
 
 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด 
โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  

กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบที่ 2  จ ำนวน 8 ชุด  
2. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด 
3. จอแสดงภำพสี LED 40" พร้อมขำแขวนและสำย HDMI  จ ำนวน 1 ชุด   
4. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1K VA (630W)  ส ำหรับส ำรองเครื่องบันทึกภำพ  จ ำนวน 1 เครื่อง 
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนำด 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสำยใยแก้วน ำแสง ปลั๊กไฟ   จ ำนวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญำณ 100 Mbps 20 SFP WDM slot+4 combo uplink จ ำนวน 1 ชุด 
7. อุปกรณ์ขยำยและแปลงสัญญำณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม 

Industrial Power Supply  จ ำนวน  4  ชุด 
8. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA (480W)  จ ำนวน  4  ชุด 
9. อุปกรณ์ติดตั้ง จ ำนวน 1 ระบบ       

9.1  สำยใยแก้วน ำแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อน ำไฟฟ้ำ 
9.2  สำยน ำสัญญำณชนิด UTPภำยนอกอำคำร 
9.3  ตู้พักกระจำยกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ ์
9.4  ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้ำเกินในวงจร, กำรลัดวงจร และไฟกระโชก 
9.5  ชุดจ่ำยไฟฟ้ำ พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution + Thermostat) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบท่ี 2 
1.1  เป็นกล้องวงจรปิดส ำหรับเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
1.2  มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel 
1.3  มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second) 
1.4  ใช้เทคโนโลยี Day/Night ส ำหรับกำรแสดงภำพได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืนโดยอัตโนมัติ 
1.5  สำมำรถควบคุมกำรเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเม่ือเปลี่ยนโหมดกำรบันทึกภำพ 
1.6 มีควำมไวแสงน้อยที่สุด ไม่มำกกว่ำ 0.25 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพสี (Color) และไม่มำกกว่ำ       

0.05 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพขำวด ำ (Black/White) 
1.7  มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว 
1.8  มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกัสต่ ำสุดกับค่ำควำมยำวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.5 มิลลิเมตร 
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1.9  สำมำรถตรวจจับควำมเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได ้
1.10 สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพที่มีควำมแตกต่ำงของแสงมำก (Wide Dynamic Range หรือ 

Super Dynamic Range) ได้ 
1.11  สำมำรถส่งสัญญำณภำพไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง 
1.12  ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
1.13  สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย 
1.14  สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได ้
1.15 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ และ

สำมำรถท ำงำนได้ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้ 

1.16  มีช่องส ำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจ ำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
1.17 ตัวกล้องได้มำตรฐำน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส ำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มำตรฐำน

IP66 หรือดีกว่ำ 
1.18  ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน 
1.19  ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
1.20  ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ 

 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 

2.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมำเพ่ือบันทึกภำพจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพำะ 
2.2 สำมำรถบันทึกและบีบอัดภำพได้ตำมมำตรฐำน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่ำ 
2.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
2.4 สำมำรถบันทึกภำพและส่ งภำพเ พ่ือแสดงผลที่ควำมละเอียดของภำพสู งสุดไม่น้อยกว่ ำ             

1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel 
2.5 สำมำรถใช้งำนกับมำตรฐำน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่ำงน้อย 
2.6 สำมำรถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ ำนวนไม่น้อย 2 หน่วย 
2.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนำดควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 4 TB 
2.8 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
2.9 สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได ้
2.10  สำมำรถแสดงภำพที่บันทึกจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนระบบเครือข่ำยได้ 
2.11  ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนที่มีคุณภำพ 
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3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสาย HDMI  

3.1 ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ 1,920x1,080 พิกเซล 
3.2 ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดจอภำพขั้นต่ ำ 40 นิ้ว 
3.3 แสดงภำพด้วยหลอดภำพ แบบ LED Backlight 
3.4 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ เพ่ือกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพ และเสียง 
3.5 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ รองรับไฟล์ ภำพ เพลง และภำพยนตร์ 
3.6 ช่องกำรเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component 
3.7 มีขำแขวนและสำย HDMI 

 
4. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  ส าหรับส ารองเครื่องบันทึกภาพ 

4.1 มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 KVA (630 Watts)      
4.2 สำมำรถจ่ำยพลังงำนสะสมได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี

 
5. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19" Rack) พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วน าแสง ปลั๊กไฟ 

5.1 เป็นตู้ขนำด 19 นิ้ว 
5.2 มีพัดลมระบำยอำกำศขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัว 
5.3 มีอุปกรณ์จัดเก็บสำยใยแก้วน ำแสง  
5.4 มีปลั๊กไฟน้อยกว่ำ 4 ช่อง 

 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink 

6.1 เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000 Mbps SFP slots จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 และ
มีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 4 พอร์ต  

6.2 มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่น้อยกว่ำ 1 Modules 
6.3 สนับสนุนมำตรฐำน ได้อย่ำงน้อยดังนี ้
- IEEE 802.3 10 Base-T 
- IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX 
- IEEE 802.3ab 1000 Base-T 
- IEEE 802.3z 1000 Base-X 
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- IEEE 802.3ad Link Aggregation 
- IEEE 802.1p Priority 
- IEEE 802.1q Tag VLAN 
- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

6.4 มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่ำ 48 Gbps  
6.5 มีขนำด MAC Table ไม่น้อยกว่ำ 16,000 
6.6 รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพ่ือสนับสนุนกำรปรับปรุงกำรใช้เครือข่ำยของกำรถ่ำยโอนไฟล์

ขนำดใหญ่ 
6.7 มีหน่วยควำมจ ำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1,536K Bytes หรือมำกกว่ำ 
6.8 สำมำรถท ำ VLANs ได้ไม่น้อยกว่ำ 255 กลุ่ม 
6.9 มี Priority Queues ไม่น้อยกว่ำ 8 Queues เพ่ือสนับสนุนกำรท ำ QoS   
6.10  อุปกรณ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน FCC Part15 และ CE  
6.11  สำมำรถรองรับกำรวิเครำะห์ปัญหำของระบบเครือข่ำยด้วยเทคนิค Port Mirror ได ้
6.12  ระบบจ่ำยไฟฟ้ำแบบ Power Redundancy และสนับสนุนกำรส ำรองไฟฟ้ำ 
6.13  สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR เพ่ือ

รองรับ multimedia streaming 
6.14  สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สำมำรถใช้งำน VLAN ข้ำมระหว่ำง WAN ของผู้ให้บริกำรได้ 
6.15  สนับสนุน SNMP power down trap กำรขำดกำรเชื่อมต่อที่เกิดจำกระบบไฟฟ้ำ 
6.16  สำมำรถดูข้อมูลกำรเชื่อมต่อด้วยSFPและสถำนะต่ำงๆ เช่น ควำมเร็ว อุณหภูมิ ระยะทำง ก ำลังไฟ  
6.17  ผู้เสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรบริกำรหลังกำรขำยจำก

กำรแต่งตั้งจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีกำรรับประกันว่ำเป็นสินค้ำใหม่ ไม่ใช่เก่ำเก็บ โดยมี
หนังสือรับรองแนบมำในเอกสำรสอบรำคำ 
 

7 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม 
Industrial Power Supply  

7.1 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 
7.1.1 มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จ ำนวน 5 ช่อง รองรับกำรท ำงำนในแบบ PoE ตำม

มำตรฐำน IEEE 802.3at PoE/PSE จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง และมีพอร์ท SC แบบ WDM 
Single-mode จ ำนวน 1 ช่อง 
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7.1.2 รองรับกำรเชื่อมต่อผ่ำนสำยใยแก้วน ำแสงไม่ต่ ำกว่ำ 20 กิโลเมตร  
7.1.3 รองรับ Mac Address Table ไม่น้อยกว่ำ 2 K 
7.1.4 รองรับ Jumbo Frames ไม่น้อยกว่ำ 1.5 K   
7.1.5 มีหน่วยควำมจ ำที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมำกกว่ำ 
7.1.6 สำมำรถสลับสำย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X) 
7.1.7 รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ Full Duplex, Half Duplex 
7.1.8 รองรับมำตรฐำน IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow 

Control และ IEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอย่ำงน้อย  
7.1.9 สำมำรถแสดงสถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ์ผ่ำนดวงไฟLEDได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย  PWR, 

PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE 
7.1.10  สำมำรถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และ Wall mount ได้  
7.1.11  สำมำรถทนควำมชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกว่ำ  
7.1.12  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ FCC Part 15  
7.1.13  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน CE  
7.1.14 สำมำรถท ำงำนได้ในสภำวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating) -20°C ถึง 60°C และสภำวะอุณหภูมิ

ในห้องปฏิบัติกำร (Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกว่ำ  
7.1.15  รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับกำรต่อไฟส ำรองในแบบ Redundant Power 
7.1.16 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำรบริกำรหลังกำรขำย

จำกกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีกำรรับประกันว่ำเป็นสินค้ำใหม่ ไม่ใช่เก่ำ
เก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมำในเอกสำรสอบรำคำ 

 
7.2 หม้อแปลง ชนิด Industrial ขนาด 48V 

7.2.1 ติดตั้งบนรำงอุตสำหกรรม มำตรฐำน DIN ชนิดเกรดส ำหรับโรงงำน 
7.2.2 ใช้ คำปำซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศำ ในกำรผลิต โดยมีรำยงำนกำรทดสอบมำยืนยัน 
7.2.3 มีระบบป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร ไฟฟ้ำเกิน  
7.2.4 มีระบบป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกิน 85°C , +5 °C โดยกำรตัดกระแสไฟฟ้ำและจะท ำงำนอัตโนมัติ

เมื่ออุณหภูมิลดลง 
7.2.5 มีไฟ LED แสดงสถำนกำรณ์ท ำงำน 
7.2.6 มีกำรออกแบบให้มีระบบระบำยควำมร้อน 
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7.2.7 สำมำรถท ำงำนได้ในสภำวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)  -10°C ถึง 60°C และสภำวะ

อุณหภูมิในห้องปฏิบัติกำร(Storage) -20°C ถึง 85°C หรือดีกว่ำ  
7.2.8 ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัย UL โดยมีเอกสำรมำยืนยัน 

 
8 เครื่องส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  ส าหรับส ารองกล้องวงจรปิด 

8.1 มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480Watts) 
8.2 สำมำรถจ่ำยพลังงำนสะสมได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี

 
9 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 

9.1 สายใยแก้วน าแสง 9/125 (SM) ชนิดไม่มีสื่อน าไฟฟ้า 
9.1.1 เป็นสำยใยแก้วน ำแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีสื่อน ำไฟฟ้ำ โดยมีขนำดของเส้นใยน ำแสง 

9/125 ไมโครเมตร 
9.1.2 ผลิตตำมมำตรฐำนของ ITU-T  G.652D 
9.1.3 สำยใยแก้วน ำแสงสำมำรถติดตั้งภำยนอกอำคำรแบบแขวนในอำกำศรับน้ ำหนักตัวเองได้ ตำม

มำตรฐำน TIS 2166-2548 โดยมีส ำเนำใบอนุญำตยืนยัน 
9.1.4 Loose tube ท ำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภำยใน Loose tube 

มี Thixotropic Jelly Compound เพ่ือป้องกันควำมชื้น 
9.1.5 มี Central Strength Member ท ำด้วยวัสดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic)  เป็นตัวช่วย

รองรับแรงดึง 
9.1.6 มี Strength  Member ท ำด้วยวัสดุ  Aramid yarn เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง  
9.1.7 มี Rip Cord  จ ำนวน 2 เส้น ท ำด้วยวัสดุ  Polyester เพ่ือช่วยให้สะดวกในกำรปลอกสำย 
9.1.8 มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพ่ือป้องกันควำมชื้น 
9.1.9 เปลือกนอกของสำยท ำด้วยวัสดุ  HDPE ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 mm เพ่ือป้องกันรังสี UV 
9.1.10  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงสำย ไม่เกิน 10.5 mm และ น้ ำหนักไม่เกิน 85 kg./km. 
9.1.11  สำยใยแก้วน ำแสงต้องได้รับกำรทดสอบตำมมำตรฐำน  
 กำรทดสอบแรงดึง   IEC 60794-1-2-E1 
 กำรทดสอบแรงกดทับ   IEC 60794-1-2-E3 
 กำรทดสอบรัศมีกำรโค้งงอซ้ ำ  IEC 60794-1-2-E6 
 กำรทดสอบกระทบกระแทก  IEC 60794-1-2-E4  
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 กำรทดสอบรัศมีกำรโค้งงอ   IEC 60794-1-2-E11 
 กำรทดสอบแรงบิด   IEC 60794-1-2-E7 
 กำรทดสอบอุณหภูมิกำรใช้งำน  IEC 60794-1-2-F1 
 กำรทดสอบกำรซึมผ่ำนของน้ ำ  IEC 60794-1-2-F5B 

9.1.12 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมควำมนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
9.1.13 ผู้ผลิตต้องได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9001 โดยมีส ำเนำ

ใบรับรองยืนยัน 
9.1.14 ผู้ผลิตต้องได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน  ISO 14001 โดยมี

ส ำเนำใบรับรองยืนยัน 
9.1.15 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสำยใยแก้วน ำแสงเพ่ือกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและกำร

บริกำรหลังกำรขำย โดยมีหนังสือรับรองตัวแทนจ ำหน่ำยและรับรองว่ำเป็นสินค้ำใหม่   ไม่ใช่
สินค้ำเก่ำเก็บจำกผู้ผลิต 
 

9.2 สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร 
9.2.1 เป็นสำย UTP ชนิด Cat 5E ขนำด 24 AWG 
9.2.2 รองรับแบรนวิธ ที่ 350 MHz 
9.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน (PE) 
9.2.4 มีลวดสลิงเพ่ือช่วยในกำรดึง 
9.2.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมควำมนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 
9.2.6 ผู้ผลิตต้องได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน  ISO 9001 โดยมีส ำเนำ

ใบรับรองยืนยัน 
9.2.7 ผู้ผลิตต้องได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน  ISO 14001 โดยมี

ส ำเนำใบรับรองยืนยัน 
 

9.3 ตู้และกล่องกันน้ า ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก 
9.3.1 เป็นตู้ชนิดติดตั้งภำยนอกอำคำรที่ออกแบบเพ่ือระบบวงจรปิด 
9.3.2 ผลิตจำกเหล็กแผ่น Electro Galvanized 
9.3.3 เคลือบด้วย Zinc Phosphate เพ่ือป้องกันสนิม 
9.3.4 พ่นด้วยสีฝุ่นชนิด Epoxy 
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9.3.5 ด้ำนข้ำงท้ังสองด้ำน เจำะครีบระบำยอำกำศ 
9.3.6 หลังคำตู้ต้องเป็นชิ้นเดียวกับตัวตู้เพ่ือป้องกันน้ ำซึมเข้ำตู้ 
9.3.7 ขนำดตู้ไม่น้อยกว่ำ 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร  
9.3.8 สำมำรถป้องกันฝุ่นและน้ ำ ตำมมำตรฐำน IP54 
9.3.9 ผลิตตำมมำตรฐำนทำงไฟฟ้ำสำกล IEC61439-2 
9.3.10 มีขำตั้งและยึดเครื่องส ำรองไฟกับตู้ เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรกระทบกระแทก 

 
9.4 มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน  

9.4.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร  
9.4.1.1 เป็นชนิดเกำะรำงตำมมำตรฐำน IEC60898 
9.4.1.2 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break 
9.4.1.3 แรงดันไฟฟ้ำระหว่ำงสำยไม่เกิน 415 V 
9.4.1.4 พิกัดกระแสใช้งำน (In) ไม่เกิน 10 A 
9.4.1.5 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไม่เกิน 6 KA 

 
9.4.2 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก 

9.4.2.1 แรงดันไฟฟ้ำระหว่ำงสำยไม่เกิน 385 V 
9.4.2.2 พิกัดกระแสใช้งำน (In) ไม่เกิน 20 KA 
9.4.2.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไม่เกิน 40 KA 
9.4.2.4 ระดับกำรป้องกันไฟกระโชก 2.0 KV 
9.4.2.5 สำมำรถท ำงำนได้ในสภำวะอุณหภูมิแวดล้อม (Operating)  -40 °C ถึง 80 °C 

 
9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ 

9.5.1 มีช่องจ่ำยไฟฟ้ำขำออก  
9.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
9.5.3 มีพัดลมระบำยอำกำศ 
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ข้อก าหนดอื่นๆ / เงื่อนไขการเสนอราคา 
1. กล้องวงจรปิดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย เพ่ือประสิทธิภำพกำรใช้งำน 
2. ผู้เสนอรำคำต้องมีเอกสำรรับรองตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อต่ำงๆ มำแสดงให้ครบถ้วน 
3. ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดท ำรำยละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ก ำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพ่ือควำม

สะดวกในกำรพิจำรณำ หำกผู้เสนอรำคำไม่จัดท ำ เป็นเหตุให้เชื่อว่ำผู้เสนอรำคำเสนอสินค้ำที่ไม่ตรงตำม
คุณลักษณะที่ก ำหนด อปท.จะไม่รับพิจำรณำใบเสนอรำคำของรำยนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
หัวข้อ คุณลักษณะท่ีก าหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอ้างอิง (หน้า) 

ระบุหัวข้อให้ตรงกบัที่
ก ำหนดในเอกสำรนี้ 

ให้คัดลอกจำก
ข้อก ำหนดที่ก ำหนด
ในเอกสำรนี้ 

ให้ระบุควำมสำมำรถหรือ
คุณลักษณะเฉพำะของ 
ระบบที่เสนอ 

ให้ระบุหรืออ้ำงอิงถึงเอกสำรใน
ข้อเสนอที่เก่ียวข้อง และท ำ
สัญลักษณ์แสดงข้อควำมในประโยค
ของเอกสำรหรือในแคตตำล็อกนั้นให้
ชัดเจน 

 
4. กำรติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มำตรฐำนทำงวิศวกรรมตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตได้ก ำหนดไว้ และทดลองใช้

งำนของระบบให้สมบูรณ์ตำมข้อก ำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสำยดินและ BREAKER SWITCH 
ตำมควำมเหมำะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชำก ให้ระบบกล้องเพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำยแก่กล้อง  

5. กำรติดตั้งระบบสำยสัญญำณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ บนเสำไฟฟ้ำหรือเสำสำธำรณะอ่ืนๆ 
ที่ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของหน่วยงำนใดๆ ทำง อปท.มีหน้ำที่ประสำนงำนก่อนด ำเนินกำรและผู้ขำยมี
หน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลในกำรขออนุญำตดังกล่ำว   

6. ในกรณีจ ำเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำเพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำแก่ระบบ อปท.มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรขอ
ติดตั้งในนำมของ อปท. ส่วนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเป็นหน้ำที่ของผู้ขำย 

7. ในกำรเสนอรำคำอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอรำคำต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่ำงๆ 
ของแต่ละอุปกรณ์ที่ เสนอให้ครบถ้วน แคตตำล็อกต้องท ำเครื่องหมำยก ำกับให้ชัดเจน หำกไม่ท ำ
เครื่องหมำย ทำงคณะกรรมกำรไม่อำจหยั่งทรำบเจตนำได้ อปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรำกฏใน
เอกสำรแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกที่สุด 

8. ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรติดตั้งอุปกรณ์หรือควำม
เสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ชนะกำรเสนอรำคำ โดยจะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซม แก้ไข 
ให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดข้ึน 

 
 

(ลงชื่อ)    ประธำนกรรมกำร 
                                            (นำยเบญจพล   จันทรมำนะ) 
 
(ลงชื่อ)    กรรมกำร (ลงชื่อ)    กรรมกำร 

                    (นำยวิติ   รองพินิจ)                    (นำยธรรมรงค์   ปำนเกลี้ยง) 
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9. ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องเป็นผู้จัดหำอุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่ำงๆ เพ่ือให้ระบบท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และหำกอุปกรณ์ใด
ไม่มีอยู่ในข้อก ำหนดนี้ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำเพ่ือให้ระบบทั้งหมดท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ชนะกำรเสนอรำคำในกำรจัดหำอุปกรณ์ดังกล่ำวโดยถือให้รวมอยู่ในรำคำที่
เสนอแล้ว 

10. ผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องปรับปรุงสภำพพ้ืนที่ให้กลับสู่สภำพเดิม และขนย้ำยเศษวัสดุรวมทั้งท ำควำม
สะอำดให้เรียบร้อย หลังจำกกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ 

11. ผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมที่ อปท. 
ก ำหนด 

12. กำรรับประกันกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์บันทึกภำพต้องมีกำรรับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และ
อุปกรณร์ำยกำรอ่ืนต้องรับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หลังจำกส่งมอบงำน 

13. ผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องจัดอบรม กำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำที่  ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งำนที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ 1 วัน หรือไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมง  พร้อมจัดท ำคู่มือส ำหรับกำรดูแลระบบ 
และส ำหรับกำรใช้งำนระบบ พร้อมส ำเนำไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด  

14. ระยะเวลำด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  60 วัน  
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธำนกรรมกำร 
                                            (นำยเบญจพล   จันทรมำนะ) 
 

(ลงชื่อ)    กรรมกำร  
                                                      (นำยวิติ   รองพินิจ)                     
 

(ลงชื่อ)    กรรมกำร 
                                                 (นำยธรรมรงค์   ปำนเกลี้ยง) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
        (นายเบญจพล   จันทรมานะ) 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการก าหนดราคากลาง 
             (นายวิติ   รองพินิจ) 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการก าหนดราคากลาง 
        (นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง) 

 
 
 

1. ชื่อโครงการการ จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาสาร 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  900,000.- บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   4  กันยายน  2558 
เป็นเงิน  910,000.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      -    บาท 

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1 บริษัท Hitech Nakhon Group จ ากัด 
4.2 ร้าน ASIA com  
4.3 ร้าน ที-คอม เซอร์วิส 
4.4 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.5 ส านักงบประมาณ 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1  นายเบญจพล   จันทรมานะ  หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
5.2  นายวิติ   รองพินิจ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
5.3  นายธรรมรงค์   ปานเกลี้ยง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
  
   



 

 
 



 
 
 
 
 
 



 



 


