
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ 

เร่ือง สอบราคาซื้อ (ครั้งที่ 2) 
………………………………………………………… 

             ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ  จะด าเนินการประกาศสอบราคา ดังนี้ 
ตามท่ี   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด( CCTV) แบบ 

IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานตามที่ก าหนด จ านวน 8 จุด 
ต าบลบึงปรือ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ราคากลาง 900, 000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)   วงเงินตามผลงาน
ในสัญญา 50% (ของสัญญาเดียวกัน) จ านวน 450,000.- บาท   ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ 30 วัน เอกสารสอบ
ราคาชุดละ   1,000.- บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่  1/2559) 
  คุณลักษณะพื้นฐานกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera  

1.เป็นกล้องวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera) 
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  แบบ 8 ช่อง   
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ  PoE  (PoE  L2 Switch) ขนาด  8  ช่อง   
4.จอแสดงภาพ  (Monitor)  โทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า   32 นิ้ว (LED TV)   
5.เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800VA.   
6.เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA.   
7.อุปกรณ์กันไฟตกไฟกระชากส าหรับส าหรับเครื่องบันทึกภาพ 
8. อุปกรณ์กันไฟตกไฟกระชากส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์  
9.ตู้ RACK เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 
10. ตู้และกล่องกันน้ าส าหรับเก็บอุปกรณ์ภายนอก 
11.อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง 
12.แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร 
13.สายสัญญาณใยแก้วน าแสงชนิดติดตั้งแขวนเสาภายนอก/ภายในอาคาร 

           14. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายนอก 
 15. ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
 16.  Housing Management 
 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

1.  ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพขายกล้องวงจรปิด ( CCTV ) หรือพัสดุที่จะสอบ 

ราคาซื้อ 
1.2  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
1.3  ต้องมีผลงานการขายพร้อมติดตั้งในระบบงานชนิดดังกล่าวข้างต้น   ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  

50% ในสัญญาเดียวกัน  
          /-2- 2.ก าหนด…  



-2- 
2. ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  15  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ตั้งแต่เวลา 10.30 น.   ถึงเวลา  

12.00 น.  ณ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 7 บ้านบึงปรือ และ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ  ต าบลบึงปรือ   อ าเภอ
เทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป ณ  ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ (หากไม่ได้ไปดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงถือว่าท่านได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรค์ต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นจากความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงปรือภายหลังไม่ได้)  

3.  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
3.1.  วันที่   9 - 11 กุมภาพันธ์  2559 และ 15-23 กุมภาพันธ์ 2559  ระหว่าง          เวลา 08.30 น. 

ถึง  เวลา 16.30 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์     จังหวัดนครราชสีมา   
3.2.  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2559  ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง  เวลา 16.30 น.       ณ    ศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอเทพารักษ์     จังหวัดนครราชสีมา  ในวันและเวลาราชการ หมายเลข
โทรศัพท์ 044-756295-6   

4.  ก าหนดการเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  24  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา  10.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

5.  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา   
5.1.  วันที่   วันที่   9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 และ 15-23 กุมภาพันธ์ 2559  ระหว่าง          เวลา 

08.30 น. ถึง  เวลา 16.30 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์     จังหวัดนครราชสีมา    ณ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์     จังหวัดนครราชสีมา   

5.2.  วันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึง  เวลา 16.30 น.                            
ณ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  อ าเภอเทพารักษ์     จังหวัดนครราชสีมา  ในวันและเวลาราชการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-756295-6  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือ 
เว็ปไซต์ www.koratdla.go.th  ของจังหวัดนครราชสีมา และเว็บไซต์ www.bungprue.go.th ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงปรือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-756295-6 
 
หมายเหตุ การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากผู้        
            มีอ านาจแล้วเท่านั้น 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  8   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559 
 

ลงชื่อ 
 

(นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงปรือ 

 
 
 

 


