ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง สอบราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 9 ชุด
บริเวณหมู-ที่ 1 บานหาดเสี้ยว ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
………………………
ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค3จะสอบ
ราคาซื้อกลองวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้งบริเวณ หมู-ที่ 1 บานหาดเสี้ยว ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม-นอยกว-า 2 ลานพิกเซล
จํานวน 9 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะและประมาณการที่กําหนด
คุณลักษณะพื้นฐานของกลองวงจรปด (CCTV)
แบ-งเปEน 3 ประเภท ไดแก1. กลองโทรทัศน3วงจรปด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
2. กลองโทรทัศน3วงจรปด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera)
3. กลองโทรทัศน3วงจรปด IP แบบปรับมุมมองได (IP Pan Tilt Zoom Camera)
รายละเอียดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
1. กลองโทรทัศน3วงจรปด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
1.1 เปEนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งดวยมุมมองภาพแบบคงที่
1.2 สามารถแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการ
ควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว-า
1.4 มีขนาดตัวรับภาพไม-เล็กกว-า 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS
หรือดีกว-า พรอมเลนส3อยู-ภายในตัวกลอง หรือมีเลนส3แบบต-อภายนอกที่เปEนชนิดปรับช-องรับแสง (liris)
แบบอัตโนมัติได
1.5 สามารถตั้งค-าการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพื้นที่ทั่วไป และสําหรับพื้นที่
สําคัญ ใหแตกต-างกันได และสามารถส-งสัญญาณภาพไดที่ 25 FPS หรือดีกว-า
1.6 มีความละเอียดของกลองตั้งแต- 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD
1080p หรือดีกว-า
1.7 มีความไวแสงนอยสุด ไม-มากกว-า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี
(Day Mode) และไม-มากกว-า 0.05 LUX สําหรับการสรางภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกว-า
1.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อใหภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืนสําหรับพื้นที่สําคัญ
1.9
สามารถแสดงรายละเอี ย ดของภาพที่ มี ค วามแตกต- า งของแสงมาก
(Wide Dynamic Range)
1.10 รองรับการส-งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นที่สําคัญ
1.11 ส-งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท-า
1.12 สามารถทํางานผ-านระบบเครือข-ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได
1.13 ตัวกลอง......................

-21.13 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ3เพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง
(Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกว-า
1.14 สามารถใชงานกับกระแสไฟฟpาที่จ-ายออกจากอุปกรณ3 แบบ Power Over
Ethernet (PoE) ได
2. ขอปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดหาระบบหรือกลองโทรทัศน3วงจรปด (CCTV)
2.1 อุปกรณ3บันทึกขอมูล (Video Recorder) หรืออุปกรณ3บันทึกขอมูลผ-าน
ระบบเครือข-าย (Network Video Recorder) หรืออุปกรณ3บันทึกขอมูลแบบดิจิตอล (Digital Video
Recorder) จะตองไดรับ Software Development Kit (SDK) เพื่อรองรับการเชื่อมต-อกับระบบกลอง
วงจรปด (CCTV) กลางที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังต+อไปนี้
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปEนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล-าว และตองไมเปE น ผู ถู กแจงเวี ย นชื่ อ ผู ทิ้ งงานของทางราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน- ว ยงานบริ ห ารราชการส- ว นทองถิ่ น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคู-สัญญาตองไม-อยู-ในฐานะเปEนผูไม-แสดงบัญชีรายรับ
รายจ-าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ-ายไม-ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปEนคู-สัญญากับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส3 (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต3ศูนย3ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4. คู-สัญญาตองรับจ-ายเงินผ-านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต-การรับจ-ายเงินแต-ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค-าไม-เกิน 30,000.- บาท (-สามหมื่นบาทถวน-) คู-สัญญาอาจรับจ-ายเปEนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลค-าตั้งแต- 500,000.-บาท
(-หาแสนบาทถวน-) ขึ้นไป กับสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ-ายและ
ยื่นต-อกรมสรรพากร (ตามแบบแนบทายประกาศนี้) ตามประกาศคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห-งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ3และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ-ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคล เปEนคู-สัญญากับหน-วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม และเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สงวนสิทธิ์ที่จะไม-ก-อนิติสัมพันธ3กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อว-าเปEนคู-สัญญาที่
ไม-ไดแสดงบัญชีรายรับรายจ-าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ-ายไม-ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะแสดงบัญชีรายรับ รายจ-ายตามประกาศดังกล-าว หรือไดมี การปรับปรุงแกไขให
ถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล-าวแลว
5. ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานในการเปEนตัวแทนจําหน-ายผูแทนจําหน-าย ผูแทนจําหน-าย
ผูประกอบการ หรือผูผลิตกลองวงจรปด (CCTV)
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต-วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
โดยยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ในระหว-างวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย3จัดซื้อจัดจางอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย3จัดซื้อจัดจางอําเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต-เวลา 10.00 น. เปEนตนไป
ผูสนใจติดต-อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถวน-) ไดที่
งานพัสดุ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว-างวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท3หมายเลข 0 5567 3031 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ .....................
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ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รุ+งอรุณ คําโมง
(นางรุ-งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

