ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เรื่อง สอบราคาซื้อกลองวงจรป!ด CCTV พรอมติดตั้ง จํานวน ๘ ชุด
………………………………………….
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน มีความประสงคจะสอบราคาซื้อกลองวงจรปด CCTV พรอม
ติดตั้ง ตามจุดที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
จํานวน ๑ ชุด
๒. กลองโทรทัศนวงจรปดแบบ IP Camera ความละเอียด ๒ ลานพิกเซล
จํานวน ๘ ชุด
๓. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Software Management) จํานวน ๑ ระบบ
๔. อุปกรณควบคุมเครือขายกลางแบบ Gigabit Network Switch
จํานวน ๑ ชุด
๕. เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา ขนาด ๑ KV
จํานวน ๑ เครื่อง
๖. จอภาพขนาด ๔๒” (Monitor)
จํานวน ๑ เครื่อง
๗. ตูควบคุมใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ (๑๙” Rack)
จํานวน ๑ ชุด
๘. ตูและกลองกันน้ํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก
จํานวน ๘ ตู
๙. แผงจายไฟฟา แบบปองกันการลัดวงจร
จํานวน ๘ ชุด
๑๐. ชุดโต]ะและเกาอี้
จํานวน ๑ ชุด
๑๑. สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอกอาคาร
จํานวน ๒,๒๐๐ เมตร
๑๒. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)
จํานวน ๑,๐๐๐ เมตร
๑๓. อุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ Industrial และควบคุมการจายไฟ POEจํานวน ๓ ชุด
๑๔. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Media Converter)
จํานวน ๓ ชุด
ราคากลาง ๙๖๘,๐๐๐ บาท (เกาแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยมีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบทายเอกสารสอบ
ราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.เปlนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒.ไมเปlนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.ไมเปlนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ไมเปlนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
หาดสมแปน ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไมเปlนผูกระทําการอันเปlนการขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปlนธรรม ใน
การสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
๕.ผูเสนอราคา ตองไมเปlนผูที่ถูกระบุชื่อวาเปlนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปlนคูสัญญากับหนาย
งานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.ผูเสนอราคาตองเปlนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส(e-Government
Procurement:e-GP)

- ๒กําหนดดูสถานที่ในการติดตั้งและรับฟuงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน โดยใหผูซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่
ติดตั้งและรับฟuงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนโดยถือวาไดทราบ
สถานที่ติดตั้งตลอดจนอุปสรรคและปuญหาตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปuญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนความ
รับผิดตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปนไมได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในระหวางวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหยื่นที่องคการบริหารสวนตําบลหาด
สมแปน ตําบล หาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและ
เวลาราชการ และในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ใหยื่น ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการ
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกําหนดเปดซองสอบราคา ใน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ที่วาการอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ชั้น ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปlนตนไป
ผูสนใจสามารถติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ สวนการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลหาดสมแปน ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหวางวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดได
ที่เว็ปไซต www.gprocurement .go.th / www.ranonglocal.go.th และ www.hatsompaen.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพนัส แตพานิช)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน
เเอ

คุณลักษณะความตองการทั่วไป
1. ผูเสนอราคาตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เปlนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมมีความทนทานตอการใชงาน หากมีสิ่งอื่น
ใดที่มิไดระบุไวในในรายการหรือไมเพียงพอ หากจําเปlนตองใชเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงใหเปlนหนาที่ของผูเสนอราคาโดยไม
คิดคาใชจายเพิ่มเติม
2. ผูเสนอราคาตองออกแบบการติดตั้งจัดหาอุปกรณระบบกลองวงจรปด งานการติดตั้ง ตามรายละเอียดของขอกําหนด
รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ โดยตองติดตั้งตําแหนงที่กําหนด หากมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู
เสนอราคาจะตองสงรายละเอียดและตําแหนงการติดตั้งกลองวงจรปด
3. ผูเสนอราคาตองเสนออุปกรณของระบบโทรทัศนวงจรปด ที่เปlนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใชงานไดเปlนอยางดี
4. ผูเสนอราคาตองทําการทดสอบการทํางานของอุปกรณของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ใหตรงตามวัตถุประสงค ของ
ทางหนวยงาน
รายละเอียดจํานวนอุปกรณ
ผูเสนอราคาตองจัดหาและติดตั้งระบบกลองวงจรปดและอุปกรณตางๆ ทั้งหมด จํานวนอุปกรณที่ทําการติดตั้งมี
อยางนอยดังตอไปนี้
1. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
จํานวน 1 ชุด
2. กลองโทรทัศนวงจรปดแบบ IP Camera ความละเอียด 2 ลานพิกเซล
จํานวน 8 ชุด
3. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Software Management) จํานวน 1 ระบบ
4. อุปกรณควบคุมเครือขายกลางแบบ Gigabit Network Switch
จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา ขนาด 1 KV
จํานวน 1 เครื่อง
6. จอภาพขนาด 42” (Monitor)
จํานวน 1 เครื่อง
7. ตูควบคุมใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ (19” Rack)
จํานวน 1 ชุด
8. ตูและกลองกันน้ํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก
จํานวน 8 ตู
9. แผงจายไฟฟา แบบปองกันการลัดวงจร
จํานวน 8 ชุด
10. ชุดโต]ะและเกาอี้
จํานวน 1 ชุด
11. สายนําสัญญาณโครงขายใยแกวนําแสงแบบภายนอกอาคาร
จํานวน 2,200 เมตร
12. สายนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP CABLE)
จํานวน 1,000 เมตร
13. อุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ Industrial และควบคุมการจายไฟ POEจํานวน 3 ชุด
14. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Media Converter)
จํานวน 3 ชุด
รายละเอียดเงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะกลองโทรทัศนวงจรป!ด
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
1.1 เปlนอุปกรณบันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกลองวงจรปดลงในหนวยความจํา
ชนิดฮารดิสก ชนิด Non-PC แบบ Stand Alone
1.2 ใชระบบปฏิบัติการ Linux OS หรือเทียบเทา หรือดีกวา โดยสามารถควบคุมการทํางานของเครื่อง
ผานทาง USB Mouse, Remote Control และระบบเน็ตเวิรคได
1.3 รองรับการเชื่อมตอสัญญาณภาพจากกลอง IP/Network Camera ไดไมนอยกวา 16 กลอง
1.4 สามารถรองรับแบนดวิทซในการบันทึกภาพจากกลอง IP/Network Camera ไดไมนอยกวา
40 Mbps.
1.5 รองรับการทํางานรวมกับกลอง IP/Network Camera ยี่หออื่นๆ ไดไมนอยกวา 5 ยี่หอ โดยมี
เอกสารยืนยัน
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1.6 รองรับการทํางานของฮารดดิสกชนิด SATA จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต และรองรับความจุ
ฮารดดิสกไดสูงสุดไมนอยกวา 16TByte โดยผูเสนอราคาจะตองติดตั้งฮารดดิสกใหไมนอยกวา 2
TByte สําหรับบันทึกภาพ
1.7 รองรับฟuงกชั่นการทํางานฮารดดิสกแบบ S.M.A.R.T โดยสามารถแจงอาการผิดปกติของ
ฮารดดิสกได เชน ฮารดดิสกผิดพลาด, ฮารดดิสกเต็ม และการบันทึกภาพผิดพลาด
1.8 รองรับฟuงกชั่นการทํางานของฮารดดิสกแบบ HDD Standby
1.9 รองรับการทํางานแบบล็อกเฉพาะไฟล (Lock File) ที่ตองการ ไมใหถูกลบ หรือถูกเขียนทับ
1.10 สามารถกําหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพของแตละกลองได (Recording Expired Time)
1.11 รองรับชองสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDM, VGA และ CVBS Output อยางละ
1 พอรต
1.12 สามารถแสดงภาพผานชองสัญญาณ HDMI และ VGA ที่ความละเอียด 1920x1080 (16:9)
และ 1600x1200 (4:3)
1.13 รองรับขนาดในการบันทึกภาพ (Recording Resolution) ที่ 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P,
VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF และ QCIF หรือดีกวา
1.14 สามารถกําหนดขนาดในการบันทึกภาพ Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแตละกลอง
ไดแตกตางกัน
1.15 สามารถกําหนดชวงเวลาในการบันทึกภาพของแตละกลองไดอยางอิสระ โดยสามารถแบงไดไม
นอยกวา 8 ชวงเวลาใน 1 วัน
1.16 สามารถตั้งความไวในการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) ไมนอยกวา 6 ระดับ
และสามารถกําหนดความละเอียดการตรวจจับแนวนอนไมนอยกวา 22 จุด และแนวตั้งไมนอย
กวา 18 จุด
1.17 สามารถกําหนดการหนวงเวลาในการบันทึกภาพ Pre-Record ไดไมนอยกวา 30 วินาที และ
Post-Record ไดไมนอยกวา 600 วินาที
1.18 ขณะเรียกดูภาพยอนหลัง ผูใชสามารถทําการกําหนดแท]ก (Tag) ขอความลงยังภาพได ทําให
สะดวกในการเรียกดูภาพยอนหลังอีกครั้ง
1.19 มีระบบแจงเตือนความผิดปกติของเครื่องแบบ Pop-up on screen, Trigger Audible
Worning,Email และสงขอมูลไปยังซอฟตแวรควบคุม
1.20 สามารถเชื่อมตอกับระบบ Network ไดโดยผานทาง Enternet Port RJ-45 ที่ความเร็ว
10/100/1000 Mbps จํานวน 1 พอรต
1.21 รองรับโปรโตคอลในการทํางานผานเครือขายเน็ตเวิรค แบบ TCP/IP, IPV6, UDP, PPP0E,
DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP และ iSCSI เปlนอยางนอย
1.22 สามารถทําการเลือกปดภาพที่ไมตองการใหแสดงผลที่หนาจอหลักได แตระบบยังคงมีการ
บันทึกภาพปกติ
1.23 สามารถทําการสลับตําแหนงของการแสดงผลของกลองแตละตัวบนหนาจอแสดงภาพหลักได
โดยไมตองสลับสายสัญญาณภาพจากกลองวงจรปดที่ตอกับอุปกรณบันทึกภาพ
1.24 สามารถกําหนดสิทธิการใชงานของ User Account ไดไมนอยกวา 3 ระดับ สามารถกําหนดคา
MAC Address ของ LAN Card รวมกับ User Account เพื่อปองกันการน้ํา User Account ไปใช
งานเครื่องอื่น
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1.25 มีพอรตเชื่อมตอ USB2.0 ไมนอยกวา 3 พอรตเพื่อความสะดวกในการควบคุมและสํารองขอมูล
รองรับการทํางานพอรต eSATA จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต สําหรับบันทึกภาพจากกลอง
IP/Network Camera และสํารองขอมูล
1.26 มีพอรตสําหรับเชื่อมตออุปกรณภายนอก หรือกลอง PTZ แบบ RS-485 หรือดีกวา
1.27 สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณสํารองขอมูล (Data Backup) ชนิด USB Flash Drive, USB HDD
External
1.28 สามารถเรียกดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแตงภาพคาพารามิเตอรของกลองผานทางเว็บ
บราวเซอร โดยใช Internet Explorer, Firefox, Safari และ Google Chrome ไดเปlนอยางนอย
1.29 รองรับการสงออก (Export) และนําเขา (Input) การตั้งคาพารามิเตอรของอุปกรณบันทึกผานทาง
พอรต USB ได
1.30 สามารถแสดงภาพผานระบบ Internet และ Smart Phone เชน Android และ iOS ได
1.31 สามารถใชงานไดที่อุณหภูมิระหวาง -10~55 องศาเซลเซียส หรือดีกวา
1.32 สามารถใชกับไฟฟากระแสสลับ AC100~240 โวลท
1.33 อุปกรณที่เสนอราคาจะตองผานการรับรองมาตรฐาน CE และ UL เปlนอยางนอย
1.34 สินคาตองมีการรับประกันไมนอยกวา 1 ป•
1.35 บริษัทหรือตัวแทนจําหนายที่เสนอสินคาใหกับทางหนวยงาน จะตองมีเอกสารแตงตั้งจากตัวแทน
จําหนายหรือจกโรงงานผูผลิต โดยจะตองมีการระบุชื่อโครงการอยางชัดเจน ในการยื่นซองสอบ
ราคา
1.36 อุปกรณบันทึกภาพ ที่เสนอใหกับหนวยงานจะตองไมเปlนสินคา OEM (Original Equipment
Manufacturer) หรือเปlนสินคาที่จางโรงงานอื่นในการผลิต จะตองมีเอกสารยืนยันจากโรงงาน ใน
การยื่นซองสอบราคา
2. กลองโทรทัศนวงจรป!ด IP แบบมุมมองคงที (IP Fixed Camera)
2.1 เปlนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตั้งดวยมุมการมองภาพแบบคงที่
2.2 สามารถแสดงภาพไดทั้งกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter
อัตโนมัติในตัวกลองเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
2.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา
2.4 มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวา พรอมเลนส
อยูภายในตัวกลอง หรือมีเลนสแบบตอภายนอกที่เปlนชนิดปรับชองรับแสง (lris) แบบอัตโนมัติได
2.5 สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพสําหรับพื้นที่ทั่วไป และสําหรับพื้นที่สําคัญใหแตกตาง
กันได และสามารถสงสัญญาณภาพไดที่ 25 FPS หรือดีกวา
2.6 มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 Megapixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกวา
2.7 มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และไมมากกวา 0.05
LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา
2.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพื่อใหภาพที่มีความคมชัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน สําหรับ
พื้นที่สําคัญ

-42.9 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range)
2.10 รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพื้นที่สําคัญ
2.11 สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเทา
2.12 สามารถทํางานผานระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได
2.13 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน
IP66 หรือดีกวา
2.14 สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาที่จายออกจากอุปกรณ แบบ Power Over Enternet (PoE) ได
2.15 อุปกรณที่เสนอราคาจะตองผานการรับรองมาตรฐาน CE และ UL เปlนอยางนอย
2.16 สินคาตองมีการรับประกันไมนอยกวา 1 ป•
2.17 บริษัทหรือตัวแทนจําหนายที่เสนอสินคาใหกับทางหนวยงาน จะตองมีเอกสารแตงตั้งจาก
ตัวแทน จําหนายหรือจกโรงงานผูผลิต โดยจะตองมีการระบุชื่อโครงการอยางชัดเจน ในการยื่น
ซองสอบราคา
2.18 กลองโทรทัศนวงจรปด IP/Network Camera) ที่เสนอใหกับหนวยงานจะตองไมเปlนสินคา OEM
(Original Equipment Manufacturer) หรือเปlนสินคาที่จางโรงงานอื่นในการผลิต จะตองมีเอกสาร
ยืนยันจากโรงงาน ในการยื่นซองสอบราคา
3. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจรป!ด (Software Management)
3.1 เปlนซอฟตแวรสําหรับติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอรใชสําหรับบริหารและจัดการระบบบันทึกภาพ
กลองวงจรปด
3.2 รองรับการแสดงภาพ และบริหารจัดการอุปกรณบันทึกภาพ DVRs, NVRs, กลอง ไอพี (IP
camera), Encoders ได
3.3 รองรับการเชื่อมตออุปกรณไดไมนอยกวา 250 อุปกรณ หรือ 250 ไอพีแอดเดรส ตอเซิรฟเวอร
3.4 รองรับการเรียกดูภาพอุปกรณบันทึกภาพ DVRs, NVRs, กลอง ไอพี (IP camera) ผานทาง
เครือขายเน็ตเวิรคแบบ Dual Stream โดยสามารถเลือกรูปแบบสตรีมในการเรียกดูภาพของแตละ
กลองไดอยางอิสระ
3.5 รองรับรูปแบบในการเรียกดูภาพไดแบบ 1,4,9,16,25,36 กลองในหนึ่งหนาจอหรือดีกวา
3.6 สามารถกําหนดระยะเวลาในการแสดงภาพแบบสลับภาพ ไดแบบ 20s, 40s, 1min, 3min, และ
5min หรือดีกวา
3.7 รองรับการแสดงผลของจอภาพแบบ 1 หนาจอ Main และ 3 หนาจอ Auxiliary
3.8 รองรับการกําหนดกรุ]ปในการแสดงภาพไดไมนอยกวา 250 กรุ]ป และใน 1 กรุ]ปสามารถกําหนด
กลองในการแสดงภาพไดไมนอยกวา 64 กลอง
3.9 รองรับการบันทึกภาพ (Recording) และจับภาพนิ่ง (Capture) จากอุปกรณบันทึกภาพได
3.10 รองรับการตั้งเวลาของอุปกรณบันทึกภาพ DVRs, NVRs, กลองไอพี (IP camera) แบบ Manual
และ Schedule
3.11 รองรับรูปแบบการทํางาน E-map โดยสามารถกําหนดแผงผังรูปไดไมนอยกวา 250 E-maps, 62
Hot regions และ 1024 hot spots หรือดีกวา
3.12 รองรับการเลนภาพยอนหลังไดแบบ Instant Playback บนหนาจอแสดงผลหลักได
3.13 รองรับการเรียกดูภาพยอนไดพรอมกัน 16 ชองสัญญาณ
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สูงสุด 8x
3.15 รองรับการเรียกดูภาพยอนหลังแบบ Time Line โดยจะแสดงรายการขอมูลการบันทึกภาพแบบ 24
ชั่วโมง สามารถใชเมาสคลิกตามชวงเวลาที่ตองการดูภาพไดทันที
3.16 รองรับการคนหาคาไอพีแอดเดรส (online device) ของอุปกรณบนเครือขายเน็ตเวิรคได
3.17 รองรับการทํางานการสื่อสารระบบเสียงแบบ Two-way audio และ Broadcast ได
3.18 รองรับการควบคุมการทํางานของกลองชนิด PTZ หรือ Speed dome
3.19 รองรับการรีโมทการตั้งคาพารามิเตอรของอุปกรณบันทึกภาพ DVRs, NVRs, กลองไอพี (IP
camera) ได
3.20 รองรับการจัดการกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานไดไมนอยกวา 50 users
3.21 สามารถกําหนดรูปแบบเสียงของ Alarm Motion, Alarm Input, Vido Exception และ Device
Exception ในการแจงเตือนได
3.22 รองรับรูปแบบการแจงเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณแบบ Pop-up Image, Audio และ Email ได
ทันที
3.23 รองรับการจับภาพนิ่ง (Captured Picture) และสามารถทําการสงภาพผาน Email ไดทันที
3.24 สามารถทําการกําหนด Email ผูรับ (Receiver) ในการแจงเตือน ไดไมนอยกวา 3 ผูรับ
3.25 รองรับการควบคุมเปด-ปดการทํางาน alarm output ของอุปกรณบันทึกภาพ DVRs, NVRs, กลอง
ไอพี (IP camera) ได
3.26 รองรับการนําเขา (Import) และสงออก (Export) ไฟล Configuration ของอุปกรณบันทึกภาพและ
ซอฟตแวรได
3.27 รองรับการแสดงสถานการณทํางานของหนวยประมวลผล (CPU) หนวยความจํา (Memory), และ
เน็ตเวิรค (Network) ได
3.28 รองรับรูปแบบการทํางานของซอฟตแวรแบบ Web server โดยสามารถรีโมทผานทาง Web
browser ได
3.29 รองรับการติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติ Windows 7, Windows 2008(32/62bit), Windows 2003
และ Windows XP หรือดีกวา
3.30 สามารถกําหนดรูปแบบในการบันทึกคาเหตุการณ (Log) ไดแบบ 7 วัน, 15 วัน และ 1 เดือน
3.31 ผูเสนอราคาจะตองจัดหาซอฟตแวรบริหารจัดการระบบกลองวงจรปด ใหกับหนวยงาน และ
สามารถทํางานไดจริง 250 อุปกรณโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมในอนาคต
4. อุปกรณควบคุมเครือขายกลางแบบ Gigabit Ethernet Switch
4.1 เปlนอุปกรณ Switch ที่มีพอรตแบบ 10/100/1000Base-T อยางนอย 24 พอรต พรอมดวย
พอรตแบบ SFP slots และแบบ 10/100/1000 Base-T ไมนอยกวา 4 slots ที่มีการทํางานแบบ
Combo
4.2 เปlนอุปกรณที่มีขนาดของ Switch Fabric ไมนอยกวา 48Gbps และ Forwarding Rate ไมนอยกวา
35.7 Mpps
4.3 สามารถใชงานตามจํานวน Mac Address ได 8,000 Mac Address
4.4 สามารถสราง VLAN Database ไดไมนอยกวา 256 VLANs มาตรฐาน IEEE 802.IQ
4.5 สามารถกําหนด VLAN แบบ Port-Based VLAN, Mac-Based และ Private VLAN ได
4.6 สามรารถใช Access Control List (ACL) เพื่อควบคุมการใชงานได
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4.8 สามารถใชงาน DHCP Snooping ได
4.9 สามารถกําหนด Quality of Service แบบ Diffserv ได
4.10 อุปกรณสามารถทํางานในลักษณะ Fail-over ในรูปแบบเครือขาย Ring Topology โดยตองมี
เสนทางสํารองไวใชงานเมื่อเสนทางหลักเกิดการเสียหาย โดยเสนทางสํารองจะตองสามารถเริ่มใช
งานไดภายใน 60 ms. หลังจากเสนทางหลักเสียหาย
4.11 สามารถทํางานแบบ Spanning Tree Protocol ตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w และ
IEEE802.1s ไดเปlนอยางนอย
4.12 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1p ได
4.13 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x แบบ Port-Based, MAC-Based ได
4.14 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x แบบ Guest VLAN
4.15 สามารถทํา Link Aggregation Control Protocol (LACP) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad หรือ
IEEE802.1AX ไดอยางนอย
4.16 สามารถทํา Port mirroring ได
4.17 สามารถบริหารจัดการผาน Industry-standardCLI ได
4.18 สามารถใชงานโปรโตคอล SNMPv1, v2c,v3 ได
4.19 สามารถใชงาน RMON ไดไมนอยกวา 4 Group
4.20 ผานการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN
4.21 บริษัทหรือตัวแทนจําหนายที่เสนอสินคาใหกับทางหนวยงาน จะตองมีเอกสารแตงตั้งจากตัวแทนจําหนาย
หรือจากโรงงานผูผลิต โดยจะตองมีการระบุชื่อโครงการอยางชัดเจนในการยื่นซองสอบราคา
5. เครื่องสํารองกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณสําหรับบันทึกภาพแบบไอพี
5.1 เปlนเครื่องสํารองไฟฟาที่มีขนาดกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000VA/800W
5.2 มีระบบการทํางานแบบ True Online Double Conversion Design
5.3 ใชแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free
5.4 มีหนาจอแสดงการทํางานแบบ 1 CD Display สามารถแสดงสภาวะการทํางานไดดังนี้ Input
Voltage, Output Voltage, Input Frequency, Output Frequency, Load Level, Battery Level,
Low Battery, Battery Voltage, Battery Fault, Discharge Timer, Overload, Output Short and
Fault Conditions
5.5 หนาจอ LCD Display สามารถแสดงสถานะ การทํางานในสวนตางๆ ของระบบ UPS ในรูป System
Mimic (Graphic User-Friendly)
5.6 มีสัญญาณเสียงเตือนไดอยางนอยดังนี้ Battery mode, Low Battery, Overload and Fault
5.7 มี Control Panel สําหรับการตั้งคาตางๆ หรือสั่งงานเครื่องสํารองไฟไดดังนี้
3.7.1 สามารถสั่งทดสอบแบตเตอรี่ได (Self Test)
3.7.2 สามารถเลือกเปด-ปดเสียงเตือนในขณะสํารองไฟฟาได (Alarm Mute)
3.7.3 สามารถเลือกปรับแรงดันไฟฟาขาออกเปlน 208/220/230/240 Vac. ได

-73.7.4 สามารถควบคุมการเปด-ปด Outlet เปlน 2 กลุมได (Programmable Outlet)
3.7.5 สามารถเลือกใหเครื่องสํารองไฟฟาทํางานในโหมดประหยัดพลังงานได (ECO Mode)
5.8 คุณสมบัติทางดาน Input
3.8.1 แรงดันขาเขา 220/230 Vav.1/ 25% หรือดีกวา
3.8.2 ความถี่ขาเขา 50/60 Hz
3.8.3 Power Factor>0.99
5.9 คุณสมบัติทางดาน Output
3.9.1 แรงดันขาออก 208/220/230/240 Vac.+/- 2% หรือดีกวา
3.9.2 ความถี่ขาออก 50/60 Hz
3.9.3 มีคา Total Harmonic Distortion (THD) <4% at linear load
3.9.4 มี Wave From ไฟฟาขาออกเปlน Pure sine wave
5.10 มีระบบ Emergency Power Off (EPO) เพื่อปดระบบ UPS ในกรณีฉุกเฉินได
5.11 มีพอรตสัญญาณ RS232 และ USB พรอมซอฟตแวรควบคุมตรวจสอบการทํางานของเครื่อง
สํารองไฟฟา (UPS Monitoring and Controlling Software) สามารถทํางานบน Windows OS,
Linux and MAC ได
5.12 เปlนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1291-2545 และ
ISO9001:2008
6. จอภาพ (Monitor) FULL HD ขนาด 42 นิ้ว
6.1 มีความละเอียดจอไมนอยกวา 1920x1080 Pixel
6.2 มีชองรับสัญญาณชนิด AV/HDMI ไมนอยกวา 1 ชอง
6.3 ใชกําลังไฟฟา AC 120/230V (50/60 Hz)
6.4 มีรีโมทคอนโทรลสําหรับการควบคุม
7. ตูควบคุมใสอุปกรณหองควบคุมพรอมอุปกรณ (19”Rack)
7.1 มีขนาดความสูง 15U มีความกวางดานหนา 600mm. ขนาดความลึก 600mm.
7.2 ตูใสอุปกรณขายสายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 19” โดยยึดอุปกรณมาตรฐาน 19 นิ้วได
7.3 มีความคงทน และปองกันสนิม ผลิตจาก Electro Galvanize Steel หนาไมนอยกวา 2 mm
7.4 ประตูหนาเปlน ACYLIC หรือ กระจก มีกุญแจล็อคและมีวัสดุหรือยางติดขอบประตูเพื่อปองกันฝุ™น
7.5 ตูสวนกลางใชระบบ security lock ดวยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหนา
7.6 ดานขางมีชองระบายอากาศ บานพับประตูเปlนแบบ อลูมิเนียมอัลลอย หรือพลาสติก (PVC)
7.7 ผานกระบวนการพนและอบสีดวยระบบ Electro Static มีความหนาเปlนพิเศษ
7.8 ดานบนของตู สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4x4 ได
7.9 ขาตั้งสามารถปรับได 180° ลอเลื่อนเปlนแบบ Nylon Six และสามารถหมุนได 360°
7.10 มีการติดตั้งสายกราวดเชื่อมทุกชิ้นสวนของตู เพื่อความปลอดภัยของผูใชงาน
7.11 ตองเปlนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ISO 9001 และมาตรฐาน มอก. เปlนอยางนอย
8. ตูและกลองกันน้ํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณภายนอก
8.1 เปlนกลองตูพักอุปกรณ และสายสัญญาณ หรืออุปกรณอื่นๆที่จําเปlน
8.2 ตัวตูทําดวยเหล็กและมีน้ําหนักเบา
8.3 ฝาหนามีกุญแจเพื่อความปลอดภัย

-88.4 ดานขางทั้งสองขาง เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถปองกันน้ําเขาตูได
9. แผงจายไฟฟา แบบปองกันการลัดวงจร
9.1 มีระบบ Circuit Breaker ปองกันไฟฟาลัดวงจร และการใชงานเกินกําลัง
9.2 Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระทํา และทนความรอน
9.3 เตารับแบบ Universal ทําจากทองเหลืองแท
9.4 มีระบบปองกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกวา
9.5 มีมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001-2008
10. ชุดโตgะและเกาอี้
10.1 โต]ะมีขนาดไมนอยกวา 120(W) x 60(D) x 75(H) เซนติเมตร และมีความหนาคงทนแข็งแรง
10.2 เกาอี้วัสดุหุมดวยหนังพรอมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกลอที่ขา
11. สายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic) Outdoor/indoor with Drop Wire
11.1 เปlนชนิดออกแบบใหใชภายนอกอาคาร (Outdoor) มีวัสดุหุมแกนภายในที่ปองกันความชื้นหรือน้ํา
ไดเปlนอยางดี มีวัสดุเปลือกนอกเปlน UV-Resistant,LSZH Outer Jacket หรือดีกวา
11.2 เปlนสายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงชนิด Single Mode ขนาดไมนอยกวา 6 แกน
11.3 มีขนาดเสนผาศูนยกลางของตัวนําแสง (Core) ขนาดไมนอยกวา 9 ไมโครเมตร
11.4 มีขนาดเสนผาศูนยกลางของวัสดุหุม (Cladding) ขนาดไมนอยกวา 125 ไมโครเมตร ในแตละเสน
และมีการกําหนดรหัสสีอยางชัดเจนตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-c.3
11.5 สามารถใชกับสัญญาณแสงความยาวคลื่น 1,310 นาโนเมตร ไดเปlนอยางดี และสายใยแกวนํา
แสงแตละเสนตองมีอัตราการสูญเสีย (Attenuation Loss) ไมเกิน 0.35dB ตอกิโลเมตร ที่ ความ
ยาวคลื่นแสง 1,310 นาโนเมตรและไมเกิน0.22dBตอกิโลเมตรที่ความยาวคลื่นแสง 1,550 นาโนเมตร
11.6 คารัศมีการโคงงอไมนอยกวา 20 เทาของ External Diameter of cable
11.7 มีสาย Drop Wire ในตัว ไมตองเดินสายสลิงเพิ่มเพื่อยึดสาย Fiber Optic
11.8 มีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐาน ITU-T G.651 และตองสามารถใชงานไดอยางนอยในชวง
อุณหภูมิ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส
12. สายสัญญาณ Unshieled Twisted Pair (UTP) แบบ CAT-6 Outdoor
12.1 เปlนสายทองแดงตีเกลียว UTP Category 6 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568 C.2
12.2 สามารถรองรับการใชงาน Gigabit Ethernet, 100Base-Tx ได
12.3 มี Filler อยูตรงกลางโครงสรางเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน
12.4 มี Ripcord เพื่อชวยใหงายตอการปอกสาย
12.5 เปlนสาย UTP ชนิด 4 คูสาย ขนาด 23 AWG
12.6 ฉนวนหุมทําจาก PE สามารถใชงานไดทั้งภายนอกและภายในอาคาร
12.7 มีคา Return Loss ไมนอยกวา 32dB ที่ความถี่ 250MHz
12.8 มีคา Propagation delay เทากับ 536ns/100m. Max. ที่ความถี่ 250MHz

-913. อุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ Industrial Switch และควบคุมการจายไฟ POE
13.1 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af เปlนอยางนอย
13.2 เปlนอุปกรณ Switch ที่มีลักษณะเปlน Field-Hardened และสามารถทํางานแบบ Standalone ได
13.3 อุปกรณรองรับ Mac-address ไดไมนอยกวา 8000 mac
13.4 อุปกรณมี switching fabric อยางนอย 5.5 Gbps
13.5 อุปกรณมี forwarding rate อยางนอย 4 Mpps
13.6 มีพอรต 10/100TX อยางนอย 8 พอรต ที่รองรับการจายไฟใหกับอุปกรณเชื่อมตอ (POE) ได
13.7 มีพอรตแบบ 100/1000Mbps รองรับการทํางานดวย SFP อยางนอย 2 พอรต
13.8 ผานมาตรฐานการทดสอบการทํางานในสภาวะแวดลอมอยางนอยดังนี้ IEC60068-2-32,
IEC60068-2-27, IEC60068-2-6
13.9 สามารถ Management อุปกรณผานทาง SNMPv3, Web, Telnet และ CLI ได
13.10 สามารถ Upgrade firmware ผานทาง TETP ได
13.11 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3ad
13.12 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1d และ IEEE 802.1w
13.13 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1q
13.14 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1x
13.15 สามารถทํา Port mirror ได
13.16 สามารถทํางานไดที่อุณภูมิแวดลอมระหวาง (-10)-(65) องศาเซลเซียสเปlนอยางนอย
13.17 สามารถทนความชื้นสัมพัทธไดที่ 5%-95% หรือดีกวา
13.18 รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการตอไฟสํารองในแบบ Redundant Power
13.19 สามารถแสดงสถานการณทํางานของอุปกรณผานทาง LED Status
13.20 มีคา MTBF ไมต่ํากวา 150,000 ชม.
13.21 ผานมาตรฐาน UL,EN เปlนอยางนอย
13.22 มีมาตรฐานปองกันดานอุตสาหกรรมในระดับ IP-30 หรือดีกวา
13.23 อุปกรณสลับสัญญาณเครือขายแบบ industrial Switch และควบคุมการจายไฟ POE ที่เสนอ
ใหกับหนวยงาน จะตองเปlนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณควบคุม
เครือขายกลางแบบ Gigabit Ethernet Switch
14. อุปกรณแปลงสัญญาณไฟเบอรออฟติก (Media Converter)
14.1 รองรับมาตรฐานใชงาน IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASEFX, IEEEE 802.3xFull-duplex Flow Control
14.2 สามารถรับสงขอมูลในอัตราความเร็ว 100 Mbps ผานสายใยแกวชนิด Single-Mode ขนาด
9/125 um และ 10/125 um ไดระยะสูงสุด 20 กิโลเมตร
14.3 มีพอรต SC แบบ Single-Mode ระยะทาง 20 กิโลเมตร จํานวน 1 ชอง แบบสําเร็จในตัว
14.4 อุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายใยแกวนําแสง แบบ Single-Mode เปlนสายสัญญาณแบบ UTP
RJ45
14.5 มีระบบ Smart Link Error Detection
14.6 เปlนผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาจากประเทศในทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือญี่ปุ™น
14.7 เปlนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณควบคุมเครือขายกลาง
14.8 มี LED แสดงสถานการณทํางาน

- 10 14.9 ตองเปlนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง FCC และ CE เปlนอยางนอย
ความตองการงานติดตั้งระบบกลองวงจรป!ด
1. กอนที่ผูชนะการเสนอราคาจะเขาดําเนินการใดๆ จะตองทําหนังสือแจงใหรับทราบกอนเขาดําเนินการอยาง
นอย 1 วันทําการ และจะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางหรือผูรับผิดชอบกอน จึงจะสามารถ
ดําเนินการใดๆ ได หากผูชนะการเสนอราคาทําการติดตั้งระบบใดๆ โดยไมไดรับการอนุมัติ ทางหนวยงานมี
สิทธิที่จะใหดําเนินการรื้อถอนระบบตางๆ ที่ไดติดตั้งไปแลว โดยถือเปlนความผิดและความรับผิดชอบของผู
ชนะการเสนอราคา
2. ผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณหรือความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติงานของผูชนะการเสนอราคา ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการ
ซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใชคาเสียหาที่เกิดขึ้นใหแกหนวยงาน
3. ผูชนะการเสนอราคาตองเปlนผูจัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟา อุปกรณติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกลอง เสา
หรืออุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จําเปlนสําหรับการติดตั้งอุปกรณและระบบตางๆ เพื่อใหระบบสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณใดที่ไมอยูในขอกําหนดนี้ แตมีความจําเปlนตองจัดหาเพื่อใหระบบ
ทั้งหมดทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหถือเปlนความรับผิดชอบของผูชนะการเสนอราคา ในการจัดหา
อุปกรณดังกลาวโดยถือใหรวมอยูในราคาที่เสนอ
4. การติดตั้งอุปกรณ และระบบที่ผูชนะการเสนอราคาไดเสนอ หรือติดตั้งอุปกรณ และระบบอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่ง
หากไมระบุไวในขอกําหนด ใหอยูในดุลพินิจของหนวยงาน ที่จะเปlนผูกําหนดลักษณะ และรูปแบบของการ
ติดตั้ง โดยขึ้นอยูกับความจําเปlน และสภาพการใชงานจริง เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ผูชนะการเสนอราคาตองเปlนผูสํารวจสถานที่ สํารวจแนวเสนทางการติดตั้งสายเคเบิลโดยการออกแบบให
เปlนไปตามมาตรฐาน โดยใชแนวเสนทางที่กําหนด หากมีความจําเปlนตองแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกตาง
จากขอเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานที่ใหการอนุญาตดําเนินการ เชนการไฟฟา
สวนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการหรือผูควบคุมงาน
6. การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ใหแขวนไปกับเสาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่
7. การติดตั้งอุปกรณผูชนะการเสนอราคา จะตองดําเนินการภายใตการดูแลของเจาหนาที่ ทางหนวยงานอาจจะ
สงเจาหนาที่มาประสานงาน/สังเกตการณ รวมกับผูที่มีประสบการณ และเชี่ยวชาญของบริษัท ตลอด
ระยะเวลาที่ทําการติดตั้ง ทั้งนี้ทางหนวย จะไมรับผิดชอบในความเสียหาย หรือความลาชาที่เกิดขึ้นในระหวาง
การติดตั้ง
8. ในกรณีการติดตั้งสายเคเบิล ไมสามารถดําเนินการไดตามแบบแปลนแผนผัง ผูชนะการเสนอราคาจะตองแจง
ใหผูควบคุมงานหรือผูรับผิดชอบทราบกอน เพื่อขอความเห็นชอบจากหนวยงานผูวาจาง เมื่อไดรับความ
เห็นชอบแลวผูชนะการประกวดราคาจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได
9. ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน ผิวถนน บาทวิถี อาคาร สิ่งปลูกสราง
ยานพาหนะบุคคล ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการทํางานของผูชนะการเสนอราคา
10. การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้ง อุปกรณและระบบตางๆที่ผูชนะการเสนอราคาไดเสนอใหแก
หนวยงานจะตองรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณและระบบ จากการใชงานตามปกติ เปlนเวลาไมนอย
กวา 1 ป•
11. ผูชนะการเสนอราคาตองจัดฝ•กอบรมใหกับบุคลากรหรือเจาหนาที่ ใหสามารถใชงานระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด ตามหลักสูตรที่หนวยงานรวมกับผูชนะการเสนอราคากําหนด

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง สอบราคาซื้อกลองวงจรป!ด CCTV จํานวน ๘ ชุด พรอมติดตั้ง
ตามประกาศ องคการบริหารสวนตําบล หาดสมแปน ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
-------------------------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบล หาดสมแปน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้อ กลองวงจรป!ด ( CCTV ) และอุปกรณพรอมติดตั้ง หมูที่ ๓ ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง (รายละเอียดคุณสมบัติแนบทาย) ราคากลาง ๙๖๘,๐๐๐- บาท (เกาแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) ซึ่งพัสดุที่
จะซื้อนี้ตองเปlนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปlนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา )
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคามีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปlนธรรม
๑.๕ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปlนผูมีอาชีพรับขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปlนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
ของทางราชการ รั ฐวิส าหกิจ หรื อหนวยการบริ หารราชการสวนทองถิ่น หรือหามติด ตอหรื อหามเขาเสนอราคากั บ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปlนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคา เปlน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปlนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน ใหยื่นหนังสือรับรองสําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผู เสนอราคาเปl นบุ คคลธรรมดา หรื อ คณะบุ คคลที่ มิใ ชนิ ติบุคล ใหยื่ นสํ าเนาบัตรประจํา ตั ว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขา
เปlนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเปlนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

-๒(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปlนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปlนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูเขารวมคาฝ™ายใดฝ™ายหนึ่งเปlนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให
ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ™ายใดเปlนนิติบุคคลก็ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปŸตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การยื่นซองเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอ
ราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปlนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปlนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สวนราชการ
ที่ไดรับการจัดสรรซึ่งจะแจงใหทราบในวันทําสัญญา
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อค และหรือรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กลองวงจรป!ด
CCTV และอุปกรณติดตั้ง ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา
โดยผู เสนอราคาตองทํ า เอกสารตารางเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะของผลิ ต ภั ณฑที่ เ สนอ
(Statement of Compliance) กับรายละเอียด และคุณลักษณะแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อขององคการบริหารสวน
ตําบล หาดสมแปน ในขอ ๑ ขอยอย ๑.๑,๑.๒ และ ๑.๓ เปlนรายขอใหตรงกันทุกขอกําหนด สําหรับขอที่มีเอกสารอางอิง
หรือ แคตตาล็อค ใหอางอิงเอกสารในขอเสนอที่เกี่ยวของ และตองทําเครื่องหมายพรอมระบุตําแหนงในเอกสารอางอิงให
ตรงกับหมายเลขของขอในขอกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนดวย ถาไมดําเนินการตามที่กลาวขางตน องคการบริหารสวน
ตําบล หาดสมแปน จะไมรับพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปlนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปlนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดสอบเปดซองสอบราคามีความประสงค
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
(หนวย) เพื่อใชใน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบล จะไมรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผู
เสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-๓๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยแลว จาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเป!ดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑ /๒๕๕๗
โดยยื่นโดยตรงตอ องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๒๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบล หาดสม
แปน
และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ ศูนยรวมขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ (ที่วาการอําเภอเมือง ) จังหวัดระนอง ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง ขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วาการ
อําเภอเมืองระนอง) จังหวัดระนอง ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปlนตนไป
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม ( ราคารวม /
ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย)
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปlนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปlนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น
๕.๓ องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปlนสาระสําคัญหรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได องคการบริหารสวนตําบล มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบล ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปlนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสิน ขององคการบริหารสวนตําบลเปlนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบล จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปlนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบล จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปlนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได

-๔๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทํ าการของทาง
ราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาไมสามควรจัดทําขอตกลงเปlนหนังสือตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับ องคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปlนจํานวนเงินเทากับ รอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดให
องคการบริหารสวนตําบล ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปlนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๓. หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับ อนุ ญาตใหประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชยและประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๔ (๑)
๔. พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู
ชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราการปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายจะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของสัญญาซื้อขายตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปlนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา - เดือน ๑ ป• นับถัด
จากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายจะตองรับจัดการซอมแซมแกไขไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปƒ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ องคการบริหารสวนตําบล ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปƒงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อ องคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคาใดใหเปlนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามแบบ
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปlนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗
วั น นับตั้ งแตวัน ที่ผูขายสั่ งหรือซื้ อของจากตางประเทศ เวนแตเปlนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปlนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี

-๕๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง องคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบล อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปlนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปlนไป
ตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบล หาดสมแปน
วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
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