
 
ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลบางกຌว 

รืไอง   ปะกวดราคาซืๅอกลຌองวงจรปิด CCTV ชนิดเรຌสาย พรຌอมระบบประกาศชนิดเรຌสาย 

พรຌอมติดตัๅงส าหรับติดตัๅง฿นพืๅนทีไขตต าบลบางกຌว 

    ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 
    --------------------------------------------  

องค์การบริหารสวนต าบลบางกຌว  อ าภอมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีความประสงค์ 
จะประกวดราคา จัดซืๅอกลຌองวงจรปຂด CCTV ชนิดเรຌสาย  พรຌอมระบบประกาศชนิดเรຌสายพรຌอมติดตัๅงส าหรับ
ติดตัๅง฿นพืๅนทีไขตต าบลบางกຌว อ าภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ชุด   ดຌวยวิธีการทาง
อิลใกทรอนิกส์  ตามรายการดังนีๅ   
 

กลຌองวงจรปຂด CCTV ชนิดเรຌสาย  พรຌอมระบบประกาศชนิดเรຌสายพรຌอมติดตัๅงส าหรับติดตัๅง฿นพืๅนทีไขต
ต าบลบางกຌว จ านวน 1 ชุด (รายละอียดตามอกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์)    
ราคามาตรฐาน฿นจัดซืๅอครัๅงนีๅจ านวน  3,521,910.- บาท (สามลຌานหຌาสนสองหมืไนหนึไงพันกຌารຌอยสิบบาทถຌวน) 
 

ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ  
ํ. ป็นผูຌมีอาชีพขายพัสดุทีไประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ดังกลาว  
๎. เมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว  
3. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌประสงค์

จะสนอราคาเดຌมีค าสัไง฿หຌสละสิทธิ์ความคุຌมกันชนวานัๅน  
๐. ป็นผูຌทีไผานการคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติบืๅองตຌน฿นการซืๅอขององค์การบริหารสวนต าบลบางกຌว 
5. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌประสงค์จะสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การบริหาร

สวนต าบลบางกຌว ณ วันทีไประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  หรือเมป็นผูຌกระท าการอันป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม฿นการประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ 

6. บุคคลหรือนิติบุคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญาตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
สดงบัญชีรายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระส าคัญ 

7. บุคคลหรือนิติบุคลทีไ จะขຌาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึไงเดຌด านินการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e–GP) ตຌองลงทะบียน฿นระบบอิลใกทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีไวใบเซด์ศูนย์ขຌอมูลจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

8. คูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชธีนาคาร วຌนตการจายงินตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกินสามหมืไนบาท 
คูสัญญาอาจจายป็นงินสดกใเดຌ 

   ก าหนดยืไนซองอกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ฿นวันทีไ  7  กันยายน 2560   
ระหวางวลา 10.00 น.  ถึงวลา 11.00 น.  ณ ทีไวาการอ าภอมืองสมุทรสงคราม ชัๅน ๎  (ศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการซืๅอหรือการจຌางขององค์การบริหารสวนต าบลระดับอ าภอ)  ละก าหนดสนอราคา  ฿นวันทีไ  27       
กันยายน 2560  ตัๅงตวลา 15.30 น.  ป็นตຌนเป 
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   ผูຌสน฿จติดตอขอซืๅออกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ฿นราคาชุดละ 200.- บาท  
(สองรຌอยบาทถຌวน)  เดຌทีไกองคลังองค์การบริหารสวนต าบลบางกຌว   ฿นวันทีไ  22  สิงหาคม 2560  ถึงวันทีไ  
30 สิงหาคม 2560  ตัๅงตวลา 08.30 น.  ถึงวลา 16.30 น.  ดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ http://www. 
bangkaewsamutsongkhram.go.th หรือสอบถามทางทรศัพท์หมายลข ์-๏๐๓๒-๕๓๔๕  ฿นวันละวลา
ราชการ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ   22  ดือนสิงหาคม พ.ศ.๎๑60 
 
 
 

(นายประกอบ  สงจันทร์) 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลบางกຌว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     

 

รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ 
คาจัดซืๅอกลຌองวงจรปิด cctv ชนิดเรຌสาย พรຌอมระบบประกาศชนิดเรຌสายพรຌอมติดตัๅงส าหรับติดตัๅง฿นพืๅนทีไ
ขตต าบลบางกຌว อ าภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 ชุด  มีรายละอียด ดังนีๅ 
1) ระบบอุปกรณ์฿นหຌองควบคุมประกอบดຌวย   
    (1)อุปกรณ์บันทึกภาพผานครือขาย ( Network Video Recorder ) บบ 32 ชองจ านวน 1 ครืไอง 
ป็นงิน 99,800  บาท มีคุณลักษณะดังนีๅ 

    -ป็นอุปกรณ์ทีไผลิตมาพืไอบันทึกภาพจากกลຌองวงจรปຂดดยฉพาะ  
    -สามารถบันทึกละบีบอัดภาพเดຌตามมาตรฐาน MPEG 4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
    -มีชองชืไอมตอระบบครือขาย ( Network Interface ) บบ 10/100 Base-T จ านวนเมนຌอยกวา  
     1 ชอง 
    -สามารถบันทึกภาพละสงภาพพืไอสดงผลทีไความละอียดของภาพสูงสุดเมนຌอยกวา 1,920 X  
     1,080 pixle 
    -สามารถ฿ชຌงานกับมาตรฐาน HTTP , SMTP , “ NTP หรือ SNTP “ , TCP/IP เดຌป็นอยางนຌอย 
    -สามารถติดตัๅงหนวยจัดกใบขຌอมูล (Hard Disk) จ านวนเมนຌอยกวา 4 หนวย 
    -สามารถติดตัๅงหนวยจัดกใบขຌอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมเมนຌอยกวา 8 TB 
    -มีชองชืไอมตอ (Interface) บบ USB จ านวนเมนຌอยกวา 2 ชอง 
    -สามารถ฿ชຌงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 เดຌ 
    -สามารถสดงภาพทีไบันทึกจากกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดผานระบบครือขายเดຌ  
    -ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานการบริหารการจัดการหรือบริหารงานทีไมีคุณภาพ 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(2)ฮาร์ดดิส ความจุขຌอมูล 4 TBจ านวน 8 ลูก  ป็นงิน 53,600 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ป็นพอร์ทชนิด SATA 
    -ความรใวจานหมุน  7200  รอบ/นาที 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 
  (3)จอมอนิตอร์ ชนิด LED ขนาด 40 นิๅว พรຌอมขาจับ  จ านวน 1 ครืไอง  ป็นงิน 15,000 บาท  มี
รายละอียดดังนีๅ 

    -จอ LED  ชนิดเรຌขอบ ทีไมีขนาดจอภาพเมนຌอยกวา 40 นิๅว 
    -รองรับความละอียดป็นความละอียดของการสดงผลจอภาพ 1920 x 1080 พิกซล 
    -สดงภาพดຌวยหลอดภาพ LED Backlight หรืออืไน โ ทีไดีกวา 
    -ชอง HDMI เมนຌอยกวา 2 ชองสัญญาณ พืไอการชืไอมตอสัญญาณภาพละสียง 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(4)สายสัญญาณภาพ  (HDMI)  ความยาว 5 มตร จ านวน 1 สຌน ป็นงิน 2,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -สามารถรองรับภาพระบบ Full HD (1080p) 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 
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(5)อุปกรณ์ปลงสัญญาณ  จ านวน 4 ชุด  ป็นงิน 30,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ส าหรับสาย฿ยกຌวน าสง ชนิด Single Mode 
    -ความรใว฿นการรับสงขຌอมูลเมนຌอยกวา 10/100 
(6)สายชืไอมตอสาย฿ยกຌวน าสงบบ Simplex ความยาวสຌนละ  1 มตร  จ านวน 8 สຌน   

ป็นงิน 2,080 บาท มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ป็นสาย Simplex ชนิด Single Mode ขนาดของสຌน฿ยน าสงเมนຌอยกวา 9/125 เมครมตร 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(7)Sleeve ส าหรับชืไอมตอสาย฿ยกຌวน าสง  จ านวน 8 ชิๅน  ป็นงิน 160 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ  
    -฿ชຌกับสาย฿ยกຌวน าสง ชนิด  Single Mode 
    -มีกนสตนลสพืไอป้องกันสาย฿ยกຌวน าสง 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(8)สายคบิลส าหรับชืไอมตออุปกรณ์ครือขาย ชนิด UTP CAT5e จ านวน 10 มตร  ป็นงิน 800 บาท  
มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ป็นสายสัญญาณชนิด CAT5e บบกลียวคู 
    -ความรใว฿นการรับสงขຌอมูลเมนຌอยกวา 10/100 
    -ขนาดบอร์ 24 AWG 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(9)สายคบิลส าหรับชืไอมตออุปกรณ์ชืไอมตอสัญญาณ Wifi บบ Bridge  จ านวน 50 มตร   
ป็นงิน 4,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ป็นสายสัญญาณชนิด CAT5e บบกลียวคู 
    -ความรใว฿นการรับสงขຌอมูลเมนຌอยกวา 10/100 
    -ขนาดบอร์ 24 AWG 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง จ านวน 1 ชุด  ป็นงิน 21,000 บาท  มี
รายละอียดดังนีๅ 

      -มีลักษณะการท างานเมนຌอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
      -มีชองชืไอมตอระบบครือขาย ( Network Interface ) บบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  
       จ านวนเมนຌอยกวา 24 ชอง 

        -มีสัญญาณเฟสดงสถานะของการท างานชองชืไอมตอระบบครือขายทุกชอง  
      -รองรับ Mac Address เดຌเมนຌอยกวา 8,000 Mac Address 
      -สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานทางปรกรม Web Browser เดຌ 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1 มษายน 25๒์ 
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(11) ถาดกใบสาย฿ยกຌวน าสง  12  Core ชนิด Rack Mount 1U  จ านวน 1 ชุด  ป็นงิน 9,000 บาท  
มีรายละอียดดังนีๅ 

      -มีถาดส าหรับกใบสายเฟบอร์ขนาดเมนຌอยกวา 12 Core 
      -รองรับการติดตัๅง฿นตูຌรใคขนาดมาตรฐาน 
      -วัสดุท าจากหลใกชุปซิๅงค์พรຌอมพนสี฿หຌสวยงาม 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(12)ตูຌรใคส าหรับกใบอุปกรณ์ ขนาด 36U จ านวน 1 ตูຌ  ป็นงิน 18,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
      -ป็นตูຌรใคขนาดมาตรฐานขนาด 19 นิๅว 36U ดยมีความกวຌางเมนຌอยกวา 60 ซนติมตร  ความ

ลึกเมนຌอยกวา 80 ซนติมตร ละความสูงเมนຌอยกวา 179 ซนติมตร 
      -มีชองสียบเฟฟ้า จ านวนเมนຌอยกวา 10 ชอง 
      -มีพัดลมส าหรับระบายความรຌอน เมนຌอยกวา 2 ตัว 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1  มษายน  25๒์ 
(13)ครืไองส ารองเฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 ครืไอง  ป็นงิน  5,800 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
      -มีก าลังเฟฟ้าดຌานนอกเมนຌอยกวา 1 kVA (630 Watts) 

-สามารถส ารองเฟฟ้าเดຌเมนຌอยกวา 15 นาที 
หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1  มษายน  25๒์ 

(14)อุปกรณ์ชืไอมตอสัญญาณ Wifi บบ Bridge (ส าหรับติดตัๅงทีไศูนย์ควบคุม)  จ านวน 2 ตัว   
ป็นงิน 24,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ  

      -ท างานทีไยานความถีไ 5.005 – 5.990 GHz เมกิน 1000 mW 
      -มีระบบ SITE SURVEY ส าหรับตรวจสอบคลืไนความถีไ 5.005 – 5.990 GHz ฿นบริวณ฿กลຌคียง 

         พืไอหลีกลีไยงการทับซຌอนของชองสัญญาณ 
หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 
2) กลຌองวงจรปຂดชนิด  IP Camera ประกอบดຌวย 

(1)กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเอพี บบมุมมองคงทีไส าหรับติดตัๅงภายนอกอาคาร ( Outdoor Fixed 
Network Camera ) บบทีไ 2  จ านวน 31 กลຌอง  ป็นงิน 1,333,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ป็นกลຌองวงจรปຂดส าหรับครือขายบบมุมมองคงทีไ (Fixed Network Camera)  
    -มีความละอียดของภาพสูงสุดเมนຌอยกวา 1,920 x 1,080 Pixel หรือเมนຌอยกวา 2,073,600 Pixel 
    -มี frame rate เมนຌอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 
    -฿ชຌทคนลยี Day/Night ส าหรับการสดงภาพเดຌทัๅงกลางวันละกลางคืนดยอัตนมัติ 
    -สามารถควบคุมการลืไอน IR Filer อัตนมัติ฿นกลຌองมืไอปลีไยนหมดการบันทึกภาพ 
    -มีความเวสงนຌอยสุด เมมากกวา 0.25 LUX ส าหรับการสดงภาพสี (Color) ละเมมากกวา 0.5  
     LUX ส าหรับการสดงภาพขาวด า (Black/White) 
    -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) เมนຌอยกวา 1/3 นิๅว 
    -มีผลตางคาความยาวฟกัสตไ าสุดกับคาความยาวฟกัสสูงสุดเมนຌอยกวา 4.5 มิลลิมตร  
    -สามารถตรวจจับความคลืไอนเหวอัตนมัติ (Motion Detector) เดຌ 
    -สามารถสดงรายละอียดของภาพทีไมีความตกตางของสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ  
     Super Dynamic Range)เดຌ 
    -สามารถสงสัญญาณภาพเปสดงเดຌอยางนຌอย 2 หลง 

/.-เดຌรับ… 
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    -เดຌรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    -สามารถสงสัญญาณภาพเดຌมาตรฐาน H.264 ป็นอยางนຌอย 
    -สามารถ฿ชຌงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 เดຌ 
    -มีชองชืไอมตอระบบครือขาย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T หรือดีกวา ละ 
     สามารถท างานเดຌตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
     ฿นชองดียวกัน 
    -มีชองส าหรับบันทึกขຌอมูลลงหนวยความจ าบบ SD Card หรือ MicroSD Caed 
    -ตัวกลຌองเดຌมาตรฐาน IP66 หรือติดตัๅงอุปกรณ์พิไมติมส าหรับหุຌมกลຌอง (Housing) ทีไเดຌมาตรฐาน     
     IP66 หรือดีกวา 
    -เดຌรับมาตรฐานดຌานความปลอดภัยตอผูຌ฿ชຌงาน 
    -ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานระบบจัดการสิไงวดลຌอม 
    -ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีไมีคุณภาพ  

หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1 มษายน 25๒์ 
(2) ชุดขาจับพรຌอมนใอตยึด  จ านวน 31 ชุด  ป็นงิน 77,500 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ  
    -ป็นอุปกรณ์หอหุຌมกลຌองส าหรับกลຌองวงจรปຂดรูปทรงกระบอก   
    -฿ชຌอลูมินียม฿นการผลิต พืไอป้องกันการกิดสนิม 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(3)สายคบิลส าหรับชืไอมตอสัญญาณกับกลຌองวงจรปຂด ชนิด UTP CAT5e  จ านวน 200 มตร   
ป็นงิน  16,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ป็นสายสัญญาณชนิด CAT5e บบกลียวคู 
    -ความรใว฿นการรับสงขຌอมูลเมนຌอยกวา 10/100 
    -ขนาดบอร์ 24 AWG 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(4)อุปกรณ์ชืไอมตอสัญญาณ Wifi บบ Bridge (ส าหรับติดตัๅงทีไจุดกลຌอง) จ านวน 12 ตัว  ป็นงิน  
144,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ท างานทีไยานความถีไ 5.005 – 5.990 GHz เมกิน 1000 mW 
    -มีระบบ SITE SURVEY ส าหรับตรวจสอบคลืไนความถีไ 5.005 – 5.990 GHz ฿นบริวณ฿กลຌคียง  
     พืไอหลีกลีไยงการทับซຌอนของชองสัญญาณ 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕  
3) ครืไองรับกระจายสียงส าหรับจຌงตือนมืไอกิดหตุฉุกฉิน ประกอบดຌวย 

(1)ครืไองรับวิทยุชนิดบงกลุมละพิไมลดสียงเดຌป็นรายตัวจากครืไองสงวิทยุ พรຌอมล าพง 15 นิๅว ชุด
ละ 2  ล าพง  รวมจ านวน 3 ชุด  ป็นงิน 159,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -ครืไองรับวิทยุชนิดบงกลุมละพิไมลดสียงเดຌป็นรายตัวจากครืไองสงวิทยุของ อบต. ฿นปัจจุบัน  
     ประกอบดຌวย 

         1.ชุดจายเฟ ส าหรับภาครับละภาคขยายสียง  
     2.มดูลภาครับชนิดบงกลุมละพิไมลดสียงเดຌป็นรายตัวอยู฿นมดูลดียวกัน  
     3.มดูลภาคขยาย ขนาดเมนຌอยกวา 60 วัตต์ 

/.-ตัวครืไองรับ… 
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    -ตัวครืไองรับวิทยุท าดຌวยวัสดุอลูมินียมหรืออัลลอย ทีไทนตอสภาพอากาศ  
    -ครืไองรับวิทยุกระจายสียงเรຌสาย฿ชຌการขຌารหัสพืไอควบคุม฿หຌครืไองรับวิทยุกระจายสียง฿หຌ      
     ออกอากาศเดຌป็นรายตัวละพิไมลดสียงเดຌอิสระรายตัวจากครืไองสงวิทยุ  
    -ครืไองรับวิทยุกระจายสียงชนิดเรຌสายรับความถีไละรหัสจากครืไองสงบบตอนืไองตลอดวลาการ  
     ออกอากาศมืไอครืไองรับวิทยุตัว฿ดตัวหนึไงเมมีกระสเฟจาย฿หຌครืไองรับวิทยุครืไองรับวิทยุจะเม 
     ท างานละมืไอมีกระสเฟจาย฿หຌครืไองรับวิทยุ฿หมอีกครัๅงครืไองรับวิทยุจะท างานเดຌอยางอัตนมัติ 
     ดยเมตຌองปຂดครืไองสง฿หม 
    -สาอากาศพรຌอมสายน าสัญญาณ 
    -ล าพงฮอร์นชนิดกลมขนาดสຌนผานศูนย์กลางของปากฮอร์น 15  นิๅว ปากละเสຌล าพงท าดຌวย 
     อลูมินียมก าลังขับ 60วัตต์ 2 ตัวตอชุด 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 
4) ตูຌส าหรับติดตัๅงอุปกรณ์ภายนอกอาคาร  ประกอบดຌวย 

(1)ตูຌส าหรับกใบอุปกรณ์กลຌองละสาย฿ยกຌวน าสง  จ านวน 15 ตูຌ  ป็นงิน  52,500 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ส าหรับ฿สอุปกรณ์กลຌองวงจรปຂด 
    -วัสดุท าจากหลใกชุปซิๅงค์พรຌอมพนสี฿หຌสวยงาม 
(2)อุปกรณ์ปลงสัญญาณ  จ านวน 10 ชุด  ป็นงิน  75,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ส าหรับสาย฿ยกຌวน าสง ชนิด Single Mode 
    -ความรใว฿นการรับสงขຌอมูลเมนຌอยกวา 10/100 
(3)สายชืไอมตอสาย฿ยกຌวน าสงบบ Simplex ยาว 1 มตร  จ านวน 20 สຌน  ป็นงิน  5,200 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -ป็นสาย Simplex ชนิด Single Mode ขนาดของสຌน฿ยน าสงเมนຌอยกวา 9/125 เมครมตร 
(4)Sleeve ส าหรับชืไอมตอสาย฿ยกຌวน าสง  จ านวน 20 ชิๅน ป็นงิน 400 บาท 
    -฿ชຌกับสาย฿ยกຌวน าสง ชนิด  Single Mode 
    -มีกนสตนลสพืไอป้องกันสาย฿ยกຌวน าสง 

หมายหตุ  รายการตาม (1) - (4) ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลาง
ละคุณลักษณะพืๅนฐานของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(5)อุปกรณ์กระจายสัญญาณบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง  จ านวน 15 ชุด  ป็นงิน  
141,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 

    -มีลักษณะการท างานเมนຌอยกวา Layer 2 ของ OIS Model 
    -มีชองชืไอมตอระบบครือขาย (Network Interface ) บบ 10/100 Base-T หรือดีกวา ละ 
     สามารถท างานเดຌตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEE 802.3at (Power over Ethernet)  
     ฿นชองดียวกัน จ านวนเมนຌอยกวา 8 ชอง 
    -มีสัญญาณเฟสดงสถานะของการท างานชองชืไอมตอระบบครือขายทุกชอง 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1 มษายน 25๒์ 
(6)ถาดกใบสาย฿ยกຌว  จ านวน  7 ชุด  ป็นงิน  1,750 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ  
    -ถาดส าหรับกใบรอยตอจุด Splice 
    -ป็นถาดกใบหลอด Sleeve Protection  สามารถกใบเดຌสูงสุด 24 Core 
    -ตัวกใบหลอดชืไอมตอท าจากพลาสติก  

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

/.(7)ครืไอง… 
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(7)ครืไองส ารองเฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 15 ครืไอง  ป็นงิน  42,000 บาท  มีรายละอียด
ดังนีๅ 

    -มีก าลังเฟฟ้าดຌานนอกเมนຌอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    -สามารถส ารองเฟฟ้าเดຌเมนຌอยกวา 15 นาที 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ณ วันทีไ ๎1 มษายน 25๒์ 
(8)สาย VCT ขนาด 2 x2.5 SQ.MM ส าหรับจายเฟ฿หຌกลຌองพรຌอมขຌอตอยึดสาย  จ านวน 320 มตร  

ป็นงิน  9,600 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -สายเฟ ขนาด  2 x 2.5 SQ.MM. 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 
5) ระบบสายสัญญาณ฿ยกຌวน าสง  ประกอบดຌวย 
   (1) สาย฿ยกຌวน าสง 12 Core  พรຌอมติดตัๅง  จ านวน  12,000 มตร  ป็นงิน  876,000 บาท  มี
รายละอียดดังนีๅ 
     -ป็นสาย฿ยกຌวน าสงทีไ฿ชຌติดตัๅงภายนอกอาคาร   

    -สาย฿ยกຌวน าสงตຌองมีฉนวนปลือกนอกป็นพลีอทีลีนทีไมีคาความหนานนสูง    
    -ป็นสาย฿ยกຌวน าสงชนิด SingleMode ขนาดของสຌน฿ยกຌวน าสงเมนຌอยกวา 9/125  
     เมครมตร  ดยมีจ านวน฿ยกຌวเมนຌอยกวา  12  Core 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(2)ตัวรับสาย฿ยกຌวพรຌอมนຍอตยึด จ านวน 240 ตัว  ป็นงิน  48,000 บาท  มีรายละอียดดังนีๅ 
    -มีขนาดการรองรับ หรือติดตัๅงสาย฿ยกຌวน าสงเดຌอยางขใงรง 
    -ท าดຌวยหลใกเมป็นสนิม หรือหลใกชุปซิๅงค์ 

หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(3)ตัวกใบสาย฿ยกຌวน าสง (Preformed)  จ านวน 480 สຌน  ป็นงิน  28,800 บาท   
หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจ าป พ.ศ.255๕ 

(4)ตัวรัดสาย฿ยกຌวน าสง (Support)  จ านวน 88 สຌน  ป็นงิน  2,640 บาท 
หมายหตุ  ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐาน
ของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂด ประจ าป พ.ศ.255๕ 

(5) การขຌาหัวสาย฿ยกຌวน าสง  จ านวน 28 หัว  ป็นงิน  7,280 บาท  
6) ระบบสายสัญญาณละการติดตัๅงกลຌองวงจรปຂดละตัๅงคาระบบกลຌองวงจรปຂดพรຌอมอุปกรณ์  จ านวน 31 จุด  
ป็นงิน  217,000 บาท  ประกอบดຌวย 

    -งานติดตัๅงตูຌควบคุมพรຌอมอุปกรณ์ 
    -งานติดตัๅงสายจายเฟส าหรับตอขຌากับอุปกรณ์ 
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รายการอุปกรณ์ละอกสารทีไตຌองน ามาประกอบการพิจารณา฿นวันยืไนซองประมูล  มีดังนีๅ 
1. อุปกรณ์บันทึกภาพผานครือขาย ( Network Video Recorder ) บบ 32 ชอง  จ านวน  1  ครืไอง 
2. กลຌองทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเอพี บบมุมมองคงทีไส าหรับติดตัๅงภายนอกอาคาร จ านวน   1  ตัว 

( Outdoor Fixed Network Camera ) บบทีไ 2 
3. ครืไองรับกระจายสียงส าหรับจຌงตือนมืไอกิดหตุฉุกฉิน พรຌอมล าพงขนาด 15 นิๅว 2 ตัว 

จ านวน   1  ชุด 
4. ส านา฿บอนุญาตคຌากีไยวกับอุปกรณ์วิทยุทรคมนาคม จากคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 

กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช.)  
5. ส านา฿บอนุญาต฿หຌผลิต หรือท าพืไอส ารองจ าหนายซึไงครืไองรับสงความถีไ 420.200 MHz.  จาก

คณะกรรมการกิจการกระจายสียงกิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช.) หรือหนังสือตงตัๅง
ตัวทนจ าหนายจากผูຌผลิต 

6. ส านาบัญชีสดงรายการครืไองวิทยุคมนาคมทีไจัดหามา฿ชຌงาน฿นการติดตัๅงระบบกระจายสียง
ทางเกลอัตนมัติ ตามประกาศฯ ดยระบุรายละอียดหมายลขครืไองทีไผานการจดทะบียนจากคณะกรรมการ
กิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช.) เมกิน  3  ป  พรຌอมส านา
฿บอนุญาตท าซึไงครืไองวิทยุคมนาคมทีไมีหมายลข฿บอนุญาต฿หຌตรงตามบัญชีสดงรายการครืไองวิทยุคมนาคม  
รวมงบประมาณส าหรับจัดซืๅอป็นงิน  3,521,910 บาท 
 
  
 
 

 


