
( สำเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือโครงการเพิ่มศักยภาพในการปองกันชีวิตและทรัพยสิน โดยการจัดซื้อกลองโทรทัศน

วงจรปดชนิดเครือขายและอุปกรณอ่ืนๆ พรอมติดตั้งและเชื่อมโยงบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในพื้นที่

อ.เมือง, อ.บางปลามา และอ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ี มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพใน

การปองกันชีวิตและทรัพยสิน  โดยการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายและอุปกรณอื่นๆ  พรอมติดตั้ง

และเช่ือมโยงบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลามา และอำเภอ

ศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  และระบบกลองโทรทัศนวงจรปดขององคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

ใหเปนระบบเดียวกัน จำนวนไมนอยกวา ๗๒ ตัว (รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนด) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เปนเงินท้ังส้ิน  ๗,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถวน)  ตามรายการ ดังน้ี

                       ๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับ

ใชในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะหภาพ (ความละเอียดไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ Pixel) จำนวน ๗๒ ตัว

                    ๒. เครื่องบันทึกภาพ Network Video Recorder (NVR) ไมนอยกวา ๒๐ ชอง พรอม Hard Disk

๑๖ TB จำนวน ๑ ชุด

                    ๓. Hard Disk สำหรับบันทึกขอมูล จำนวน ๑๘ ลูก

                    ๔. CCTV Cabinet Box กันน้ำพรอมอุปกรณ (พัดลม+ชุดจายไฟ AC พรอมเบรกเกอร ชุดกราวด)

จำนวน ๒๐ ชุด

                    ๕. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE Switch ๔ ports Industrial Grade (สำหรับติดตั้งภายนอก)

จำนวน ๑๙ ชุด

                    ๖. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ชอง จำนวน ๑ ชุด

                    ๗. สายไฟเบอร (Fiber Patch Cord แบบ FC to LC) จำนวน ๔๐ ชุด

                    ๘. อุปกรณแปลงสัญญาณ  Fiber Optic (SFP) Mini Gigabit (๒๐ Km.) จำนวน ๔๐ ตัว

                    ๙. กลองกระจายสัญญาณ (Splice Horizontal Closure) ๑๒ Cores Fiber Optic Splice

Closure จำนวน ๑๑ ตัว

                  ๑๐. สายสัญญาณ UTP CAT- ๖ Outdoor With Drop Wire  จำนวนไมนอยกวา ๑๐,๘๐๐ เมตร

                  ๑๑. สายสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๔ Core S/M  With Drop Wire

จำนวนไมนอยกวา ๑๖,๐๐๐ เมตร

                  ๑๒. สายสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๖ Core OUTDOOR, CTV STRANDED DROP

WIRE, ARMORED จำนวนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ เมตร

                  ๑๓. สายสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic)ขนาด ๑๒ Core OUTDOOR, CTV STRANDED

DROP WIRE, ARMORED จำนวนไมนอยกวา ๑,๒๐๐ เมตร



                  ๑๔. สายไฟ THW A ขนาด ๑ x ๑๐ SQ.mm จำนวนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ เมตร

                  ๑๕. เสาสำหรับติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน ๑ ตน

                  ๑๖. คามิเตอรไฟฟาขนาด ๕ แอมป จำนวน ๑ เครื่อง

                  ๑๗. อุปกรณติดตั้ง Connector หัวแจ็ค LAN RJ-๔๕, อุปกรณจับยึดสายสัญญาณ,ชุดเชื่อมตอ Fiber

Optic, เบรกเกอร, ชุดกราวดและอุปกรณอื่นๆ ที่จำเปนตอการติดตั้งระบบใหมีความสมบูรณ จำนวน ๑ งาน

                  ๑๘. คาติดตั้งกลองจำนวน ๗๒ ตัว ติดตั้งอุปกรณ และคาความเช่ียวชาญการเซ็ทอัพระบบทั้งหมด

จำนวน ๑ งาน

 
 กลองรักษาความปลอดภัย (CCTV)

(๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ )

จำนวน ๑   โครงการ

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดสุพรรณบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคำส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ........................ ถึงวันที่



สำเนาถูกตอง
 

สลิลรัตน ขุมทอง

(นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง)

 ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชำระเงิน

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.suphan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๕-๔๓๑๗๗๕,๐๓๕-๔๓๑๗๖๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ีผานทางอีเมล 2720101@dla.go.th,(E-mail) suphun.go.th@gmail.com

หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรจีะ

ชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.suphan.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

........................ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

บุญชู จันทรสุวรรณ 

(นายบุญชู จันทรสุวรรณ)

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


