต่อเทศบาลต าบล
หนองหล่มหรือผู้ใช้ทาง 

6. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องจัดท าAs built Plan ตามแบบที่ได้ก่อสร้างจริง 2 ชุด มอบให้
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

7. ให้ติดตั้งป้าย บอกระยะความสูงของสายเคเบิล กรณีมีการยึดโยงข้ามถนน ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ราคากลาง  885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.   เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงาน  ประเภท 

เดียวกันกับงานที่สอบราคา    ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า       -       บาท 
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    และมีผลงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 
 3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                                          
 4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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 5.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการททุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 
 6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 8. เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 กันยายน  2558 ระหว่างเวลา  09.00-15.00 น.  
 ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันและเวลาเดียวกัน 
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน  2558  ตัง้แต่เวลา 08.30 น. 
ถึง เวลา 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ ณ  กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหล่ม และวันที่  23  กันยายน  2558 
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ  
อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา   
          ก าหนดเปิดซองสอบราคา ณ. ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  
ในวันที่  24  กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อซองเอกสารสอบราคาได้  ในราคาชุดละ 1,000  บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)   
ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ตั้งแตว่ันที่  
9  กันยายน  2558 ถึงวันที่  22  กันยายน  2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0–5489-2255  และทาง www.nonglom.com   
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 

 ว่าที่ร้อยโท 
       (   วันชัย   ถิ่นจันทร์      )            

               ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติหน้าที่                                           
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  19/2558 
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) จ านวน 8 จุด ภายในต าบลหนองหล่ม   

ตามประกาศ เทศบาลต าบลหนองหล่ม  ลงวันที่  9  กันยายน  2558 
 
 ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“เทศบาลต าบลหนองหล่ม” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) จ านวน 8 จุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดจ านวนอุปกรณ์ 
 ผู้สอบราคาต้องจัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด จ านวนอุปกรณ์ที่ท าการติดตั้ง
มีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล    จ านวน 8 ชุด 
2. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด ( Software Management)       จ านวน 1 ระบบ 
3. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)            จ านวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch            จ านวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Indastrail และควบคุมการจ่ายไฟ POE         จ านวน 8 ชุด 
6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)             จ านวน 8 ชุด 
7. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA)    จ านวน 9 ชุด 
8. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี                  จ านวน 1 ชุด 
9. จอภาพขนาด 32”                 จ านวน 1 เครื่อง 
10. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ( 19”Rack)   จ านวน 1 ตู ้
11. ตู้และกล่องกันน้ าอะลูมิเนียม ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก     จ านวน 8 ตู ้
12. แผงจ่ายไฟแบบป้องกันการลัดวงจร       จ านวน 1 ชุด 
13. ระบบไฟฟ้า ส าหรับจุดติดตั้งกล้อง       จ านวน 7 ชุด 
14. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)   จ านวน 80 ม. 
15. สายน าสัญญาณ โครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอก อาคาร      จ านวน 3,500 ม. 
16. กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วน าแสง (Fiber Splice Tray)    จ านวน 1 งาน 
17. สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วน าแสง (F/O Pigtial Cable)           จ านวน 8 ชุด 
18. ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย(Fusion splice Protector Sleeve)           จ านวน 1 งาน 
19. ชุดจับยึดสายสัญญาณ (เมชชิน โบล์,ลูกแลค)              จ านวน 1 งาน 
20. กล่องจุดเชื่อมสายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร(F/OSpliceEnclosure)           จ านวน 1 งาน 
21. หัวต่อสายน าสัญญาณแบบ RJ,Boot                จ านวน 8 ชุด 
22. แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า               จ านวน 8 ชุด 
23. ท่ออ่อนกันน้ า(แบบภายนอกอาคาร)               จ านวน 40 ม.  
24. เบรกเกอร์ (safety Breakers)      จ านวน 8 ตัว 
25. ท่อเหลืองขนาด 3/8                  จ านวน 8 เส้น 
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26. สายไฟฟ้าชนิด THW. 1x2.5              จ านวน 1 ม้วน 
27. สายไฟฟ้าชนิด VCT 2x2.5               จ านวน 1 ม้วน  

 
 

รายละเอียดความต้องการทางด้านเทคนิค 
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) จ านวน 8 ชุด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนกลองวงจรปดส าหรับเครือขายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,280x720 pixel หรือไมนอยกวา 921,600  

pixelหรือดีกว่า 
- มี frame rateไมนอยกวา 25ภาพตอวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส าหรับการแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.8 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.3 

LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ 

super Dynamic Range) ได 
- สามารถสงสัญญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย2 แหลง 
- ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264เปนอยางนอย 
- สามารถใชงานตามมาตรฐานIPv4 และIPv6 ได 
- มีชองเชื่อมต่อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ 

สามารถท างานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at(Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได 
-มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card  หรือMicro SD Card 
-ตัวกล้องได้มาตรฐานIP66หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน 

IP66 หรือดีกว่า 
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 
- ผผูลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

2. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด ( Software Management)   
- ชุดโปรแกรมจัดการส านักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
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- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR-Network Video Recorder)จะตองไดรับ Software  
Development Kit (SDK) เพ่ือรองรับการเชื่อมตอกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดสวนกลางแบบบูรณาการในอนาคต
ได 

- สามารถดูภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์และดูผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟน 
- สามารถดูภาพย้อนหลังไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  

 3. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) 
  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR - Network Video Recorder) แบบไม่น้อยกว่า 
 8 ช่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
- สามารถบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐานIPv4 และIPv6 ได้ 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 

4. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

  

5. อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Indastrail และควบคุมการจ่ายไฟ POE 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE 1 ช่อง Lan 1 ช่องจ านวน 8 ชุด 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า  

และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือ IEEE 802.3at(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 

          6.ชุดแปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วน าแสงมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
  - มีพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นชนิด 10/100Mbps Single Mode Simplex 
  -มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEEE802.3 10Base-T Ethernet , IEEE802.3u100Base-TX/FX 
หรือดีกว่า 
  -มีพอร์ตส าหรับเชื่อต่อ 10/100Base-TX ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยรองรับสาย UTP CAT5E หรือ
ดีกว่า ได้ในระยะทางสูงสุด 100 เมตร หรือมากกว่า 
  -มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อ 10/100 Base-TX (SC) ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต โดยเป็นแบบ  
SC-Simplex โดยรองรับสาย Fiber Optic Single Mode ได้ในระยะ 20 กิโลเมตร หรือดีกว่า 
  -รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex , Half Duplex 
  -มีหลอดไฟแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ ทั้งในสถานะปกติ และสถานะผิดปกติหรือดีกว่า 
 

 7. เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA) 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 9 เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 

8. ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
 -โต๊ะมีขนาด ความกว้าง 120x ความลึก 60x ความสูง 75 (เซนติเมตร)และมีความหนาคงทน

แข็งแรง เหมาะส าหรับวางอุปกรณ์ 
 - เก้าอ้ีวัสดุหุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา 

9. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 

 - ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080พิกเซล 
-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)1920 x 1080พิกเซล 
- มีขนาดจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว หรือดีกว่า 

  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
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-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์ 
-ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 

  - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) 
 

 10. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ ( 19”Rack) 
ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อย

กว่า110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
 

 11.ตู้และกล่องกันน้ าอะลูมิเนียม ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 
จ านวน 8 ชุด 

-เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์และสายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
-ตัวตู้ท าด้วยอะลูมิเนียมน้ าหนักเบา 
-ฝาหน้ามีกุญแจเพ่ือความปลอดภัย 
-ด้านข้างท้ังสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ าเข้าในตู้ได้ 

 

12. แผงจ่ายไฟแบบป้องกันการลัดวงจร(ส านักงาน)จ านวน 1ชุด 

-มีระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินก าลัง 
- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และทนความร้อน 
- เต้ารับแบบ Universal ท าจากทองเหลืองสปริงแท้ 
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกว่า 
-มีมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001-2008 ที่ครอบคลุมถึงการผลิต  

ออกแบบโรงงาน การตลาด บริการ พร้อมเอกสารยืนยัน 
 

13. ระบบไฟฟ้า ส าหรับจุดติดตั้งกล้องจ านวน 7ชุด 

- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ 
 

14. สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)จ านวน 80 เมตร 
- เป็นสาย UPT ชนิด 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG 
- มีลวดสลิงเพ่ือช่วยในการดึง 
- มีสายไฟขนาด  2x2.5 mm. 

 

15. สายน าสัญญาณ โครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบภายนอก อาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า24 Core พร้อม
สลิง/อุปกรณ์ รองรับระยะทางไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร 
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  - เป็นสายใยแก้วน าแสงที่ใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร มีโครงสร้างเป็นแบบ all dielectric self support 
ซึ่งออกแบบให้ไม่มีตัวน าไฟฟ้าในโครงสร้าง มีแกนกลางเป็น dielectric central strength memberเพ่ือช่วยรองรับ
แรงดึงขณะท าการติดตั้ง และไม่น าไฟฟ้า 
  - สายใยแก้วน าแสงต้องมีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน ที่มีค่าความหนาแน่นสูง high density 
polyethylene (HDPE) 
  -สายเคเบิ้ลใยแก้วน าแสง ต้องสามารถติดตั้งในรูปแบบเดินในท่อร้อยสาย (Duct or Pipe Line)หรือ
สามารถแขวนลอยในอากาศได้ (Aerial) 
  - รองรับแรงดึงสูงสุดที่ 4,000 นิวตัน ที่ระยะความตึงสูงสุด 50 เมตร 
  -มี Rip Cord เพ่ือช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สายใยแก้วด้านใน 
  -เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด single mode ขนาดของเส้นใยน าแสงไม่น้อยกว่า 9/125 ไมโครเมตร 
โดยมีจ านวนใยแก้วไม่น้อยกว่า 24 cores 
  -เป็นสายใยแก้วน าแสงที่มีอัตราการลดทอน (Max attenuation)ของ single mode ต้องไม่เกิน 
0.35 dB/km ที่ 1,310 nm , 0.22 dB/km ที่ 1,550 nm และ 0.25 dB/km ที่ 1,625nm 
  -เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน EN-18700 , IEC-60794-1-2 และ IEEE-P1222  

16.กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วน าแสง (Fiber Splice Tray)จ านวน 1 งาน 

17. สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วน าแสง (F/O Pigtial Cable)จ านวน 8 ชุด 
 

18. ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย(Fusion splice Protector Sleeve)จ านวน 1 งาน 
 

19. ชุดจับยึดสายสัญญาณ (เมชชิน โบล์,ลูกแลค)จ านวน 1 งาน 
 

20. กล่องจุดเชื่อมสายใยแก้วน าแสงภายนอกอาคาร(F/OSpliceEnclosure)จ านวน 1 งาน 
 

21. หัวต่อน าสัญญาณแบบ RJ,Boot จ านวน 8 ชุด  
 

22. แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้าจ านวน 8 อัน   
 

23. ท่ออ่อนกันน้ า(แบบภายนอกอาคาร)จ านวน 40 เมตร  
 

24. เบรกเกอร์safety Breakers ขนาด 5 แอมป์ จ านวน 8 ตัว 
 

25. ท่อเหลืองขนาด 3/8 จ านวน 8 เส้น 
 

26. สายไฟฟ้าชนิด THW.1x2.5จ านวน 1 ม้วน  
 

27. สายไฟฟ้าชนิด VCT 2x2.5จ านวน 1 ม้วน 
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ความต้องการติดตั้ง 
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง เสา หรืออุปกรณ์  

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือ ให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาท่ีเสนอ 

2. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้อง แขนยึดกล้องพร้อมตู้ควบคุมกล้อง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุ
สายไฟอุปกรณ์ต่างๆ จนท าให้กล้องสามารถใช้งานได้ 

3. การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ โดยการติดตั้งขอพาดสาย และการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทางผู้จ้าง เป็นผู้ประสานงานกับทางการไฟฟ้า 
ในเขตพ้ืนที่นั้น 

4. หากการติดตั้งสายเคเบิล หรือจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดไม่สามารถด าเนินการตามแบบแปลน ผู้เสนอ ราคา
จะต้องแจ้งให้กรรมการตรวจรับงานจ้างทราบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก่อนที่จะ ด าเนินการต่อไปได้ 

5. การดูแล และการรับประกันภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ที่ผู้เสนอราคาได้เสนอให้แก่ 
หน่วยงาน จะต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งรวมถึงความเสียหายจากความบกพร่องในการติดตั้ง และจากการ
ใช้งานตามปกติ เว้นแต่เกิดจากภัยธรรมชาติ และความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความช ารุด หรือเสียหายของอุปกรณ์เอง 

6. ต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบกล้องวงจรปิด ก่อนท า
การส่งมอบงาน 

7. ก าหนดระยะเวลา การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์การท างาน และติดตั้ง ระบบให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

8. ระยะทางติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก(Media Converter)เพ่ือเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดตามจุด  
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้นั้นเป็นระยะทางที่ประมาณการไว้เบื้องต้นกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
สถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ถ้าในการติดตั้งจริงมีระยะทางที่เพ่ิมข้ึนจากท่ีประมาณการไว้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
ภายหลังผู้เสนอราคา(ผู้ขาย) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่มเติมในภายหลัง
จากเทศบาลต าบลหนองหล่มอีกมิได้ 

9. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานมา 
ก่อน เพ่ือให้การท างานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพแบบ 
Network Video Recorder (NVR) ที่ผู้เสนอราคาให้แก่หน่วยงานต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และ
ให้ผู้เสนอราคาแนบแคตล็อกและหนังสือรับรองคุณภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องบันทึกภาพแบบ 
Network Video Recorder (NVR) มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองสอบราคา 
 
 
 
 
          /-8-ข้อก าหนด...... 
 

 
 
 



-8- 
 

ข้อก าหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม) 
1. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะลงมือท าการก่อสร้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมส่งแบบแปลนการก่อสร้าง แผนการ

ด าเนินงาน และแผนการบริหารจัดการจราจรบนพื้นที่ก่อสร้างให้เทศบาลต าบลหนองหล่มทราบ 
2. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองหล่มเข้าตรวจสอบการท างานได้ 

ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันผลเสียหายต่อรัฐ 
3. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องติดตั้งป้ายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมจราจรอ่ืน ๆ ในระหว่างก่อสร้าง ตาม

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติหากจ าเป็นต้องท าการก่อสร้างในเวลากลางคืน หรือส่วนของ
งานก่อสร้างหรือวัสดุของงานก่อสร้างผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอ ป้ายจราจรที่ติดตั้งต้อง
เป็นชนิดสะท้อนแสง (Retro-reflective) ด้วย 

4. ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่มมีอ านาจสั่งให้หยุดด าเนินการก่อสร้างในกรณีท่ีการกิจกรรมนั้นจะ 
สร้างความเสียหายต่อรัฐ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการติดตั้ง หรือจากสิ่งปลูกสร้างต่อเทศบาลต าบล
หนองหล่มหรือผู้ใช้ทาง 

6. เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องจัดท าAs built Plan ตามแบบที่ได้ก่อสร้างจริง 2 ชุด มอบให้
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

7. ให้ติดตั้งป้าย บอกระยะความสูงของสายเคเบิล กรณีมีการยึดโยงข้ามถนน ตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ราคากลาง  885,000.-บาท(แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
        1.1   แบบรูปรายการละเอียด 
         1.2   แบบใบเสนอราคา  
       1.3   แบบสัญญาจ้าง 

     1.4   สูตรปรับราคา   (ค่า  K) 
         1.5  บทนิยาม 

(1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

                              1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
 (1)   บัญชีเอกสารส่วนที่  1 

                    (2)   บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     2.1   เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว   ซึ่งมีผลงาน  ประเภท 

เดียวกันกับงานที่สอบราคา    ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า   -    บาท 
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     2.2   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    และมีผลงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
หล่มเชื่อถือ 
     2.3   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     2.4   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล
หนองหล่ม   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
    2.5  ผู้เสนอราคา ต้องไมเป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 
   2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             2.8 เป็นผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้มาขอซื้อเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเชื่อถือ  

3. หลักฐานการเสนอราคา 
                      ผู้เสนอราคาราจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
   3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่า 
        เพ่ิม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตาม 
                           กฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                           บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 

3.2 ส าเนาใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ถ้ามี) 
3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ของผู้ขับขี่และผู้ดูแลเด็ก) 
3.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.5 ส าเนาใบอนุญาตขับขี่ 

 4.การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี 

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกราคา ในบัญชีรายการจ้างเหมาบริการให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน  นับแต่วัน
เปิดซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้      

4.3 ผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จไม่เกิน   60  วัน   นับ
ถัดจากลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
                       4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.5  ผู้เสนอราคา  จะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 19/2558”  โดย
ยื่นโดยตรงต่อเทศบาลต าบลหนองหล่ม ในวันที่ 9  กันยายน  2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน  2558  ณ 
กองคลัง/งานพัสดุ เทศบาลต าบลหนองหล่ม (ในวันและเวลาราชการ) และในวันที่  23  กันยายน  2558 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างระดับอ าเภอ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว   จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5(1)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่   และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  มีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ   จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  
                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
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                         การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการเสนอราคา 
      5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวมเท่านั้น 
       5.2  หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเทศบาลต าบลหนอง
หล่ม  เท่านั้น 
    5.3  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาซองผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1.  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
                          2.  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้ง 
หมดในใบเสนอราคา 

3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา  ที่เป็น 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน    
                       5.4  ราคาที่เสนอ  มีการขูด  ลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  
พร้อมประทับตราก ากับไว้  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอ
ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์ที่
จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                      5.5 ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด  
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาการจัดจ้างเลยก็ได้   ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือ
ว่า  การตัดสินของส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  
รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อว่าการเสนอราคา
กระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  การใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ า  เสนอราคาต่ าสุดจนคาดหมายได้ว่า  ไม่อาจด าเนินการตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถ
ด าเนินการตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับรองได้ เทศบาลต าบลหนองหล่มมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น      
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5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม  ข้อ  
1.5   เทศบาลต าบลหนองหล่ม  มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5 และเทศบาลต าบลหนองหล่มจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                             ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว    จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง     ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้       
 6.การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5   ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  โดยใช้
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  6.1  เงินสด 

6.2 เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่  ที่ท าสัญญาหรือ    
      ก่อนหน้านั้น   ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ    
6.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.4 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 

           6.5  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกัน   ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง 
ๆ  ทราบแล้ว   

          7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
         ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  จะจ่ายเงินเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  100  ของ
ค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด   
  8.   อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามสัญญาจ้าง  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
  9.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคา   ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง  จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่องของงานที่เกิดขึ้น  ภายในเวลาไม่น้อยกว่า   2  ปี   นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับมอบงาน   
โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  30   วัน   นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
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10.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอ่ืน ๆ 
         เงินค่าจ้างส าหรับงานครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

                  การลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณต่อเมื่อเทศบาลต าบลหนองหล่มได้รับอนุมัติเงินประจ า
งวดดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 885,000   บาท 
(แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

        11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
      เมื่อเทศบาลต าบลหนองหล่มได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม      หรือผู้วุฒิบัตรระดับ   ปวช.,     ปวส.      และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบ ของแต่ละ
สาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

11.1  ............-................. 
11.2 …………-……………… 
11.3  …………-…………….. 

 

                         12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
            ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย 
และระเบียบที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


