
( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือโครงการเพ่ิมศักยภาพในการปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการจัดซื้อกลอง

โทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายและอุปกรณพรอมติดตั้ง และเชื่อมโยงบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดใน

พ้ืนท่ีอ.เมือง, อ.สองพี่นอง, อ.อูทอง, อ.หนองหญาไซ จ.สุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)

                 องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ี มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพใน

การปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายและอุปกรณพรอม

ติดตั้ง และเชื่อมโยงบูรณาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในพื้นที่อ.เมือง, อ.สองพ่ีนอง, อ.อูทอง, อ.หนองหญาไซ

จ.สุพรรณบุรี  ประกอบไปดวยจุดติดตั้งกลองโทรทัศนวงปดจํานวน ๑๘ จุด  กลองโทรทัศนวงจรปด ๔๐ ตัว  (ราย

ละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน้ี  เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานหกแสนเกาหมื่นบาท

ถวน) ตามรายการ ดังน้ี

                       ๑. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชใน

งานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะหภาพ (ความละเอียดไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐ pixel) จํานวน ๔๐ ตัว

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

๑๖ TB จํานวน ๑ ชุด

                    ๓. โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา ๔๐ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง

                    ๔. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบท่ี ๒ ขนาด ๔๒U จํานวน ๑ ชุด

                    ๕. CCTV Cabinet Box กันนํ้าพรอมอุปกรณ (พัดลม+ชุดจายไฟ AC พรอมเบรกเกอร ชุดกราวด)

จํานวน ๑๘ ชุด

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

จํานวน ๑๘ ชุด

                    ๗. อุปกรณแปลงสัญญาณ  Fiber Optic (SFP) Mini Gigabit (๒๐ Km.) จํานวน ๓๖ ตัว

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

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

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

Closure จํานวน ๖ ตัว

                  ๑๑. รางไฟ (AC Power Distribution ๑๒ Universal Outlet) จํานวน ๒ ชุด

                  ๑๒. สายสัญญาณ UTP CAT- ๖ Outdoor With Drop Wire  จํานวนไมนอยกวา ๕,๕๐๐ เมตร

                  ๑๓. สายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ขนาด ๔ แกน (Core) OUTDOOR, CTV

STRANDARD DROP WIRE, ARMORED จํานวนไมนอยกวา ๓,๘๐๐ เมตร

                  ๑๔. สายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ขนาด ๖ แกน (Core) OUTDOOR, CTV

STRANDARD DROP WIRE, ARMORED จํานวนไมนอยกวา ๑๐,๙๐๐ เมตร

                  ๑๕. สายสัญญาณใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ขนาด ๑๒ แกน (Core) OUTDOOR, CTV



STRANDARD DROP WIRE, ARMORED จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร

                  ๑๖. สายไฟ THW A ขนาด ๑ x ๑๐ SQ.mm จํานวนไมนอยกวา ๑,๔๕๐ เมตร

                  ๑๗. เสาสําหรับติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ขนาด ๖ เมตร จํานวน ๑ ตน

                  ๑๘. อุปกรณติดตั้ง นอตยึดสายไฟ, ชุดเชื่อมตอ Fiber Optic และอุปกรณอื่นๆ  จํานวน ๑ งาน

                  ๑๙. คาติดตั้งและคาความเชี่ยวชาญการเซ็ทอัพระบบทั้งหมดฯ จํานวน ๑ งาน

 
 กลองรักษาความปลอดภัย (CCTV)

(๔๖.๑๗.๑๖.๑๐ )

จํานวน ๑   โครงการ

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน

จังหวัดสุพรรณบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕

ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระ

เงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๕-๔๓๑๗๗๕,๐๓๕-๔๓๑๗๖๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง



สําเนาถูกตอง
 

สลิลรัตน ขุมทอง

(นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง)

 ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

 โดย นางสาวสลิลรัตน ขุมทอง ผอ.กองพัสดุและทรัพยสิน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๓

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

หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยองคการบริหารสวนจังหวัด

สุพรรณบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.suphan.go.th และ www.gprocurement.go.th ใน

วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

บุญชู จันทรสุวรรณ 

(นายบุญชู จันทรสุวรรณ)

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


