
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี 

เรื่อง  จัดซ้ือกลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network  Camera 
ความละเอียด 2 ลานพิกเซลข้ึนไป  และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามท่ีกําหนด 

ไมนอยกวา 8  ชุด  โดยวิธีพิเศษ 
............................................................. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  มีความประสงคจะจัดซ้ือพรอมติดตั้งกลองวงจร
ปด (CCTV) ชนิด IP/Network  Camera  ความละเอียด 2 ลานพิกเซลข้ึนไป  และมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามท่ีกําหนด  ไมนอยกวา 8  ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กําหนด  งบประมาณ  900,000.-  บาท  (เกาแสนบาทถวน) 

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
กลองวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera)  พรอมอุปกรณในการติดตั้งครบ 

ชุด  จํานวน 8 ชุด  โดยมีรายละเอียดพ้ืนฐานของกลองวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี IP FIXED Camerra  
ดังนี้ 

คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
1. เปนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดตั้งดวยมุมการมองภาพแบบคงท่ี 
2. สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการ 

ควบคุมการเลื่อน IR Filter  อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา 
4. มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวา  

พรอมเลนสอยูภายในตัวกลอง หรือ มีเลนสแบบตอภายนอกท่ีเปนชนิดปรับชองรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติ
ได 

5. สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ  
ใหแตกตางกันไดและสามารถสงสัญญาณภาพได ท่ี 25 FPS หรือดีกวา 

6. มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือ 
ดีกวา 

7. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode)  
และไมมากกวา 0.05 LUX  สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา 

8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือใหภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวัน 
และกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic  
Range) 

10. รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
11. สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเทา 
12. สามารถทํางานผานระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได 
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13. ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing)  
ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 

14. สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ีจายออกจากอุปกรณ แบบ Power Over Ethernet  
(PoE) ได 
   
                        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพจําหนายพัสดุหรือเปนตัวแทนจําหนาย 
พัสดุท่ีจัดซ้ือดังกลาวโดยตรง  และตองมีหลักฐานการเปนผูจําหนาย/ผูแทนจําหนาย/ตัวแทนผูแทน
จําหนาย/ผูประกอบการหรือผูผลิตพัสดุดังกลาวมาแสดงดวย 

2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน 
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองเสนอราคา 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

4. ไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  กับผูเสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขาเสนอราคาใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี ้ 
  กําหนดยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  ในวันท่ี  24   เดือนตุลาคม    พ.ศ.2557  
ระหวางเวลา  09.30  น.  ถึง  10.00  น.  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี และกําหนด
เปดซองใบเสนอราคาพรอมตกลงรายละเอียดโครงการในวันเดียวกันตั้งแตเวลา  10.15  น. เปนตนไป   
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารเง่ือนไขซองเสนอราคา  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  
ระหวางวันท่ี   14  - 22  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2557   เวลา  09.00 น. ถึง 16.00 น.  ณ กองคลัง  องคื
การบริหารสวนตําบลควนโนรี  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7343-5090  ในวันและเวลา
ราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   14   เดอืนตุลาคม   พ.ศ.2557 
 
 
                (ลงชื่อ) …………………………………………. 
                                                                            (นายรอราลี   กะจิ) 
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโนร ี
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี 
เรื่อง  จัดซ้ือกลองวงจรปด (CCTV) ชนิด IP/Network  Camera 

ความละเอียด 2 ลานพิกเซลข้ึนไป  และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามท่ีกําหนด 
ไมนอยกวา 8  ชุด  โดยวิธีพิเศษ 

............................................................. 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  มีความประสงคจะจัดซ้ือพรอมติดตั้งกลองวงจร
ปด (CCTV) ชนิด IP/Network  Camera  ความละเอียด 2 ลานพิกเซลข้ึนไป  และมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ตามท่ีกําหนด  ไมนอยกวา 8  ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กําหนด  งบประมาณ  900,000.-  บาท  (เกาแสนบาทถวน) 

รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
กลองวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Camera)  พรอมอุปกรณในการติดตั้งครบ 

ชุด  จํานวน 8 ชุด  โดยมีรายละเอียดพ้ืนฐานของกลองวงจรปด IP แบบมุมมองคงท่ี IP FIXED Camerra  
ดังนี้ 

คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐาน 
1. เปนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดตั้งดวยมุมการมองภาพแบบคงท่ี 
2. สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการ 

ควบคุมการเลื่อน IR Filter  อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 
3. มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา 
4. มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวา  

พรอมเลนสอยูภายในตัวกลอง หรือ มีเลนสแบบตอภายนอกท่ีเปนชนิดปรับชองรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติ
ได 

5. สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ  
ใหแตกตางกันไดและสามารถสงสัญญาณภาพได ท่ี 25 FPS หรือดีกวา 

6. มีความละเอียดของกลองตั้งแต 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือ 
ดีกวา 

7. มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode)  
และไมมากกวา 0.05 LUX  สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา 

8. มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ Back Focus เพ่ือใหภาพท่ีมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวัน 
และกลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 

9. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic  
Range) 

10. รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ 
11. สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเทา 
12. สามารถทํางานผานระบบเครือขายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได 
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13. ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing)  

ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา 
14. สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ีจายออกจากอุปกรณ แบบ Power Over Ethernet  

(PoE) ได 
   
                        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

5. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพจําหนายพัสดุหรือเปนตัวแทนจําหนาย 
พัสดุท่ีจัดซ้ือดังกลาวโดยตรง  และตองมีหลักฐานการเปนผูจําหนาย/ผูแทนจําหนาย/ตัวแทนผูแทน
จําหนาย/ผูประกอบการหรือผูผลิตพัสดุดังกลาวมาแสดงดวย 

6. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน 
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองเสนอราคา 

7. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาล 
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

8. ไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  กับผูเสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขาเสนอราคาใหแก 
องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้  
  กําหนดยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  ในวันท่ี  24   เดือนตุลาคม    พ.ศ.2557  
ระหวางเวลา  09.30  น.  ถึง  10.00  น.  ณ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลควนโนรี และกําหนด
เปดซองใบเสนอราคาพรอมตกลงรายละเอียดโครงการในวันเดียวกันตั้งแตเวลา  10.15  น. เปนตนไป   
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารเง่ือนไขซองเสนอราคา  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  
ระหวางวันท่ี   14  - 22  เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2557   เวลา  09.00 น. ถึง 16.00 น.  ณ กองคลัง  องคื
การบริหารสวนตําบลควนโนรี  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-7343-5090  ในวันและเวลา
ราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   14   เดอืนตุลาคม   พ.ศ.2557 
 
 
                (ลงชื่อ) …………………………………………. 
                                                                            (นายรอราลี   กะจิ) 
                                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโนร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี 

 

             เรื่อง  จัดจางโดยวิธีพิเศษ    จํานวน  6  โครงการ   
                  ............................................................. 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  มีความประสงคจะจาง  โดยวิธีพิเศษ  จํานวน  7  
โครงการ  ดังนี้ 
 

1.  โครงการปรับปรุงถนนพรอมลงหินคลุก  ขนดกวางไมนอยกวา  4.00  เมตร  ยาวไมนอยกวา  
330.00  เมตร  หนาไมนอยกวา  0.15  เมตร  สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 1  บานแมกัง  (สายบานบังหมัด)  
ตําบลควนโนรี  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  จํานวนเงิน  200,000.-  บาท  (เงินสองแสนบาทถวน) 

2.  โครงการกอสรางฝาคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดฝาคูกวางไมนอยกวา  0.55  เมตร  
ระยะทางยาวไมนอยกวา  540.00  เมตร  ความหนาของฝาคูไมนอยกวา  0.07  เมตร  และฝาคูระบายน้ํา
กวางไมนอยกวา  0.60  เมตร  ระยะทางยาวไมนอยกวา  130.00  เมตร  ความหนาของฝาคูไมนอยกวา  
0.07  เมตร  สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 2  บานชางใหออก  ตําบลควนโนรี  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  
จํานวนเงิน  280,000.-  (เงินสองแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 
 3.  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  0.60  เมตร  
จํานวน  0.60  เมตร  พรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวางไมนอยกวา  1.00 X 1.00  เมตร  
หนาไมนอยกวา  0.10  เมตร  จํานวน  10  เมตร  สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 4  บานหนองครก  ตําบลควน
โนรี  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  จํานวนเงิน  200,000.-  บาท  (เงินสองแสนบาทถวน)   
 4.  โครงการขยายทอเมนประปาหมูบาน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  2  นิ้ว  ความยาวไมนอยกวา  
1,500.00  เมตร  สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 5  บานตุปะ  (สายสี่แยกควนโนรี)  ตําบลควนโนรี  อําเภอโคก
โพธิ์  จังหวัดปตตานี  จํานวนเงิน  200,000.-  บาท  (เงินสองแสนบาทถวน)  
 5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  200.00  
เมตร  ไหลทางขางละ  0.00 – 0.50  เมตร  (หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไมนอยกวา  800.00  ตารางเมตร)  
สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 6  บานคลองกลาง  (สายบานออกถึงตูโทรศัพทออกทุงนา  ม.6)  ตําบลควนโนรี  
อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  จํานวนเงิน  500,000.-  บาท  (เงินหาแสนบาทถวน) 
 6.  โครงการกอสรางถนนพรอมลงหินคลุก  ผิวจราจรลูกรังขนาดกวาง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
1,000.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  (หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอยกวา  600.00  ลูกบาศกเมตร)  สถานท่ี
กอสราง  หมูท่ี 3  บานสม  (สายมัสยิดบานออก)  ตําบลควนโนรี  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  จํานวน
เงิน  500,000.-  บาท  (เงินหาแสนบาทถวน)    
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                        ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

2. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพทํางานท่ีจัดจางโดยวิธีพิเศษราคาดังกลาว 
3. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานบริหาร 

ราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะท่ียื่นซองจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
4. ไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  กับผูเสนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบล  ณ  วันประกาศจัดจางโดยวิธีพิเศษ  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้  
  กําหนดยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ  ในวันท่ี  17  มิถุนายน   2556   ระหวางเวลา  
09.30  น.  ถึง  10.00  น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางของอบต. ระดับอําเภอ (ท่ีวาการ
อําเภอโคกโพธิ์  ชั้น ๓ ) และกําหนดเปดซองประกวดราคาในวันเดียวกันตั้งแตเวลา  10.00  น. เปนตนไป  
ใหผูเสนอราคามาดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี  14  มิถุนายน  2556  โดยพรอมกัน  ณ  องคการบริหารสวน
ตําบลควนโนรี  เวลา  10.00 น.  เปนตนไป 
  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารจัดจางโดยวิธีพิเศษ  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี  
ระหวางวันท่ี    12  มิถุนายน  2556 ถึงวันท่ี  14  มิถุนายน  2556   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
0-7343-5090  ในวันและเวลาราชการ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   12   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2556 
 
 
                   (ลงชื่อ) …………………………………………. 
                                                                              (นายอดิศักดิ์   เสนสะนา) 
                                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโนร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี………………เวลา…………น. เปนตนไป  ณ  องคการ
บริหารสวนตําบลควนโนรี  และกําหนดเปดซองประกวดราคาในวันท่ี………………..ตั้งแตเวลา………….น.เปน
ตนไป 



  ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ………….บาท  ไดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลควนโนรี  ระหวางวันท่ี………………….ถึงวันท่ี…………….หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  
0-7343-5090  ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี……เดือน……………พ.ศ……… 
 
     (ลงชื่อ) ………………………. 
                                                                         (………………………) 
                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโนรี 
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