
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่องสอบราคาซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 

---------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี ้
  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP Camera) จํานวน  ๑  ระบบ  
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
             ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อดังกล่าว 
             ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
             ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ณ วันท่ีประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

             ๕.  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือ       
ผู้ได้รับมอบอํานาจไม่มาดูสถานท่ี และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ     
กําหนดรบัฟังคําชี้แจงและดูสถานท่ีวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ  

   กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเวลา ๑๐.๐๐ น.  

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี       
งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง
วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th และ www.cru.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ 
ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๐๗ / ๒๕๕๕ 
สอบราคาซ้ือระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
...................................................... 

  
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย"               
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง            
ตามรายการ ดังนี้    
 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP Camera) จํานวน ๑ ระบบ  
 

           ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ          
อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้          
โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี ้
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                          ๑.๑      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคา 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซื้อขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                      (๑)    หลักประกันสัญญา 
                                      (๒)   หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                      (๑)    ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                      (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (๑)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                      (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียน   ชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 
 
 



-๒- 
 

                          ๒.๓    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน            
ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        
ตามข้อ ๑.๕ 
         ๒.๔    ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ           
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 

                 ๓.    หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑     ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                                (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๒)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                      (๓)   ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า       
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                      (๔)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                      (๕)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา       
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ           
ตามข้อ ๔.๔ 
                                      (๒)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                      (๓)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา      
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 



-๓- 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้    
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ 
ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                          ๔.๒    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว      
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให ้   
ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วัน    
เปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และ       
จะถอนเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญา  ซื้อขาย 
                          ๔.๔    ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด  คุณลักษณะ
เฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                      สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สําเนาถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕    ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา       
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                          ๔.๖    ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง      
ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี ๐๗/๒๕๕๕ ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.    
ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงราย 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด 
 

 



-๔- 
 

                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
แต่ละรายว่าเป็น  ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา     
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการ   
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี       
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง        
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่          
ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า     
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง            
ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได ้
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          ๕.๑     ในการสอบราคา ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสิน       
ด้วยราคารวม 
                          ๕.๒    หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน        
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะ
ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                          ๕.๓    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา        
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
 



-๕- 
 

                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                      (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา 
ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                      (๔)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว ้
                          ๕.๔    ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง      
สอบราคา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๕    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี ้            
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด 
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ    
สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม   
หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                          ๕.๖    ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ว่า ผู้เสนอราคา  
ท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน   
กับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา    
ท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา         
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาดังกล่าวได ้
 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการ สอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ทําการของทางราชการนับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลง   
เป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒    ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน
ทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตาม     
ข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี ้
                                      (๑)    เงินสด 
                                      (๒)   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลง
วันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                      (๓)   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๔)   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                      (๕)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

                 ๗.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ใหคิ้ดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

                 ๘.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 

                 ๙.     ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                          ๙.๑     เงินค่าพัสดุสําหรับการ ซื้อ ครั้งนี้  ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี          
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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                                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น 
                          ๙.๒    เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย   
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได ้         
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                      (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ     
ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้ งแต่วันท่ีผู้ขายสั่ งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของ                  
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                      (๒)   จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ              
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                      (๓)   ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๙.๓    ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๙.๔    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   
 
 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
          ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 07 /2555 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( IP Camera ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 
ตอนท่ี 1 ข้อกําหนดทางเทคนิค รายละเอียดครุภัณฑ์ 
 1. กล้องรักษาความปลอดภัย แบบ IP Camera (Fixed) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 30 ชุด 
คุณสมบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําดังต่อไปนี ้
  1.1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด Network Camera แบบเบ็ดเสร็จในตัว 
  1.2 .มีตัวรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว ชนิด Progressive Scan RGB CMOS 
  1.3. มีเลนส์ขนาด Varifocal 2.9 – 8.2 mm, F1.4 แบบ DC-Iris, CS mount 
  1.4. สามารถมองเห็นภาพท่ีระดับแสง 0.6 lux, F1.4 
  1.5. สามารถบีบอัดสัญญาณภาพแบบ Motion JPEG และ H.264 
  1.6. สามารถปรับ Shutter 0Time ได้ตั้งแต่ 1/24,500 วินาที ถึง 1/6 วินาที 
  1.7. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 800 x 600 Pixels 
  1.8. สามารถส่งสัญญาณท้ังในแบบ MJPEG และ H.264 ผ่านระบบเครือข่ายด้วยอัตรา      
30  เฟรม   ต่อวินาที  ท่ีทุกขนาดภาพ 
  1.9. สามารถกําหนด Bandwidth และ Frame Rate สําหรับการส่งสัญญาณภาพได ้
  1.10. สามารถทํา Digital PTZ, Preset Positions และ Guard Tour ได ้
  1.11. ประกอบด้วยฟังก์ชั่น Compression, color, brightness, sharpness, contrast, 
white balance, exposure control, exposure zones, backlight compensation, fine tuning of 
behavior at low light, rotation, mirroring of images, Text and image overlay, Privacy mask      
ได้จากตัวกล้อง 
  1.12. มีการป้องกันการเข้าถึง โดยการทํา Password protection, IP address filtering, 
HTTPS encryption, digest authentication, user access log 
  1.13. สนับสนุน Network Protocol ได้แก่  IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer         
3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, 
TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 
  1.14. สามารถทํา  Video motion detection, active tampering alarm ได้  
  1.15. มีหน่วยความจําสําหรับบันทึกภาพวีดีโอแบบ Pre alarm และ Post alarm            
ไม่น้อยกว่า  25 MB 
  1.16. สามารถส่งภาพผ่านทาง FTP, HTTP และ E-Mail เม่ือเกิดเหตุการณ์ได ้
  1.17. รองรับมาตรฐานการจ่ายไฟแบบ IEEE 802.3af หรือ Power over Ethernet(PoE) 
  1.18. ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
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  1.19. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10 Base-T/100 Base-TX 
Ethernet 
  1.20. ผ่านการทดสอบมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EN 55022 Class B, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B 
Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Class A และ EN 60950-1        
เป็นอย่างน้อย 
  1.21. ในกรณีติดตั้งภายนอกอาคาร  ต้องใส่ชุดหุ้มกล้องท่ีทําด้วยโลหะท่ีไม่เป็นสนิมหรือมี
การเคลือบสารท่ีป้องกันสนิม โดยมีคุณสมบัติการป้องกันน้ําท่ีระดับ IP 66 หรือ ดีกว่า 
  1.22. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี      
นับจากวันหมดระยะเวลารับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงท่ีออกเพ่ือ
โครงการนี้โดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัท
ประจําประเทศไทยของผู้ผลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ของผู้ผลิตได ้
 
 2. ชุดโปรแกรมสําหรับบันทึกภาพ สําหรับกล้องจํานวน 30 ชุด จํานวน 1 ระบบ คุณสมบัติตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําดังต่อไปนี ้
  2.1. การจัดการระบบ (Management) 
   2.1.1. จะต้องเป็นระบบเปิด  สามารถบันทึกสัญญาณภาพ  ควบคุมการทํางาน  
และปรับแต่ง กล้องวงจรปิด IP Camera ท่ีเสนอมาได้เป็นอย่างดี และสามารถทํางานร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน                 
รวมไม่น้อยกว่า 20 ยี่ห้อ 
   2.1.2. รองรับมาตรฐานการบีบอัดภาพแบบ MPEG-4 และ MJPEG 
   2.1.3. สามารถบีบอัดข้อมูลให้เหมาะสมกับการส่งสัญญาณภาพผ่าน WAN หรือ        
Internet ได ้
   2.1.4. รองรับหน่วยบันทึกข้อมูลแบบ NAS, SAN, และ DAS ได ้
   2.1.5. สามารถทํางานแบบ Windows Service ได ้
   2.1.6. มีลิขสิทธิ์โปรแกรมเครื่องลูกข่ายสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ PDA  
  2.2 การบันทึกภาพ (Record) 
   2.2.1. สามารถบันทึกภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 64 กล้อง     
ต่อหนึ่งเครื่องบันทึกภาพ 
   2.2.2. สามารถเลือกบันทึกภาพจากแต่ละกล้องด้วยขนาดภาพ และอัตราการบันทึก
แตกต่างกันได ้
   2.2.3. สามารถบันทึกภาพท่ีอัตรา 1 - 25 ภาพต่อวินาทีต่อกล้อง 
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   2.2.4. สามารถเพ่ิมความเร็วในการบันทึกภาพเม่ือเกิด alarm หรือเม่ือมี         
ความเคลื่อนไหวได ้
   2.2.5. สามารถตั้งเวลาในการบันทึกภาพ 
   2.2.6. ระบบบันทึกภาพต้องทํางานแบบ First in, First out โดยข้อมูลภาพใหม่         
จะต้องสามารถเขียนทับข้อมูลภาพท่ีเก่าท่ีสุดแบบอัตโนมัติเม่ือหน่วยบันทึกภาพถูกบันทึกเต็ม 
   2.2.7. สามารถตั้งเวลาสํารองข้อมูลจากหน่วยบันทึกภาพไปยังหน่วยเก็บข้อมูล
ภายนอกได้ และสามารถกําหนดจํานวนวันท่ีจะเก็บสํารองข้อมูลได ้
  2.3. การตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) 
   2.3.1. สามารถกําหนดค่า Sensitivity ของการตรวจจับได ้
   2.3.2. สามารถกําหนดค่าการตรวจจับความเคลื่อนไหวของแต่ละช่องสัญญาณ
แตกต่างกันได ้
   2.3.3. สามารถส่งสัญญาณเตือนเม่ือมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวได ้
   2.3.4. สามารถกําหนดระยะเวลาในการบันทึกก่อนและหลัง  (Pre/Post Alarm)          
ตรวจพบความเคลื่อนไหวได ้
  2.4. การแสดงผล (Display) 
   2.4.1. สามารถแสดงภาพปัจจุบันได้ 1-64 กล้องต่อจอภาพ และสามารถแสดงภาพ       
จากเครื่องบันทึกต่างเครื่องบนหน้าจอเดียวกันได ้
   2.4.2. จะต้องแสดงแผนท่ีสถานท่ีติดตั้งกล้องวงจรปิด และสามารถเรียกดูภาพ      
แผนท่ีได ้
   2.4.3. หน้าจอโปรแกรมแสดงผลจะต้องแสดงรายการอุปกรณ์ ในลักษณะของ Tree        
โดยสามารถเลือกดูภาพและค้นหากล้องวงจรปิดตามหมวดหมู่ท่ีตัง้ของกล้องวงจรปิด เช่น ชื่ออาคารหรือชั้นได ้
   2.4.4. สามารถแสดงภาพแบบ Camera Sequence ในตําแหน่งใด ๆบนจอภาพได ้
   2.4.5. สามารถแสดงภาพปัจจุบันและภาพท่ีถูกบันทึกไปพร้อมๆ กันได ้
   2.4.6. สามารถรับฟังเสียงจากกล้องวงจรปิดได ้
  2.5. การแสดงภาพท่ีบันทึกไว้แล้ว (Playback) 
   2.5.1. สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกไว้แล้วได้ 1-16 ภาพพร้อมกันบนจอภาพเดียว 
   2.5.2. สามารถแสดงภาพจากเครื่องบันทึกภาพต่างเครื่องได้พร้อมกันในจอ       
ภาพเดียว 
   2.5.3. สามารถฟังเสียงจากกล้องและเสียงท่ีถูกบันทึกได ้
   2.5.4. สามารถค้นหาภาพโดยการกําหนดชื่อกล้อง วัน เวลา และเหตุการณ์ได ้
   2.5.5. สามารถค้นหาภาพจากวัตถุท่ีเคลื่อนไหวโดยกําหนดบริเวณท่ีสนใจได ้
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   2.5.6. สามารถถ่ายข้อมูลภาพและเสียงท่ีบันทึกไว้แล้วลงในแผ่น DVD หรือ CD 
และ นําไปเปิดใช้ดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ได้  
   2.5.7. สามารถเปลี่ยนความเร็วในการ Playback ท้ังแบบ forward และ reverse 
ได ้
  2.6. การควบคุมกล้องแบบ PTZ (PTZ Camera Control) 
   2.6.1. สามารถควบคุมการหมุนซ้าย – ขวา, ก้ม – เงย และการซูมภาพได ้
   2.6.2. สามารถกําหนดความเร็วในการหมุนซ้าย–ขวา, ก้ม–เงย และการซูมภาพ   
ของกล้องวงจรปิดได ้
   2.6.3. สามารถกําหนด preset และ patrolling ให้แก่กล้องวงจรปิด และเลือก  
preset และ patrolling ท่ีกําหนดไว้ให้แก่กล้องวงจรปิดตามเวลาได ้
   2.6.4. สามารถสั่งให้กล้องจับภาพบริเวณท่ีกําหนดเม่ือได้รับสัญญาณ alarm หรือ
เม่ือมีความเคลื่อนไหวได ้
  2.7. การจัดการผู้ใช้งาน (User Management) 
   2.7.1. สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ร่วมกับ Microsoft Windows ได ้
   2.7.2. สามารถกําหนดสิทธิในการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนให้แตกต่างกันได ้
   2.7.3. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได ้
  2.8. ผู้เสนอราคาจะต้องต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรงเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้อง
เป็นเอกสารตัวจริง หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิตให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัท
ผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได ้
 3. ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียวเ ช่ือมจากอุปกรณ์สลับสัญญาณไปยังจุดใช้งาน         
จํานวน   30 จุด จํานวน 1 ระบบ คุณสมบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําดังต่อไปนี ้
  3.1. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สาย ขนาด 24 AWG  
  3.2 .ชนิดมีตัวนําเป็นทองแดง (Copper  Conductor) มี Jacket เป็นแบบ FR PVC 
(Flame Retardant Polyvinyl Chloride) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของ Jacket เท่ากับ 5.3 mm.เป็นสาย
ทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   
  3.3. มาตรฐาน TIA/EIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN50173, NEMA WC63.1           
เป็นอย่างน้อย 
  3.4. สามารถเก็บรักษาได้ท่ีอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ สามารถ
ทํางานได ้  ท่ีอุณหภูมิ ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียสรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet, 155 Mbps 
ATM, TPDDI, ISDN, Broadband, VoIP เป็นอย่างน้อย 
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  3.5. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนในระบบสายสัญญาณ UTP Cat 5e เช่น Patch Panel ,Patch 
Cord ,Modular Jack/Plugจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
สูงสดุ 
 4. งานติดตั้งและทดสอบระบบ จํานวน 1 งาน คุณสมบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา
ดังต่อไปนี ้
  4.1 .ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนผังการเชื่อมต่อ (Riser Diagram) และแบบแปลน       
แสดงตําแหน่งการติดตั้ง (Lay Out plan) ของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาให้คณะกรรมการ หลังจาก
สรุปตําแหน่งติดตั้งกับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
  4.2. การติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดทุกรายการ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ     
เพ่ือต่อเชื่อมอุปกรณ์ท้ังหมด ให้สามารถใช้งานได้ตามแบบแผนผัง (Diagram) ท่ีเสนอ โดยค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาสายสัญญาณดังกล่าวเป็นของผู้ขาย 
  4.3. ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังตรวจเนื้อท่ีท่ีต้องการ สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ของตนร่วมกับ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เขียน Shop Drawing เพ่ือท่ีจะให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของตนสามารถท่ีจะทําการติดตั้งในเนื้อท่ี    
ท่ีเตรียมไว้นั้นได้และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางกับระบบอ่ืน ๆ 
  4.4. สายท่ีเดินร้อยท่อภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อท่ีสามารถป้องกันภัย       
จากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนของสายท่ีอาจจะกระทบถูกความชื้น จะต้องเดินภายในท่อ           
IMC Conduit แต่ต้องมีข้อต่อกันน้ําเท่านั้น 
  4.5. สายภายในอาคารท้ังหมดจะต้องเดินอยู่ภายในท่อ EMT Conduit หรือ PVC Conduit 
สีขาว 
  4.6. ในกรณีท่ีมีการเดินสายภายในอาคาร และอยู่ใต้ฝ้า จะสามารถใช้ Flexible  Conduit 
ได ้
  4.7. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งครุภัณฑ์ ท่ีสามารถเชื่อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได ้
  4.8. ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมอบรมการใช้งาน หลังจาก
ติดตั้งแล้วเสร็จ 
 

 ตอนท่ี 2 การรับประกัน 
  หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้ง ถ้าหาก
เกิดการขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าจะเนื่องจากชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง ฝีมือไม่ดีพอ หรือด้วยเหตุประการใดก็ตามเป็น   
เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันได้ตรวจรับพัสดุ ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่   
โดยไม่คิดมูลค่า ท้ังนี้จะต้องเกิดจากการเสียหายซึ่งเกิดข้ึนโดยการใช้งานปกต ิ
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