
 

ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   
เรื่อง  สอบราคาซ้ือกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  พร�อมติดต้ัง  จํานวน  9  ชุด   

บริเวณหมู-ท่ี  1  บ�านหาดเสี้ยว  ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย  
……………………… 

  ด�วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีความประสงค3จะสอบ
ราคาซ้ือกล�องวงจรป�ด  (CCTV)  พร�อมติดต้ังบริเวณ  หมู-ท่ี  1  บ�านหาดเสี้ยว  ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัช
นาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แบบ  IP/Network  camera  ความละเอียดของภาพไม-น�อยกว-า  2  ล�านพิกเซล  
จํานวน  9  ชุด  รายละเอียดตามปริมาณงาน  คุณลักษณะและประมาณการท่ีกําหนด 

คุณลักษณะพ้ืนฐานของกล�องวงจรป�ด  (CCTV) 
แบ-งเปEน  3  ประเภท  ได�แก- 

  1.  กล�องโทรทัศน3วงจรป�ด  IP  แบบมุมมองคงท่ี  (IP  Fixed  Camera) 
  2.  กล�องโทรทัศน3วงจรป�ด  IP  แบบโดมมุมมองคงท่ี  (Dome  IP  Fixed  Camera) 

3.  กล�องโทรทัศน3วงจรป�ด  IP  แบบปรับมุมมองได�  (IP  Pan  Tilt  Zoom  Camera) 

  รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
  1.  กล�องโทรทัศน3วงจรป�ด  IP  แบบมุมมองคงท่ี  (IP  Fixed  Camera) 
       1.1  เปEนกล�องวงจรป�ดชนิด  IP/Network  Camera  ท่ีติดต้ังด�วยมุมมองภาพแบบคงท่ี 
       1.2  สามารถแสดงภาพได�ท้ังกลางวันและกลางคืน  (Day/Night  Camera)  โดยมีการ
ควบคุมการเลื่อน  IR  Filter  อัตโนมัติในตัวกล�องเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
        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  พร�อมเลนส3อยู-ภายในตัวกล�อง  หรือมีเลนส3แบบต-อภายนอกท่ีเปEนชนิดปรับช-องรับแสง  (liris)  
แบบอัตโนมัติได� 
         1.5  สามารถต้ังค-าการแสดงความละเอียดภาพ  สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป  และสําหรับพ้ืนท่ี
สําคัญ  ให�แตกต-างกันได�  และสามารถส-งสัญญาณภาพได�ท่ี  25  FPS  หรือดีกว-า 
         1.6  มีความละเอียดของกล�องต้ังแต-  2  MegaPixels  ข้ึนไป  หรือ  Full  HD  
1080p  หรือดีกว-า 
         1.7  มีความไวแสงน�อยสุด  ไม-มากกว-า  0.5  LUX  สําหรับการแสดงภาพสี         
(Day  Mode)  และไม-มากกว-า  0.05  LUX  สําหรับการสร�างภาพขาวดํา  (Night  Mode)  หรือดีกว-า 
          1.8  มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ  Back  Focus  เพ่ือให�ภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
          1.9  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต-างของแสงมาก              
(Wide  Dynamic  Range) 
           1.10  รองรับการส-งสัญญาณภาพแบบ  Multi  Stream  สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
           1.11  ส-งสัญญาณภาพแบบ  ONVIF  H.264  หรือเทียบเท-า 
           1.12  สามารถทํางานผ-านระบบเครือข-ายตามมาตรฐาน  IPv4  หรือ  IPv6  ได� 
 

1.13  ตัวกล�อง...................... 
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   1.13  ตัวกล�องได�มาตรฐาน  IP66  หรือติดต้ังอุปกรณ3เพ่ิมเติมสําหรับหุ�มกล�อง  
(Housing)  ท่ีได�มาตรฐาน  IP66  หรือดีกว-า 
   1.14  สามารถใช�งานกับกระแสไฟฟpาท่ีจ-ายออกจากอุปกรณ3  แบบ  Power  Over  
Ethernet  (PoE)  ได� 
  2.  ข�อปฏิบัติเพ่ิมเติมในการจัดหาระบบหรือกล�องโทรทัศน3วงจรป�ด  (CCTV) 
   2.1  อุปกรณ3บันทึกข�อมูล  (Video  Recorder)  หรืออุปกรณ3บันทึกข�อมูลผ-าน
ระบบเครือข-าย  (Network  Video  Recorder)  หรืออุปกรณ3บันทึกข�อมูลแบบดิจิตอล  (Digital  Video  
Recorder)  จะต�องได�รับ  Software  Development  Kit  (SDK)  เพ่ือรองรับการเชื่อมต-อกับระบบกล�อง
วงจรป�ด  (CCTV)  กลางท่ีจะพัฒนาข้ึนในอนาคตได� 

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังต+อไปนี้ 
  1.  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องเปEนผู�มีอาชีพขายสิ่งของท่ีสอบราคาซ้ือดังกล-าว  และต�องไม-
เปEนผู�ถูกแจ�งเวียนชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน-วยงานบริหารราชการส-วนท�องถ่ิน  
ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปEนคู-สัญญาต�องไม-อยู-ในฐานะเปEนผู�ไม-แสดงบัญชีรายรับ
รายจ-าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ-ายไม-ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 
  3.  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเปEนคู-สัญญากับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ซ่ึงได�ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส3  (e-Government  Procurement  :  e-GP)  ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส3ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต3ศูนย3ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
  4.  คู-สัญญาต�องรับจ-ายเงินผ-านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว�นแต-การรับจ-ายเงินแต-ละครั้ง  
ซ่ึงมีมูลค-าไม-เกิน  30,000.-  บาท  (-สามหม่ืนบาทถ�วน-)  คู-สัญญาอาจรับจ-ายเปEนเงินสดก็ได� 

  ท้ังนี้  ผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือก  หากมีการทําสัญญาซ่ึงมีมูลค-าต้ังแต-  500,000.-บาท    
(-ห�าแสนบาทถ�วน-)  ข้ึนไป  กับสํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ต�องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ-ายและ
ยื่นต-อกรมสรรพากร  (ตามแบบแนบท�ายประกาศนี้)  ตามประกาศคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห-งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ3และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ-ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติ
บุคคล  เปEนคู-สัญญากับหน-วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2554  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  และเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม-ก-อนิติสัมพันธ3กับบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได�มีการระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อว-าเปEนคู-สัญญาท่ี
ไม-ได�แสดงบัญชีรายรับรายจ-าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ-ายไม-ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ  เว�นแต-
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะแสดงบัญชีรายรับรายจ-ายตามประกาศดังกล-าว  หรือได�มีการปรับปรุงแก�ไขให�
ถูกต�อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล-าวแล�ว 
  5.  ผู�เสนอราคาต�องมีหลักฐานในการเปEนตัวแทนจําหน-ายผู�แทนจําหน-าย  ผู�แทนจําหน-าย  
ผู�ประกอบการ  หรือผู�ผลิตกล�องวงจรป�ด  (CCTV) 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา  ต้ังแต-วันท่ี  25  ตุลาคม  2556  ถึงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2556  
โดยยื่นซองสอบราคา  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ในระหว-างวันท่ี  25  ตุลาคม  2556  ถึงวันท่ี  8  
พฤศจิกายน  2556  ในวันและเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย3จัดซ้ือจัดจ�างอําเภอศรีสัชนาลัย  
จังหวัดสุโขทัย  ในวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2556  เวลา  08.30  -  16.30  น.   
  กําหนดเป�ดซองสอบราคา  ในวันท่ี  12  พฤศจิกายน  2556  ณ  ศูนย3จัดซ้ือจัดจ�างอําเภอ   
ศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  ต้ังแต-เวลา 10.00 น. เปEนต�นไป 
  ผู�สนใจติดต-อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-บาท  (-หนึ่งพันบาทถ�วน-)  ได�ท่ี
งานพัสดุ  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ระหว-างวันท่ี  25  ตุลาคม  2556  ถึง
วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท3หมายเลข  0  5567  3031  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  ..................... 
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  ประกาศ   ณ   วันท่ี  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 
     
 
 
                                                                รุ+งอรุณ  คําโมง 
                        (นางรุ-งอรุณ  คําโมง) 
                           นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
 
 
 
 


