
    

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตัง้ 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองหอ้ง  จังหวัดขอนแก่น 
--------------------------------------------------- 

 

1. ความเป็นมา 
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  มีความประสงคจ์ัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าแรงในการติดตั้ง) รายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

(Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 16 ตัวๆ ละ 22,000.-บาท เป็นเงิน 352,000.-บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  
pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter  
หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า  
0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้– สามารถแสดงรายละเอียด 

ของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล  

(Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  

สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน  

IP66  
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  

ได ้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD  

Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API)  

ทีมี่ ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
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2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 57,000.-บาท เป็นเงิน 57,000.-บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า  

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  

ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP  
ได ้เป็นอย่างน้อย  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  
ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้- ต้องมี Software  
Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่ม ีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น จอมอนิเตอร์,เครื่องสำรองไฟ,ตู้ Rack, เครื่องส่งสัญญาณ,เสาอากาศ 

กระจายสัญญาณ,เครื่องรับสัญญาณ เป็นเงิน 91,000.-บาท  
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจจับความเคลื่อนไหวทั่วไป ของบุคคล ยานพาหนะ ภายนอกอาคารและในพ้ืนที่ที่มีแสงสว่าง  

น้อย และรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน ตรวจสอบรายละเอียดของ วัตถุ หรือลักษณะทาง กายภาพของบุคคล 
เช่น เพศ สีผิว รูปร่าง เสื้อผ้าที่ สวมใส่ เป็นต้น  

3. คุณสมบัตผิู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว 

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  
ท่ีเข้าเสนอราคาให้แกเ่ทศบาลตำบลหนองสองห้อง  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้ 

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

5. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
 

/4. ขอบเขตของงาน..................... 
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 4. ขอบเขตของงาน 
 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดต้ัง  

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าแรงในการติดตั้ง) รายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

(Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 16 ตัวๆ ละ 22,000.-บาท เป็นเงิน 352,000.-บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600  
pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter  
หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า  
0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้– สามารถแสดงรายละเอียด 

ของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล  

(Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ  

สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน  

IP66  
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X  

ได ้เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD  

Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API)  

ทีมี่ ลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 57,000.-บาท เป็นเงิน 57,000.-บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  

/-มีช่องเชื่อมต่อ..................... 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า  
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า  
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 10 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564  

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP  
ได ้เป็นอย่างน้อย  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  
ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได ้- ต้องมี Software  
Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่ม ีลิขสิทธิ์ถูกต้อง  

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น จอมอนิเตอร์,เครื่องสำรองไฟ,ตู้ Rack, เครื่องส่งสัญญาณ,เสาอากาศ 

กระจายสัญญาณ,เครื่องรับสัญญาณ เป็นเงิน 91,000.-บาท 
- กรณีท่ีแบบแปลนขัดแข้งกันหรือมิได้ระบุให้เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจรับพัสดุ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามคำ 

วินิจฉัยนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข 
 - เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม 
 1. พัสดุตามข้อ 1 ต้องส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยให้หน่วยงานก่อนเป็นอันดับแรก โดยบรรจุภัณฑ์
หรือหีบห่อต้องระบุว่า ผลิตโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลภายในประเทศ  ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้
แสดงหลักฐานการรองรับว่ามีการผลิตภายในประเทศ 
 2. ในกรณีร้านค้า/ห้าง/บริษัท  ไม่สามารถจัดหาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศให้กับหน่วยงานได้ตาม 1. 
เนื่องจากร้านค้า/ห้าง/บริษัท  ไม่ได้จัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อที่ผลิตภายในประเทศหรือพัสดุดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและร้านค้าไม่สามารถจัดหาให้หน่วยงานได้  หรือพัสดุไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อแสดงการรองรับว่ามีการ
ผลิตภายในประเทศไทยได้  ร้านค้า/ห้าง/บริษัท สามารถจัดหาพัสดุที่ไม่ได้ผลิตภายในประเทศส่งมอบแก่หน่วยงาน
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้อ 1 ได้ โดยร้านค้า/ห้าง/บริษัท  จัดทำใบเสนอราคาพร้อมระบุยี่ห้อของ
พัสดุมาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565  กรณีจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่ง
เป็นการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้านบาทหรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท
ก่อนจัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย 
 3. ในกรณีส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

 5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  ภายใน 30 วัน 

 6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา 

/7.วงเงินงบประมาณ................... 
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 7. วงเงินงบประมาณ  
  - เงนิงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  - วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามราคากลาง 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

 8. การจัดซื้อจัดจ้าง 
  - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง 
     
   คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      
   (ลงชื่อ).........ฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย.............ประธานกรรมการ 
             (นางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย) 
 

(ลงชื่อ)..............มนตรี  อาษานอก................กรรมการ 
                   (นายมนตรี  อาษานอก) 
 

(ลงชื่อ)พ.จ.ท............ลือชา  ลลีาศ.................กรรมการ 
                         (ลือชา  ลลีาศ) 
 
 

- อนุมัติ 
 

     (ลงชื่อ)       ศักดิ์สิทธิ์  ถริทัฬหกุล        กรรมการ 
                          ( นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


