ประกาศองค์การบริหารสวนตาบลบางกຌว
รืไอง ปะกวดราคาซืๅอกลຌองวงจรปิด CCTV ชนิดเรຌสาย พรຌอมติดตัๅง
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
-------------------------------------------องค์การบริหารสวนตาบลบางกຌว อาภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์
จะประกวดราคาจัดซืๅอกลຌองวงจรปຂด CCTV ชนิดเรຌสาย พรຌอมติดตัๅง สาหรับติดตัๅง฿นพืๅนทีไขตตาบลบางกຌว
อาภอมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 1 ชุด ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ตามรายการดังนีๅ
กลຌองวงจรปຂด CCTV ชนิดเรຌสาย พรຌอมติดตัๅง จานวน 1 ชุด (รายละอียดตามอกสารนบทຌายอกสาร
ประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์) ราคามาตรฐาน฿นจัดซืๅอครัๅงนีๅจานวน 2,687,400.- บาท
(สองลຌานหกสนปดหมืไนจใดพันสีไรຌอยบาทถຌวน)
ผูຌมีสิทธิสนอราคาจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. ป็นผูຌมีอาชีพขายพัสดุทีไประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ดังกลาว
๎. เมป็นผูຌทีไถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานของทางราชการละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว
3. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌประสงค์
จะสนอราคาเดຌมีคาสัไง฿หຌสละสิทธิ์ความคุຌมกันชนวานัๅน
๐. ป็นผูຌทีไผานการคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติบืๅองตຌน฿นการซืๅอขององค์การบริหารสวนตาบลบางกຌว
5. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌประสงค์จะสนอราคารายอืไนทีไขຌาสนอราคา฿หຌกองค์การบริหาร
สวนตาบลบางกຌว ณ วันทีไประกาศประกวดราคาดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระทาการอันป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม฿นการประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ
6. บุคคลหรือนิติบุคลทีไจะขຌาป็นคูสัญญาตຌองเมอยู฿นฐานะป็นผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
สดงบัญชีรายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระสาคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคลทีไ จะขຌาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึไงเดຌดานินการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e–GP) ตຌองลงทะบียน฿นระบบอิลใกทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีไวใบเซด์ศูนย์ขຌอมูลจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
8. คูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนตการจายงินตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกินสามหมืไนบาท
คูสัญญาอาจจายป็นงินสดกใเดຌ
กาหนดยืไนซองอกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ฿นวันทีไ 7 กันยายน 2560
ระหวางวลา 09.00 น. ถึงวลา 10.00 น. ณ ทีไวาการอาภอมืองสมุทรสงคราม ชัๅน ๎ (ศูนย์รวมขຌอมูล
ขาวสารการซืๅอหรือการจຌางขององค์การบริหารสวนตาบลระดับอาภอ) ละกาหนดสนอราคา ฿นวันทีไ 27
กันยายน 2560 ตัๅงตวลา 15.00 น. ป็นตຌนเป

/.ผูຌสน฿จ...

-2ผูຌสน฿จติดตอขอซืๅออกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ฿นราคาชุดละ200.- บาท
(สองรຌอยบาทถຌวน) เดຌทีไกองคลังองค์การบริหารสวนตาบลบางกຌว ฿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)
นายกองค์การบริหารสวนตาบลบางกຌว

รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ

คาจัดซืๅอกลຌองวงจรปิด CCTV ชนิดเรຌสาย พรຌอมติดตัๅงสาหรับติดตัๅง฿นพืๅนทีไขตตาบลบางกຌว อาภอมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 1 ชุด
(1) ชุดมขายกลຌองวงจรปຂด ชนิดเรຌสายพรຌอมระบบประกาศตือน ประกอบดຌวย
1.1 ครืไองบันทึกภาพ (NVR) ขนาด 16 ชองสัญญาณ พรຌอมหนวยความจา จานวน 3 ครืไอง
ป็นงิน 222,000 บาท มีคุณลักษณะพืๅนฐานตามกระทรวงทคนลยีสืไอสารสนทศละการ
สืไอสารกาหนดดังนีๅ
- ป็นอุปกรณ์บันทึกภาพผานครือขาย (NVR-Network Video Recorder) บบ 16 ชอง
- ป็นอุปกรณ์ทีไผลิตมาพืไอบันทึกภาพจากกลຌองวงจรปຂดดยฉพาะ
- มีชองชืไอมตอระบบครือขาย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T จานวนเมนຌอยกวา
1 ชอง
- สามารถบันทึกภาพละสงภาพพืไอสดงผลทีไความละอียดของภาพสูงสุดเมนຌอยกวา
1,920x1,080 pixel หรือเมนຌอยกวา 2,073,600 pixel
- สามารถ฿ชຌงานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP,”NTP หรือ SNTP” TCP/IP เดຌป็นอยางนຌอย
- สามารถติดตัๅงหนวยจัดกใบขຌอมูล (Hard disk) จานวนเมนຌอยกวา 4 หนวย
- มีหนวยจัดกใบขຌอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมเมนຌอยกวา 8 TB
- มีชองชืไอมตอ (Interface) บบ USB จานวนเมนຌอยกวา 2 ชอง
- สามารถ฿ชຌงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 เดຌ
- สามารถสดงภาพทีไบันทึกจากกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดผานระบบครือขายเดຌ
- ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีไมีคุณภาพ
หมายหตุ ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจาป พ.ศ.
255๕
1.2 จอรับสัญญาณภาพ (Monitor) ชนิด LED ขนาด 42 นิๅว จานวน 3 ครืไอง ป็นงิน 45,000 บาท
- จอมอนิตอร์ ชนิด LED ขนาดเมนຌอยกวา 42 นิๅว
- ความละอียดจอภาพระบบ FULL HD เมนຌอยกวา 1,920x1,080 พิกซล
1.3 ครืไองสารองเฟ ขนาด 1000 VA จานวน 4 ครืไอง ป็นงิน ๎๏,๎์์ บาท
- ครืไองจายเฟฟ้าสารองขนาด 1000 VA ฿ชຌสารองเฟฟ้าเวຌขณะเฟฟ้าดับเมนຌอยกวา 30 นาที
1.4 ชุดรับสัญญาณภาพชนิดเรຌสายพรຌอมสาอากาศชนิดทง Forum จานวน 6 ชุด ป็นงิน
180,000 บาท พรຌอมขาหลใกสาหรับติดตัๅงชุดสงสัญญาณภาพพรຌอมอุปกรณ์ยึดติด
- ชุดรับสัญญาณภาพชนิดเรຌสายพรຌอมสาอากาศชนิดทง Forum
- ทางานยานความถีไ 5.0 GHz เมกิน 500 mW
- มีระบบ SITE SURVEY สาหรับตรวจสอบคลืไนความถีไ 5.0 GHz ฿นบริวณ฿กลຌคียงพืไอหลีกลีไยง
การทับซຌอนของชองสัญญาณ
1.5 สายนาสัญญาณภาพชนิด UTP CAT5e จานวน 6 ชุด ป็นงิน 9,000 บาท
- สายนาสัญญาณภาพชนิด UTP CAT5e
- จากจานรับสัญญาณภาพสูครืไองบันทึกภาพ
- ป็นสายบบกลียวคู
- มีสຌนผานศูนย์กลาง 24 A WG
/.1.6 ตูຌสาหรับ…

-21.6 ตูຌสาหรับ฿สครืไองบันทึกภาพละอุปกรณ์ จานวน 1 ตูຌ ป็นงิน 10,000 บาท
- ป็นตูຌ Rack ชนิดมีฝาปຂดปຂดดຌานหนຌาละดຌานหลัง ขนาด 19 นิๅว ความสูงเมนຌอยกวา 80 ซม.
- มีชองสียบเฟฟ้า จานวนเมนຌอยกวา 10 ชอง
- ทาดຌวยผนลหะพรຌอมพนสีอยางดี
1.7 สวิทช์ฮับ 16 พอร์ต (switch hub) จานวน 2 ตัว ป็นงิน 3,200 บาท
- มีลักษณะการทางานเมนຌอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองชืไอมตอระบบครือขายบบ(NetworkInterface) บบ 10/100/Base-Tหรือดีกวา
จานวนเมนຌอยกวา 16 ชอง
- มีสัญญาณเฟสดงสถานะของการทางานชองชืไอมตอระบบครือขายทุกชอง
1.8 ตูຌลหะกันนๅาสาหรับ฿สสวิทช์ฮับละ Adapter สาหรับชุดรับสัญญาณภาพพรຌอมอุปกรณ์ติดตัๅง
จานวน 1 ตูຌ ป็นงิน 6,000 บาท
1.9 สาถักชนิดสามหลีไยมสูง 30 มตร พรຌอมอุปกรณ์ลอฟ้า จานวน 1 ตຌน ป็นงิน 50,000 บาท
- สาหรับติดตัๅงกลຌองวงจรปຂด ละจานสงสัญญาณ พรຌอมสายลอฟ้า
- ทาดຌวยหลใกละทาสี สຌม-ขาว
- ตัวสาป็นบบตัๅงดีไยว
- ความสูงรวมทัๅงหมด 30 มตร
หมายหตุ รายการทีไ 1.2-1.9 ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลางละ
คุณลักษณะพืๅนฐานของระบบกลຌองทรทัศน์ วงจรปຂดประจาป พ.ศ.255๕
2. ชุดลูกขายกลຌองวงจรปຂดชนิดเรຌสายพรຌอมครืไองรับวิทยุกระจายสียงชนิดเรຌสายสาหรับประกาศจຌงตือน
ประกอบดຌวย
2.1 กลຌองวงจรปຂด (IP Camera) จานวน 33 ตัว ป็นงิน 1,419,000 บาท
คุณลักษณะพืๅนฐานตามกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารกาหนดดังนีๅ
ป็นกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดชนิดเอพี บบมุมมองคงทีไสาหรับติดตัๅงภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) บบทีไ 2
- ป็นกลຌองวงจรปຂดสาหรับครือขายบบมุมมองคงทีไ (Fixed Network Camera)
- มีความละอียดของภาพสูงสุดเมนຌอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือเมนຌอยกวา 2,073,600
pixel
- มี frame rate เมนຌอยกวา 25 ภาพ ตอวินาที (frame per second)
- ฿ชຌทคนลยี Day/Night สาหรับการสดงภาพเดຌทัๅงกลางวันละกลางคืนดยอัตนมัติ
- สามารถควบคุมการลืไอน IR Filter อัตนมัติ฿นตัวกลຌองมืไอปลีไยนหมดการบันทึกภาพ
- มีความเวสงนຌอยสุดเมมากกวา 0.25 LUX สาหรับการสดงภาพสี (Color) ละเมมากวา
0.05 LUX สาหรับการสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) เมนຌอยกวา 1/3 นิๅว
- มีผลตางคาความยาวฟกัสตไาสุดกับคาความยาวฟกัสสูงสุดเมนຌอยกวา 4.5 มิลลิมตร
- สามารถตรวจจับความคลืไอนเหวอัตนมัติ (Motion Detector) เดຌ
- สามารถสดงรายละอียดของภาพทีไมีความตกตางของสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) เดຌ
- สามารถสงสัญญาณภาพเปสดงเดຌอยางนຌอย 2 หลง
- เดຌรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพเดຌตามมาตรฐาน H.264 ป็นอยางนຌอย
/.- สามารถ…

-3- สามารถ฿ชຌงานตามมาตรฐาน IPv4 ละ IPv6 เดຌ
- มีชองชืไอมตอระบบครือขาย (Network Interface) บบ 10/100 Base-T หรือดีกวา ละ
สามารถทางานเดຌตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3 at (Power over Ethernet)
฿นชองดียวกันเดຌ
- มีชองสาหรับบันทึกขຌอมูลลงหนวยความจาบบ SD Card หรือ Micro SD Card
- ตัวกลຌองเดຌมาตรฐาน IP66หรือติดตัๅงอุปกรณ์พิไมติมสาหรับหุຌมกลຌอง (Housing) ทีไเดຌมาตรฐาน
IP66 หรือดีกวา
- เดຌรับมาตรฐานดຌานความปลอดภัยตอผูຌ฿ชຌงาน
- ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานระบบการจัดการสิไงวดลຌอม
- ผูຌผลิตตຌองเดຌรับมาตรฐานดຌานการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีไมีคุณภาพ
หมายหตุ ตัๅงจายตามกณฑ์ราคากลางละคุณลักษณะพืๅนฐานของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจาป พ.ศ. 255๕
2.2 Housing สาหรับ฿สกลຌองวงจรปຂดพรຌอมขายึด จานวน 33 ชุด ป็นงิน 66,000 บาท
- สาหรับบรรจุกลຌองวงจรปຂดพืไอป้องกันนๅาละความรຌอน
- ทาจากวัสดุลหะกันสนิมหรือเฟบอร์กลาส
- ตຌองเดຌรับมาตรฐานทีไ IP66
- พรຌอมขาสาหรับยึดติด
2.3 Adapter สาหรับจายเฟ฿หຌกับกลຌองวงจรปຂด 12VDC กลองกันนๅาสาหรับ฿ส Adapter ละบรกกอร์
สาหรับกลຌองวงจรปຂด จานวน 33 ชุด ป็นงิน 66,000 บาท
2.4 สายนาสัญญาณชนิด UTP CAT5e จากกลຌองวงจรปຂดเปยังชุดสงสัญญาณภาพ จานวน 1,500 มตร
ป็นงิน 45,000 บาท
- สายนาสัญญาณภาพชนิด UTP CAT5e
- จากกลຌองสูชุดจานสงสัญญาณภาพ
- ป็นสายบบกลียวคู
- มีสຌนผานศูนย์กลาง 24A WG
2.5 สวิทช์ฮับ 8 พอร์ต (Switch hub) สาหรับรวมสัญญาณภาพจากกลຌองเปสูชุดสงสัญญาณภาพชนิด
เรຌสาย จานวน 11 ตัว ป็นงิน 44,000 บาท
- มีลักษณะการทางานเมนຌอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองชืไอมตอระบบครือขายบบ 10/100/1000 Base-TX จานวนเมนຌอยกวา 8 ชอง
- มีสัญญาณเฟสดงสถานะของการทางานชองชืไอมตอระบบครือขายทุกชอง
2.6 ชุดสงสัญญาณภาพชนิดเรຌสายพรຌอมสายอากาศชนิดจานสงสัญญาณ พรຌอมขายึดสาหรับติดตัๅงชุด
สงสัญญาณภาพ จานวน 21 ชุด ป็นงิน 315,000 บาท
- ชนิดเรຌสายพรຌอมสายอากาศชนิดจานหลีไยมหรือกลมบบทิศทาง
- ทางานทีไยานความถีไ 5.0 GHz เมกิน 500 mW
- มีระบบ SITE SURVEY สาหรับตรวจสอบคลืไนความถีไ 5.0 GHz ฿นบริวณ฿กลຌคียงพืไอหลีกลีไยง
การทับซຌอนของชองสัญญาณ
2.7 ตูຌลหะกันนๅาสาหรับ฿สสวิทช์ฮับละ Adapter สาหรับชุดสงสัญญาณภาพ พรຌอมอุปกรณ์ติดตัๅงกับ
สาเฟฟ้า จานวน 11 ตูຌ ป็นงิน 55,000 บาท

/.2.8 ครืไองรับ…

-42.8 ครืไองรับวิทยุกระจายสียงชนิดเรຌสายสาหรับประกาศจຌงตือน จานวน 2 ชุด ป็นงิน 110,000 บาท
- ครืไองรับวิทยุชนิดบงกลุมละพิไมลดสียงเดຌจากครืไองสงวิทยุดิมของ อบต.บางกຌว
- ตัวครืไองรับวิทยุทาดຌวยกลองอลูมินียมละปຂดฝาดຌวยผนลหะอยางดีภาย฿นตัวครืไองรับ
ประกอบดຌวย
*ชุดจายเฟ สาหรับภาครับละภาคขยายสียง
*มดูลภาคขยาย ขนาดเมนຌอยกวา 60 วัตต์
- สายอากาศสาหรับภาครับ พรຌอมผงเมຌสาหรับติดตัๅง
- ลาพงฮอร์นชนิดกลมขนาดสຌนผาศูนย์กลางของปากฮอร์น 15 นิๅว ปากละเสຌลาพงทาดຌวย
อลูมินียมกาลังขับ 60 วัตต์ 4 ลาพง
- ตຌองมีสานา฿บอนุญาต฿หຌผลิตหรือทาพืไอสารองจาหนายซึไงครืไองรับสงวิทยุความถีไ 420.200
MHz จากคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ
(กสทช).พรຌอมรับรองสานาถูกตຌองมาสดง฿นวันยืไนซองสอบราคา
- ตຌองมีสานาบัญชีสดงรายการครืไองวิทยุคมนาคม ทีไจัดหามา฿ชຌ฿นงานติดตัๅงระบบ ดยระบุ
รายละอียดหมายลขครืไองทีไผานการจดทะบียนจากคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการ
ทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช). พรຌอมรับรองสานาถูกตຌองมาสดง฿นวันยืไน
ซองสอบราคา
2.9 คาธรรมนียมมิตอร์เฟฟ้า ขนาด 5A จานวน 11 ลูก ป็นงิน 8,019 บาท
2.10 สายเฟ 2.VCT 2x2.5 SQMM จานวน 640 มตร ป็นงิน 10,981 บาท
฿ชຌสาหรับดินสายจากมิตอร์ เปขຌากลองบรกกอร์ทีไจายเฟสาหรับกลຌอง ละชุดสงสัญญาณภาพ
หมายหตุ รายการทีไ 2.2 – 2.10 ตัๅงจายตามราคาทຌองถิไนนืไองจากป็นอุปกรณ์นอกหนือจากกณฑ์ราคากลาง
ละคุณลักษณะพืๅนฐานของระบบกลຌองทรทัศน์วงจรปຂดประจาป พ.ศ. 255๕
รายการอุปกรณ์ทีไตຌองนามาประกอบพิจารณา฿นวัน ยืไนอกสารประมูลจานวน 1 ชุดประกอบดຌวยรายการ มีดังนีๅ
1. ครืไองบันทึกภาพ NVR ขนาด 16 ชองสัญญาณ จานวน 1 ครืไอง
2. สายอากาศละชุดรับสัญญาณภาพชนิดเรຌสาย (ชนิดทง Forum) จานวน 1 ชุด
3. กลຌองวงจรปຂด (IP Camera) บบมุมมองคงทีไ (IP Fixed CAMERA) จานวน 1 ชุด
4. สายอากาศละชุดสงสัญญาณภาพชนิดเรຌสาย (ชนิดจานสงสัญญาณ) จานวน 1 ชุด
5. ครืไองรับวิทยุบบบงกลุมละพิไมลดสียงเดຌ จานวน 1 ชุด
หมายหตุ การติดตัๅงระบบกลຌองวงจรปຂดตามรายการตຌองสามารถชืไอมยงขຌอมูลกับระบบหนวยงานราชการอืไน โ เดຌ
รวมงบประมาณสาหรับการจัดซืๅอ ป็นงิน 2,68๓,๐00 บาท

