
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่น้อยกว่า 8 ชุด  

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  อําเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
--------------------------------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera ความละเอียดไม่น้อย 2 ล้านพิกเซล ข้ึนไป และมีคุณลักษณะข้ัน
พ้ืนฐานตามท่ีกําหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง                    

                ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น 998,100.-บาท  (-เงินเก้าแสนเก้า
หม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)แต่องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 
900,000.-บาท และองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่จะดําเนินการจัดจ้างโดยยึดราคางบประมาณภายในวงเงิน 
900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจัดจ้าง  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคา
ท่ีแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางท่ีได้ประกาศไว้  ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคา
กลางนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการ 
    บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

  3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.-บาท  (- เงินส่ีแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน -) 

         กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง วันท่ี 28 ตุลาคม  2557  ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. 
ณ สถานท่ีก่อสร้างหมู่ท่ี 5 ตําบลวังใหม่ อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   และกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมเวลา 11.30  น.  ในวันเดียวกัน  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่                           

            กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 14  ตุลาคม 2557   ถึงวนัท่ี  29  ตุลาคม  2557  ต้ังแต่เวลา 
08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ 

   ท้ังนี้วันท่ี 14  ตุลาคม  2557   ถึงวันท่ี  28  ตุลาคม  2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 
น. ยื่นซองสอบราคา  ณ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ (ในวันและเวลาราชการ)   และในวันท่ี  29  
ตุลาคม  2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน) 

   กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี  30 ตุลาคม  2557  ต้ังแต่เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป  ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน) 

 



 
ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  

การคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ   และ ในวันท่ี  
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ  
08.30 น. – 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  
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ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท (เงิน
การคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 14  ตุลาคม  2557   ถึงวันท่ี  2

ในวันและเวลาราชการ   และ ในวันท่ี  29  ตุลาคม  
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ  (ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  074-601903  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2557 

   (ลงชื่อ)   
                                                        (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่

 

เงินห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ีส่วน
28  ตุลาคม  2557 ระหว่าง

ตุลาคม  2557  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน) ระหว่างเวลา 

ในวันและเวลาราชการ 

นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 



รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด CCTV 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

 อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมองคงที่ (IP Fixed Camera) 

ข้อกําหนดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
  1.เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดต้ังด้วยมุมกางมองภาพแบบคงท่ี 

  2.สามารถแสดงภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน 
IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

  3.มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 

  4.มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์
อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ีเป็นชนิดปรับช่องรับแสง (lris) แบบอัตโนมัติได้ 

  5.สามารถต้ังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไปและสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ให้แตกต่าง
กันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ท่ี 25 FPS หรือดีกว่า 

  6.มีความละเอียดของกล้องต้ังแต่ 2 Megapixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า 

  7.มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 
0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า 

  8.มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให้ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในและเวลากลางวันและ
กลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

  9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 

  10.รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

  11.ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 

  12.สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้ 

  13.ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

  14.สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (POE) ได้  

คุณสมบัติท่ัวไปของระบบ 

  1.เป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย (IP CCTV System) และต้องเป็นระบบท่ีรองรับ
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ONVIF ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (IP 
CCTV System) 

  2.อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ กล้องวงจรปิด (Camera) และเครื่อง
บันทึกภาพ (NVR) ท่ีนําเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันเพ่ือการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการบํารุงรักษา 



    

  3.อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่กล้องวงจรปิด 
บันทึกภาพ (NVR) ท่ีนําเสนอต้องเป็น 
ญ่ีปุ่น หรือเกาหลี เท่านั้น 

ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

  1.เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 

  2.กล้องวงจรปิด IP Camera 2 M Pixel

  3.กล่องคลอบกล้องกันน้ํากันฝุ่น 

  4.ขาเหล็กติดต้ังกล้องกับเสาไฟฟ้า

  5.เครื่องควบคุมและสํารองไฟขนาด 

  6.อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง

  7.อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก 

  8.อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก

  9.สายไฟเบอร์ออฟติก 

  10.สาย Lan ในและนอกอาคาร

  11.สายไฟ THW 2.5

  12.ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ 

  13.กล้องกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก

  14.อุปกรณ์ยึกสายไฟเบอร์ออฟติกกับเสาไฟฟ้

  15.อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

  16.จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

  17.ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี

  18.อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระยะไกล 

  19.ค่าบริการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก

  20.ค่าบริการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและติดต้ังอุปกรณ์
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อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่กล้องวงจรปิด 
ท่ีนําเสนอต้องเป็น Brand  ของบริษัทจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป หรือ อเมริกาหรือประเทศ

ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค 

เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด NVR      

IP Camera 2 M Pixel    

กล่องคลอบกล้องกันน้ํากันฝุ่น IP 66    

ขาเหล็กติดต้ังกล้องกับเสาไฟฟ้า     

เครื่องควบคุมและสํารองไฟขนาด 1000Kv   

อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง Hub Swits Gigabit 24 port 

อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (Media converter)TX 

อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก(Media converter)RX 

สายไฟเบอร์ออฟติก 12 Core     

ในและนอกอาคาร     

THW 2.5      

ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ (19”Rack) 9u    

กล้องกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก   

อุปกรณ์ยึกสายไฟเบอร์ออฟติกกับเสาไฟฟ้า   

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร     

จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว HD 1080 p   

ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี      

ส่งสัญญาณระยะไกล (Wifi)    

ค่าบริการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก    

ค่าบริการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและติดต้ังอุปกรณ์  

      (ลงชื่อ)   
                                                        (นางจิราวรรณ   เพชรตีบ

                               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่

อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่กล้องวงจรปิด (Camera) และเครื่อง
ของบริษัทจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป หรือ อเมริกาหรือประเทศ

 จํานวน 1 เครื่อง 

 จํานวน 8 ชุด 

 จํานวน 8 ตัว 

 จํานวน 8 ตัว 

 จํานวน 1 เครื่อง 

 จํานวน 1 เครื่อง 

 จํานวน 8 ตัว 

 จํานวน 8 ตัว 

     จํานวน 2500 เมตร 

 จํานวน 650 เมตร 

 จํานวน 300 เมตร 

 จํานวน 1 ตู้ 

 จํานวน 8 ตัว 

 จํานวน 250 ตัว 

 จํานวน 8 ตัว 

 จํานวน 1 เครื่อง 

 จํานวน 1 ชุด 

 จํานวน 2 ตัว 

 จํานวน 27 ชุด 

 จํานวน 1 ระบบ 

นางจิราวรรณ   เพชรตีบ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 



 
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี  2 /2558 

โครงการจัดจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไม่น้อยกว่า 8 ชุด  
 องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  อําเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 
ลงวันท่ี  13  ตุลาคม  2557 

---------------------------------------------------------- 
    องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตําบล”     มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้าง  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera ความละเอียดไม่น้อย 2 ล้าน
พิกเซล ข้ึนไป และมีคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตามท่ีกําหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 
อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   
   

    ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น 998,100.-บาท (-เงินเก้าแสนเก้าหม่ืน
แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)แต่องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 900,000.-
บาท และองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่จะดําเนินการจัดจ้างโดยยึดราคางบประมาณภายในวงเงิน 
900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจัดจ้าง  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าจ้างมีราคา
ท่ีแตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางท่ีได้ประกาศไว้  ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคา
กลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบ  หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) 

โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
              1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
              1.2 แบบใบเสนอราคา 
              1.3 แบบสัญญาจ้าง 
              1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
              1.5 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน 

   1.6 บัญชีแสดงรายการเอกสาร/หลักฐาน 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนซ่ึงผู้ท้ิงงานของ
ทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
              2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น 
              2.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 450,000.-บาท (--เงินส่ีแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-- )  และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน      รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชื่อถือ 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 

              3.1  สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

              3.2  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 

              3.3  สําเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีท่ีมีการกําหนดผลงาน
ตามข้อ 2.3 ) 

             3.4  บัญชีรายการก่อสร้าง  หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 

         3.5  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองราคา 

4.  การย่ืนซองสอบราคา 

              4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงรายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กับไว้ด้วยทุกแห่ง   

              4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอ
ราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อ
รายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ท้ังนี้ ราคาท่ีรวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

     ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  45  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

               4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  _45_ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน 

            4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

              4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา      โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 2/2558 ” โดยยื่น
โดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล  ในวันท่ี วันท่ี  14  ตุลาคม  2557   ถึงวันท่ี  28 ตุลาคม  2557  ต้ังแต่  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่  (ในวันเวลาราชการ)    และ ในวันท่ี 29  
ตุลาคม  2557  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน) 
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 เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันท่ี 30 ตุลาคม  2557 เวลา  10.30  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ (ท่ีว่าการอําเภอป่าบอน) 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
               5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้       องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
              5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม   ข้อ 2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
               5.3  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ  หรือ
มีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  
   (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
               5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้  องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
               5.5  องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ  และ
ให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน  หากมีเหตุผล
ท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตําบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์  หากคําชี้แจงไม้เป็นท่ีรับฟังได้  องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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6.   การทําสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาระบุ ในข้อ  กับองค์การบริหารส่วนตําบล

ภายใน  7  วัน    นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง      และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า   ( 
5%)  ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
               6.1  เงินสด 
         6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ 
          6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

    6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          6.5  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างท่ีมีวงเงินไม่เกิน  10 
ล้านบาท) 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
              องค์การบริหารส่วนตําบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น   1  งวด   คือ งวดสุดท้าย    เป็นจํานวน
เงินในอัตราร้อยละ ร้อย  ของค่าจ้าง ( 100% ) เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  
รวมท้ังทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

8.  อัตราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10%)  ของค่าจ้างตาม 

สัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่

กรณี จะต้องรับประกับความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี -- เดือน นับถัด
จากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน   15    วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
      10.1  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้    ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2558 การลงนาม

ในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินแล้วเท่านั้น  
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        10.2   เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
นําเข้ามาทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

     (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

     (3)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึงองค์กรบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบทางราชการ 

10.4  องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดใบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
      เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10  ของแต่ละ
สาขา  แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1   ช่างโยธา 
11.2   ช่างสํารวจ 
11.3   ช่างก่อสร้าง 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม่ 

14  ตุลาคม  2557 
  
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด CCTV 
แนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่   2/2558  

องค์การบริหารส่วนตําบลวังใหม ่
 อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมองคงที่ (IP Fixed Camera) 

ข้อกําหนดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
  1.เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดต้ังด้วยมุมกางมองภาพแบบคงท่ี 

  2.สามารถแสดงภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน 
IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

  3.มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 

  4.มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์
อยู่ภายในตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกท่ีเป็นชนิดปรับช่องรับแสง (lris) แบบอัตโนมัติได้ 

  5.สามารถต้ังค่าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไปและสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ ให้แตกต่าง
กันได้ และสามารถส่งสัญญาณภาพได้ท่ี 25 FPS หรือดีกว่า 

  6.มีความละเอียดของกล้องต้ังแต่ 2 Megapixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า 

  7.มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไม่มากกว่า 
0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว่า 

  8.มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือให้ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในและเวลากลางวันและ
กลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

  9.สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) 

  10.รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

  11.ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 

  12.สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้ 

  13.ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้
มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

  14.สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over Ethernet (POE) ได้  

คุณสมบัติท่ัวไปของระบบ 

  1.เป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย (IP CCTV System) และต้องเป็นระบบท่ีรองรับ
ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน ONVIF ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (IP 
CCTV System) 
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  2.อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้แก่ กล้องวงจรปิด (Camera) และเครื่อง
บันทึกภาพ (NVR) ท่ีนําเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันเพ่ือการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
ต่อการบํารุงรักษา 

  3.อุปกรณ์หลักของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่กล้องวงจรปิด (Camera) และเครื่อง
บันทึกภาพ (NVR) ท่ีนําเสนอต้องเป็น Brand  ของบริษัทจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป หรือ อเมริกาหรือประเทศ
ญ่ีปุ่น หรือเกาหลี เท่านั้น 

ข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค 

  1.เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด NVR       จํานวน 1 เครื่อง 

  2.กล้องวงจรปิด IP Camera 2 M Pixel     จํานวน 8 ชุด 

  3.กล่องคลอบกล้องกันน้ํากันฝุ่น IP 66     จํานวน 8 ตัว 

  4.ขาเหล็กติดต้ังกล้องกับเสาไฟฟ้า      จํานวน 8 ตัว 

  5.เครื่องควบคุมและสํารองไฟขนาด 1000Kv    จํานวน 1 เครื่อง 

  6.อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง Hub Swits Gigabit 24 port  จํานวน 1 เครื่อง 

  7.อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก (Media converter)TX  จํานวน 8 ตัว 

  8.อุปกรณ์แปลงสัญญาไฟเบอร์ออฟติก(Media converter)RX  จํานวน 8 ตัว 

  9.สายไฟเบอร์ออฟติก 12 Core          จํานวน 2500 เมตร 

  10.สาย Lan ในและนอกอาคาร      จํานวน 650 เมตร 

  11.สายไฟ THW 2.5       จํานวน 300 เมตร 

  12.ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ (19”Rack) 9u     จํานวน 1 ตู้ 

  13.กล้องกันน้ําสําหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก    จํานวน 8 ตัว 

  14.อุปกรณ์ยึกสายไฟเบอร์ออฟติกกับเสาไฟฟ้า    จํานวน 250 ตัว 

  15.อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร      จํานวน 8 ตัว 

  16.จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว HD 1080 p    จํานวน 1 เครื่อง 

  17.ชุดโต๊ะและเก้าอ้ี       จํานวน 1 ชุด 

  18.อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระยะไกล (Wifi)     จํานวน 2 ตัว 

  19.ค่าบริการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก     จํานวน 27 ชุด 

  20.ค่าบริการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกและติดต้ังอุปกรณ์   จํานวน 1 ระบบ 

 

 



 

 

 

 
 


