
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ....โครงการติด.ต้ังกล้องวงจร1ปิด!,ห้กับสถานศึกษา!'นเขต!ตำบล'หัวยุโม่ง.........
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....องค์การ.นริหารส่วนจังหวัดระยอง..............................

๒. วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร ๒.,๑๙๓,๒๗๓.มาท.....................................................

๓. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...๑๘....พฤษภาคม..๒๕๒๐

.ฟ้นเงิน ๒*๐๙๓,๒๗๓,-..มาท  ........... ราคา/หน่วย(ถ้ามี)................... - ..............

๔. แหล่งท่ีมาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
๔.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔.๒ บริษัท บ้านน้ําใส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
๔.๓ ร้าน พิษณุโลกซีซีทีวีแอนด์เซอร์วิส 
๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที นอร์ทเทีร์น เทค

๔. รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กำหนดราคากลาง

๔.๑ นายกฤษฎา บุญญนรังสี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ประธานกรรมการ

๔.๒ นางธีระนันท์ คำทอง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ

๔.๓ นางสาววณิชขา ขอบเขต ครอันดับ คศ.๑ กรรมการ
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ขอบเขตการดำเนินงาน (76โโฑ 0^ 86^6โ6ก06 ะ 708)
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับสถานศึกษาในเขตตำบลห้วยโป่ง 

๑. หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันเกิดความไม'ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประขาขน ต้ังด้าน 

โจรกรรม และอาขญากรรม ฃี่งเป็นภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ซ่ึงส''วน'ของ 

โรงเรียนที่เป็นสถานที่สำคัญได้มีการพัฒนาด้านอาคาร สถานท่ี เพื่อใข้ประโยขน์ในด้านต่างๆของโรงเรียน 
แต่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยป่องกันปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปีด 
แต่กลับพบว่าแต่ละอาคารส่วนใหญ่ของโรงเรียนยังไม'ได้ติดต้ังกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะบริเวณ'จุดส่ียง และ 
รอบร้ัวโรงเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการดูแลและป่องกันความเสียหาย 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ทุกเวลา จึงเห็นควรในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียน ซึ่งปิจจุบันเป็นอุปกรณ์ 
ในการข่วยด้านการรักษาความปลอดภัย และเพ่ือเป็นการส่งเสรีมและป่องกันการเกิดปิญหาต่างๆ ไม'ว่าจะเป็น 
ปัญหาทรัพย์สิบสูญหาย ปัญหาพฤติกรรมของเด็กนักเรียนท่ีทำตัวไม'เหมาะสมในสถานศึกษา หรือมีการกระทำ 
ความผิดต่างๆ ในพ้ืนท่ีลับตาซ่ึงยากต่อการตรวจสอบ

ตังน้ัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน 
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมไปถึงอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน ให้พ้ืนท่ีเสียงในสถานศึกษา 
มีจำนวนลดลง ขุมขนตลาดห้วยโป้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตังท่ีกล่าวมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ก ับสถานศึกษาในเขตการปกครองตำบลห้วยโป่งข ึ้น 

ตามพระราขบัญญ้ติกำหนดแผนและน้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๒ 
แก้1.ขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๙ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด และ (๒๗) การลังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนขรา 

และผู้ด้อยโอกาส ซ่ึง'ได้'รับการสนับสนุนงบประมาณ'จากกองทุนพัฒนา'ไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง เพ่ือป่องกันเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้อย่างพันท'วงทีต่อไป โดยการสำรวจและพบว่า โรงเรียนท่ียังไม่ได้ 
ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน ได้แก่ 

๑. โรงเรียนวัดมาบขลูด 
๒. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 
๓. โรงเรียนระยองวิทยาคม ๒ 
๔. โรงเรียนวัดขากลูกหญ้า 

๔. โรงเรียนเมืองมาบตาพุด 

๖. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 
๗. วิทยาลัยสารพัดข่าง

กล้องวงจรปิด ^^โV จะติดต้ังบริเวณจุดเส่ียง เพ่ือป่องกันความปลอดภัยให้แกโรงเรียน และ 

จะส่งข้อมูลกล้องไปยังเคร่ืองบันทึก ซ่ึงเป็นศูนย์รวมเก็บข้อมูลของโรงเรียนน้ันๆ และจะมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ 
๒. วัดถประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อป่องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตั้งกับนักเรียน อาจารย์ 

ผู้ปกครอง และทรัพย์สินของสถานศึกษา ควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียนใน นอกเวลาการเรียนการสอน 
ป่องกันและป่องปรามพฤติกรรมของเด็กท่ีทำตัวไม'เหมาะสม

๒. เพ่ือให้สถานศึกษามีกล้อง ^^โV ไว้เพ่ือไข้เป็นหูเป็นตาให้กับครู อาจารย์ ในกไ 
ประสงค์ร้ายเข้ามาภายในสถานศึกษา และเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูเวร ในการดูแล/ไ 
ปลอดภัยของสถานศึกษาในยามวิกาล

๓. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอุเคงุ 

สามารถดูภาพเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านอินเตอร์เน็ทได้ทุกท่ี ทุกเวลา เหมาะสำหรับผู้'บริหารสถานศึก่.ษญ่ 5 ะ-'' 0̂ '

Xพะ*นั้^''
๓. ประโยขน...
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๓. ประโยซนท่ีคาดว่าจะได้รับ

ได้สืบด้นข้อมูล และเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ท้ังยังเป็นการ 
เฝ็าระวัง สอดส่องดูแลให้กับครู อาจารย์ในกรณีท่ีมีผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาภายในสถานคึกษา รวมไปถึงปัองกัน 

ทรัพย์สินสูญหาย และดูแลความปลอดภัยของสถานคึกษาในยามวิกาล

๔. ขอบเขตและรายละเอียดซองเครื่องมือและอุปกรณ์

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
((วน!:อ!๐อโ ^1x6๘ ผ6!พอโเง 03๓6โ3) แบบที่ ๒ จำนวน ๔๐ ชุดๆ ละ ๒๕,00๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๐๐๐,๐00 บาท

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม,น้อยกว่า ๑,๒๘๐x๗๒๐ (ว1X61 หรือไม่น้อยกว่า
๙๒๑,๖๐๐ (ว1X61

- มี บัล๓6 โ31:6 ไม,น้อยกว่า ๒๔ ภาพต่อวินาที บั3๓6 (ว6โ 56(ะ0กฟ)
-ใข้เทคโนโลยี เโ-0บ! {าแ6โ หรือ เกบัลโ6อ!0บ!-อบั โ6๓๐ห3เว16 (108) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัดโนน้ติ

-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑ แบX สำหรับการแสดงภาพสี (0๐๒โ) และ 
ไม่มากกว่า ๐.๐๑ แชX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (8๒(ะเง/ผ!าเ!6)

- มีขนาดตัวรับภาพ (เกก3ฐ6 ร6ก50โ) ไม่น้อยกว่า ๑/ ๓ น้ิว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๔ มิลลิเมตร

- มีข้อต่อเลนส์แบบ 0-/7เอนก! หรือ 05-/7เอนก!: หรือ ^ น!:0-[โ!ร 171อ!๐โ126อ1 7/3ท่กั00ล1 
ซ่ึงสามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้

- สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมิต (/ฬอ!!อก □ร!:ร๔!:;0โา) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที'มีความแตกต่างของแสงมาก (พ!อ!6 อ/กล๓10 

โ!ลกรู6 หรือ รบ[ว6โ อ/กล๓ เอ โลกรู6) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (ร!:63กา!กรู) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง 

•ได้'รับมาตรฐาน 0ก7เ!: (0[ว6ก แอ!ผอโเงVเอเ60 เก!อภัลอ6 โอโน๓)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามาตรฐาน 1-1.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใข้งานตามมาตรฐาน 1(^๔ และ เโV๖ ได้
-มีข,องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (แ61:พอโนก!:6บัลอ6 )แบบ ๑๐/ ๑๐๐ 8ล56-7หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน เโโโ ๘๐๒.๓ล! หรือ เโโโ ๘๐๒.๓ล! (โอพ6โ 0ห6โ โ!เก6โก6!) ในซ่อง 
เดียวกันได้

- มีข,องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ รอ 0ลโอ! หรือ |ฬเอโอ50 0ลโอ! หรือ
เพก! 50 0ลโอ!

4- - รองรับอุณหภูมิที -๔๐ "0 ถึง ๗๐ “0
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน เโ๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (แอบร!กรู)

ท่ีได้มาตรฐาน เโ๖๖ หรือดีกว่า

-ไต้รับมาตรฐานต้านความปลอดภัยต่อผู้ใข้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภา!
- ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณทีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และห 

อะไหล่๔ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าโดยระบุชื่อหน่วยงานและเอกสารประกวดรๅคเ)!... ..^ .,^
เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ \ ^ ช^บุ^ ' V* 7

๒. อุปกรณ์...

อ'8
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๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (ผอ^ผ0โ^'/:ช60 86(ะ0โ0เ6โ) แบบ ๘ ซ่อง จำนวน 
๗ ชุดๆละ ๒๔,00๐ บาท เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๖๘,๐00 บาท

- เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิดมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน 171?03๔ หรือ แ.๒๖๔ หรือดีกว่า
- มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (ผ61?พโ0โเง เก๒ บัล06) แบบ ๑๐/ ๑๐๐ 8ล56-7 หรือดีกว่า

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

- สามารใช้งานกับมาตรฐาน แ77?, 51717?, \61? “ ผ7? หรือ รผ7?”1 7^?/\? ได้เป็น

- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (แลโป เวเรเบํ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (รนก/ร!แลก06 เ-เลโฟ อ!ร )̂ ชนิด

- มีซ่องเช่ือม (เก!:6ป306) แบบ ชร8 จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ซ่อง
- รองรับการติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (แลโป เวเรเบํ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ หน่วย
- รองรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล (แลโป 01๒) ซนิด ร/\7;\ ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔๘ 78
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน 1?ห๔ และ |?ฬอ ได้
- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

-ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา'ไม,น้อยกว่า ๒ ปี และหนังสือ

รับรองอะไหล่ ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าโดยระบุช่ือหน่วยงาน และเลขที่เอกสารประกวดราคา 
อย่างขัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการหลังขายและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสืทฐิภาพ

๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ ?08 (?08 1๒ รผ!๒ เา) ขนาด ๘ ซ่อง จำนวน ๗ เคร่ืองๆ ละ 
๙,๔๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔4๘๐๐ บาท

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า ชล̂ '6โ ๒ ของ 051 เฟ0ป6เ.
- มีซ่องเขือมต่อระบบเครือข่าย (ผ613/๙3โเง เก!:6บัล06) แบบ ๑๐/ ๑๐๐ / ๑๐๐๐ 8ล56-7

หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน 1555 ๘๐๒.๓38 หรือ 1588 ๘๐๒.๓ล!: (?0ผ6โ 0ห6โ 8๒6โก6ป 
ในซ่องเดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ซ่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซ่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายทุกซ่อง

7 ๔. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาด ๖ ช จำนวน ๗ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๒,๐๐๐ บาท

- เป็นตู้ ?ล0เง ปิดขนาด ๑๙ น้ิว ๖บ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖0 เซนติเมตร ความลึก 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม,น้อยกว่า ๓๒ เซนติเมตร

- มีซ่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ซ่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ใส ่อ ุปกรณ ์ข ่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ๑๙".โดยสามารเ

จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง

๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ [31X61 หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ [31X61

อย่างน้อย

ร/(74 ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔78

มาตรฐาน ๑๙ น้ิวได้

- ผลิตจาก 8๒(๒0 6ล๒ลก126 ร!า66!: ความหนา ๑.๒ ๓ ๓ . โดยเสายึดอุ1

-  ' ไ น ิ้น ิ้9® ส ่ว ^ - มี1ชุดนอต•0.- - ''-



-  (ริเ1 -

- มีซุดน็อตสกรูตามจำนวน ช ของตู้ มีพุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้จำนวน ๔ ขุด และมีกุญแจ 

เทํอร*6โ \(ร'/ จำนวน ๒ ดอก มีหมายเลขและเคร่ืองหมายการค้าของตู้
- บานพับประตูเป็น ชนิดเหนียวพิเศษ มีเคร่ืองหมายการค้าบนบานพับ

- ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีซ่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก ๒ ข้ัน หนา ๒.๔ ๓๓. ด้านบนและ 
ด้านล่างมีซ่องขนาด ๑๐x๑๐ 0๓. สำหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ

- มีขุดน็อตสกรูตามจำนวน บ ของตู้ มีพุกเหล็กพร้อมสกรูยึดตู้จำนวน ๔ ขุด และกุญแจ 
เฟลร*6โ เ ^  จำนวน ๒ ดอก มีหมายเลขและเคร่ืองหมายการค้าของตู้

- มีสกรีนติดที,เสาหน้าบอกขนาดความสูงตามจำนวน น ของตู้เพ่ือให้สะดวกใบการติดต้ังอุปกรณ์
- มีเคร่ืองหมายการค้าปีมตัวนูนบนประตูหน้า
- ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือ 

บริษัทผู้นำเข้าพ่ืได้รับรอง 150๙๐๐๑:๒๐๐๘โดยระบุข่ือหน่วยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอย่างชัดเจน 
เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

^  ๕ .สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (บาไ*0 ^ 1 0 จำนวน ๑,๖๐๐ เมตรๆ ละ
๓๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท

-เป ็น สาย ท องแด งแบ บ ต ีเก ล ีย ว  บ!?บ3*6ฐ0เ7๕ธ(บก5เา!6๒601!\/ทํร*6ป?3!โ) 
ทีมีคุณสมบตตามมาตรฐาน /\ผ51กั17\1-๕๖๘-0.๒, 150/1[[บ ๑๑๘๐๑:๒๐๐๒, ธ!\1-๕๐๑๗๓-๑, ธ!''! ๕๐๒๘๘-๓-๑ 
1(55/\ 5-๘๐-๖๖๑ บล*6ฐ0เ7 ๕? เป็นอย่างน้อย

- สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ ธ/\5ธ-!, ๑๐๐ ธ/6 ธ-!X, ๖๒๒!VIIว[วร, ๑.๒ธเวเวร 

^ !!VI, ๔/ ๑๖ IVแวเวร !(ว^6ก ธเกฐ, ?0ธ, 150ผ, ป0เ.?, /\ก3๒ฐ & เวเฐเ■(โล1 ป0เ06, 0|ฐ1*3เ. & /\ก3๒ฐ ปเช60 
เป็นอย่างน้อย

- มีค่า [๓!ว6ฟ3ก06 เท่ากับ ±๑๕ 01า๓ร, ๑ !หเ-เ2 ถึง ๓๕๐ /นไห2ะ
- สายเป็นชนิด 0 /IX ตามมาตรฐาน บเ. ๔๔๔
- ผ่านการรับรอง ?0แ5

- มีตัวนำเป็นทองแดง (50ฒ ธ3โ6 00[ว[ว6โ) ขนาด ๒๔ /\พ (5
- มีฉนวนหุ้มทองแดงทำจาก เ-เ0?ธ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม,น้อยกว่า ๐.๙ ๓๓.
- มี ธแว00โช เพ่ือช่วยให้ง่ายในการปอกสาย

-ม ี 0น*6โ-1ล0๒*เป็น บV-โ,โ00*, ?ธลีดำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางชอง .1ล(±6* เท่ากับ ๕๕๓๓.
- ลวดสลิงสำหรับแขวนเสา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๑.๓ ๓๓.
- สามารถทำงานได้ท่ีอุณหภูมิระหว่าง -๔๐ ถึง +๗๕ องศาเซลเซียส
- ผ ู้เสนอราคาต ้องม ีการร ับประก ันผล ิตภ ัณฑ ์เป ็นระยะเวลาไม ่น ้อยกว่า ๓๐ ปี 

จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าท่ีได้รับรอง 105๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยระบุขื่อหน่วยงานและเอกสารประกวด 
ราคาอย่างชัดเจน เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. จอแสดงภาพ แธ0 ! V ขนาด ๔ ๐ นิ้ว คุณลักษณะพื้นฐาน จำนวน ๗ เครื่องๆ ละ 
๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐ บาท

- จอภาพ 1ธว IV  ขนาดไม่ต่ํากว่า ๔๐ น้ิว
- เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด บธอ
- จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐?
- อัตราส่วนการแสดงภาพ ๑๖:๙

- มี ?6๓0*6 0วก*โ01 แบบไร้สาย ควบคุมการทำงาน

- มีซ่องต่อ...



- มีข่องต่อ แอVII ไม่น้อยกว่า ๒ ซ่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 

พร้อมสาย แอVI อย่างน้อย ๑ เส้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร

- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ 180 83(ะฒ3เา*

- ซ่องต่อ บร8 ไม่น้อยกว่า ๑ ซ่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ อเฐแเลเ. ในตัว
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗. อ ุปกร๓ ป้องกันฟ้าผ่า 0(7ก /รน26?โ0*601:1๐กจำนวน ๗ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๐,๕๐๐ บาท

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระซาก ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน
-มีวงจรตัดไฟฟ้าออกเม่ือแรงตันมากกว่า ๒๔๕Vหรือ ๑๙๕V ได้หรือดีกว่า
- มีระบบหน่วงเวลาในการจ่ายไฟฟ้า เม่ือไฟฟ้ามีแรงตันปกติ ไม่เกิน ๒ วินาที ได้หรือดีกว่า
- มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน (ยฟเ) ได้หรือดีกว่า
- มี 180 แสดงสถานะ 0|ว6โ3ฟ0ก, 076โ ^ 1 ป ขกช61' แ, 71๓6 ป6เ3^ ได้หรือดีกว่า

- รองรับอุปกรณ์พ่ืต่อพ่วงได้ไม่น้อยกว่า ๕/\
- มีสวิทซ์ควบคุมปิด-เปิด การทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน
- ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และหนังสือรับรอง 

อะไหล่ ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าโดยระบุช่ือหน่วยงานและเลขท่ีเอกสารประกวดราคาอย่างซัดเจน 
เพ่ือรองรับการบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

"■- ๘. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๐๐ บาท

- ๕ -

- ท่อกันนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
- ท่ออ่อนกันน้ํา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
- สาย เ^เะเา บ !?  03๘6 จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ เส้น
- แคมจับท่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ งาน
- กล่องกันน้ํา จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ กล่อง
- ปล๊ักไฟฟ้า จำนวนไม,น้อยกว่า ๗ ตัว
- สายไฟฟ้า \707 ๒X๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

๙. วัสดุอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าของตู้83(*๖ ช เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๙๗๓ บาท
- เต้ารับไฟฟ้าของระบบเป็นเด้าแบบมีกราวด์ทุกจุด
- ใข้สายกราวด์ฃนาดไม่น้อยกว่า ๔ ๓ ๓ .เชื่อมระหว่างตู้ ระบบปลั๊กไฟและแท่งกราวด'

อย่างแน่นหนา
- แท่งกราวด'มีความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ 0๓. ตอกฝืงในติน มีวัสดุห่อหุ้มตรงจุดเชื่อมต่อ 

กับสายกราวด'โดยกราวด'ของตู้007^ระบบกราวด'ของตู้03เว1ก61;ต้องเช่ือมต่อกับปล๊ักไฟ และแท่งกราวด' 
ตามมาตรฐาน

- ติดตั้งและจัดระบบท้ังระบบไฟฟ้า

๑๐. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๙๓,๒๓

(5) ©. เง่ือนไขอื่นๆ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ไข้อุปกรณ์ และโปรแกรม 
การไข้กล้องวงจรปิด 07แ/

๒. หากเคริอง...

^
ะ?!อ

'®



- ๖ -

๒. หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีความเสียหาย และชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ 
แก้ไขและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไต้อย่างปกติภายในระยะเวลา ๓ วัน นับจากวันที,ผู้รับจ้างไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือให้ดำเนินการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 
หนังสือรับรองอะไหล่ ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้นำเช้าโดยระบุซื่อหน่วยงานและเลขที่เอกสาร 
ประกวดราคาอย่างขัดเจนเพ่ือรองรับบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. มีหนังสือ 760เาก!(ะล1 แลกป 000เ^ ซ่ืงแสดงหรืออธิบายรายละเอียดด้านเทคนิค 
ของเคร่ือง  ๆ วิธีการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ขุด

๕. ผู้ว่าจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสม ท้ังน้ีอยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องสำรวจสภาพพื้นที่จริงอีกครั้งก่อนเสนอราคา เพ่ือให้!ต้ช้อมูล 
ท่ีแห้จริง โดยให้พิจารณาถึงความเสถียร และอายุการใช้งานของระบบโครงข่ายสายที่ยาวนานกว่า อุปกรณ์ 
ภายในจะต้องมีการเปลี่ยนทุกๆ ช่วงอายุการใช้งานตามขนิดของอุปกรณ์นั้นๆ และการใช้ประโยขบํจาก 
โครงข่ายใยแก้วนำแสงกับระบบอ่ืนของหน่วยงานในอนาคต เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

๗. ผู้รับเหมาจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบบไว้ในเอกสาร 
เพ่ือให้ระบบเครือข่ายและระบบ ^ โ̂\/ สามารถใช้งานได้ทันที เมือมีการส่งมอบแล้ว

๘. อุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งจะต้องทำงานเช้ากันกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ท่ีใช้งาน
อยู่แล้วของหน่วยงาน

๙. จัดปีกอบรมผู้รับผิดซอบ/กำกับดูแล ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จให้มีความรู้ 
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ในการดูแลรักษาระบบในเบ้ืองต้น

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการกำหนดขอบเขตรายละเอียดงาน (700)

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

, ■ บ ั^ ' -

(นายกฤษฎา บุญญนรังษี) 
นักจัดการท่ัวไปชำนาญการ

(นางธีระนันทํ คำทอง) 

นักจัดการท่ัวไปปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นางสาววณิชขา ขอบเขต) 

ครู อันดับ คศ.๑

กรรมการ


