




ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:  TOR) 
ชุดกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง จ านวน ๑ ชุด 

 

ความเป็นมา 
     สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัวิจยั ตรวจสอบในด้านอาหาร ซึ่งมีบคุลากร เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการ และมีทรัพย์สินของทางราชการเป็นจ านวนมาก ซึ่งสถาบนัได้
ตระหนกัถึงความปลอดภยั และมีมาตรการในด้านรักษาความปลอดภยั โดยน าระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด มาใช้
งานเพ่ือตรวจสอบ และลดอัตราเส่ียงในการสูญเสีย ท่ีจะเกิดขึน้ ทัง้นีร้ะบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดท่ีใช้งานอยู่ใน
ปัจจบุนั ไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีในการรักษาความปลอดภยัทัว่บริเวณท่ีสถาบนัรับผิดชอบ  

ดงันัน้เพ่ือให้เป็นการเพิ่มระดบัการรักษาความปลอดภยัของสถาบนัโภชนาการ จึงเห็นควรด าเนินการติดตัง้
ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิดเพิ่มเติมโดยรอบของพืน้ท่ี สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้แก่ พืน้ท่ีโดยรอบ
อาคารสถาบนัโภชนาการ อาคารทดลองโรงงานผลิตอาหาร และโรงงานผลิตน า้ด่ืม เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในการ
ดแูลรักษาความปลอดภยั  

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเพิ่มระดบัมาตรการรักษาความปลอดภยั และครอบคลมุพืน้ท่ีในการดแูลรักษาความปลอดภยั 

ให้แก่ทางสถาบนัฯ 
๒. เพ่ือดแูล ป้องกนั และลดอตัราเส่ียงในการสญูเสียท่ีจะเกิดขึน้กบับคุลากร เจ้าหน้าท่ี ทรัพย์สินของทาง

สถาบนัโภชนาการ และบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง 
๓. เพ่ือเพิ่มความมัน่ใจในด้านความปลอดภัยให้ กับ เจ้าหน้าท่ี และ บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ

การกบัทางสถาบนัโภชนาการ 
 

คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๑.   ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุจดัหา 
 ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถกูระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนและ/
หรือต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  
  



 ๔.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล
ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 
 ๕.  ผู้ เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการขายพัสดุระบบกล้องวงจรปิด  หรือรับจ้างติดตัง้หรือพัฒนา
ระบบกล้องวงจรปิด  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสหกิจหรือหน่วยงานในสงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินหรือ
เอกชนท่ีเช่ือถือได้ ในวงเงินอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ในห้วงระยะเวลาไม่เกิน  ๓ ปี  โดย
ต้องเป็นผลงานในสญัญาซือ้ขายหรือสญัญาจ้างฉบบัเดียว 
 

ขอบเขตการด าเนินการ 
             ๑.   อปุกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิดจะต้องเป็นของแท้ของใหมจ่ากโรงงานผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อตุสาหกรรมการผลิต (มอก.) และ / หรือ มาตรฐานคณุภาพ (ISO)  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีจ านวนทัว่ไป ไม่ได้จดัท าขึน้
เป็นการเฉพาะโดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตและมีข้อมลูคณุลกัษณะเฉพาะได้แก่  catalog  และคูมื่อ เผย
เพร่แก่สาธารณะทางเว็บไซต์ของผู้ผลิต 

๒.  อปุกรณ์ท่ีเสนอขายจะต้องสามารถท างานร่วมกนัได้เป็นอยา่งดี  
๓.  อปุกรณ์ท่ีเสนอสามารถตดิตัง้บนเพดานหรือผนงัได้อยา่งสะดวกส่วนอปุกรณ์เก็บข้อมลูภาพให้ติดตัง้อยู่

ในอาคารสถาบนัโภชนาการ (หนว่ยวิศวกรรมบริการ ชัน้ ๑ ) 
๔.  ผู้ เสนอราคาจะต้องติดตัง้กล้องวงจรปิด จ านวน ๑๖ ชดุ  ตดิตัง้ ณ อาคารสถาบนัโภชนาการ อาคาร

โรงงานทดลองผลิตอาหาร และ อาคารโรงงานผลิตน า้ด่ืม โดยให้ติดตัง้ตามจดุท่ีสถาบนัก าหนด  
๕.  ผู้ เสนอราคาจะต้องเดินสายสญัญาณคณุภาพสูง มี aluminum braid wire ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๑๖ 

mm. X ๑๑๒ wire (๙๕% coverage) และ copper covered steel conductor ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๐๒ mm. (๑๘ 
AWG) และสายไฟฟ้า อยู่ในท่อเหล็กร้อยสายไฟ (EMT) หรือ ท่ออ่อนร้อยสายไฟ (Flex) ให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 

๖.  ผู้ เสนอราคาต้องติดตัง้จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิว้ ท่ีอาคารสถาบนัโภชนาการ (หน่วย
วิศวกรรมบริการ ชัน้ ๑ ) 

๗.  การจ่ายระบบไฟฟ้าของกล้องวงจรปิดทัง้หมดและอปุกรณ์เก็บข้อมูลภาพ  ให้ผ่านชุด UPS ขนาดไม่
น้อยกวา่ ๑๕๐๐ VA ซึง่ก าหนดให้ตดิตัง้อยูใ่นอาคารสถาบนัโภชนาการ (หนว่ยวิศวกรรมบริการ ชัน้ ๑) 

๘.  ผู้ เสนอราคาจะต้องท าเคร่ืองหมายขีดเส้นใต้ หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีเจาะจงและแสดงถึงรายละเอียด
ของอุปกรณ์ท่ีต้องการเสนอขายทุกรายการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลและหากไม่
ปฏิบตัติามจะไมไ่ด้รับการพิจารณาและถือวา่เป็นสาระส าคญัท่ีต้องปฏิบตัิ 

๙.   ผู้ เสนอราคาต้องแนบหนงัสือรับรองผลงาน หรือ ส าเนาสญัญาซือ้ขายระบบกล้องวงจรปิด จ านวนไม่
น้อยกวา่ความต้องการจดัซือ้ในครัง้นี ้จากหนว่ยราชการหรือหนว่ยงานเอกชนท่ีเช่ือถือได้ มาในวนัย่ืนซองด้วย 



๑๐.  ผู้ เสนอราคาจะต้องได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือ จากผู้แทนจ าหน่ายใน
ประเทศให้เป็นผู้จ าหน่ายช่วง ของ กล้องวงจรปิด แบบติดผนงั  กล้องวงจรปิด แบบติดเพดาน  อปุกรณ์บนัทึกเก็บ
ข้อมลูภาพ (DVR) โดยให้แนบส าเนาเอกสารการแตง่ตัง้มาในวนัย่ืนซอง 

๑๑. ผู้ เสนอราคาต้องตดิตัง้เคร่ืองดบัเพลิงอตัโนมตัิแบบติดตัง้เพดานชนิดน า้ยาเหลวระเหย โดยมีส่วนผสม
ของ ๒,๒-dichloro-๑,๑,๑-trifluoroethane ไมน้่อยกว่า ๙๓ % และ Proprietary Gas Mixture ไม่เกิน ๗% ซึ่งไม่ท า
ความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวน  ๑  ชุด  ท่ีบริเวณติดตัง้อุปกรณ์บนัทึกเก็บข้อมูลภาพ (DVR) พร้อมแนบ
ส าเนาการทดสอบและวิเคราะห์สมรรถนะในการดบัเพลิง จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนท่ีเช่ือถือได้ 
มาในวนัย่ืนซองด้วย 

๑๒.  ผู้ เสนอราคาต้องรับประกนัอปุกรณ์ท่ีเสนอขาย เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 
 

พืน้ท่ีด าเนินงาน 
 การติดตัง้กล้องวงจรปิด  จ านวน  ๑๖  ตวัในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล  
ศาลายา  มีศนูย์รวมอ านวยการระบบกล้องวงจรปิดอยู่ห้องท างานหน่วยวิศวกรรมบริการ  โดยก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้  
๑๖  จดุ  ดงันี ้

๑. จดุติดตัง้ท่ี  ๑ ด้านนอกอาคารท่ีติดกบัห้องหน่วยวิศวกรรมบริการ   จ านวน  ๓  ตวั 
๒. จดุติดตัง้ท่ี  ๒  บริเวณด้านนอกของทางออกตกึสถาบนัโภชนาการ ฝ่ังตะวนัตก จ านวน  ๒  ตวั 
๓. จดุติดตัง้ท่ี  ๓  บริเวณหน้าทางเข้าศนูย์นวตักรรม     จ านวน  ๒  ตวั 
๔. จดุติดตัง้ท่ี  ๔  บริเวณอาคารเก็บบรรจภุณัฑ์     จ านวน  ๕  ตวั 
๕. จดุติดตัง้ท่ี  ๕  ภายในอาคารโรงงานผลิตน า้ด่ืม     จ านวน  ๑  ตวั 
๖. จดุติดตัง้ท่ี  ๖  บริเวณทางออกตกึสถาบนัโภชนาการ ฝ่ังตะวนัออก   จ านวน  ๑  ตวั 
๗. จดุติดตัง้ท่ี  ๗  บริเวณด้านนอกอาคารท่ีติดกบัห้องหนว่ยสรีรวิทยาโภชนาการ จ านวน  ๑  ตวั 
๘. จดุติดตัง้ท่ี  ๘  ภายในห้องเรียน  ๔      จ านวน  ๑  ตวั 

 

 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ 
 

๑.  กล้องวงจรปิด แบบติดผนัง จ านวน  ๑๕  ตัว 
คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. เป็นกล้องวงจรปิด แบบ FIXED IR CAMERA  
๒. เป็นกล้องแบบใช้ได้ทัง้ภายนอกและภายในอาคาร 
๓. สามารถเก็บภาพได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน 
๔. มี IR LED 36 ดวง โดยมีระยะจบัภาพได้ไมน้่อยกว่า 20 m. 
๕. กล้องท่ีเสนอต้องมีขนาดไมเ่กินกวา่ 183 x 84 x 66 มม. 



คุณลักษณะทางเทคนิค 
Image sensor     ๑/๓”, ๑.๓ Megapixel 
Resolution     ๑,๐๐๐ TV Line 
Day & Night     ICR 
IP rating     IP ๖๖ 
Lens Type      ๔ mm. / ๖ mm. 
Operating Temperature   -๒๐ – ๕๐ degree C 

 ใช้ไฟฟ้า      ๕-๑๒  V 
 

๒.  กล้องวงจรปิดแบบตดิเพดาน จ านวน  ๑ ตัว 
คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. เป็นกล้องวงจรปิด แบบ Dome CAMERA  
๒. สามารถเก็บภาพได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน 
๓. มี IR LED ๒๔ ดวง อยูภ่ายในตวักล้อง  โดยมีระยะจบัภาพได้ไมน้่อยกวา่ ๑๕ m 
๔. กล้องท่ีเสนอต้องมีขนาดไมเ่กินกวา่ ๙๐ x ๙๐ x ๗๕ มม. 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
Image sensor     ๑/๓”, ๑.๓ Megapixel 
Resolution     ๑,๐๐๐ TV Line 
Day & Night     ICR 
IP rating     IP ๖๕ 
Lens Type      ๔ mm. 
Operating Temperature   -๒๐ – ๕๐ degree C 
ใช้ไฟฟ้า      ๕-๑๒  V 

 

๓.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า  ๒ TB (DVR)  จ านวน  ๑  เคร่ือง 
คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. มีชอ่งสญัญาณขาเข้าไมน้่อยกวา่ ๑๖ ชอ่ง  
๒. มีชอ่งสญัญาณขาออกแบบ BNC/VGA/HDMI 
๓. รองรับระบบ Network คือ Gigabit Ethernet: 10/100/1,000 
๔. สามารถส ารองข้อมลู (Backup Data), ควบคมุการท างานของตวักล้องในการหมนุส่าย ก้ม-เงย ซูมภาพ 

และตัง้คา่ตา่งๆ ในตวักล้องแบบ PTZ และตัง้คา่การท างานของเคร่ืองบนัทึกผา่นระบบ Network  



คุณลักษณะทางเทคนิค 
Type      ๒-in-๑ HVR:  NVR/DVR 
NVR/DVR Mode    ๑๖ CH ๙๖๐H (๑๒fps) 

       ๑๖ CH D๑ (๒๕ fps) 
Video output     BNC/VGA/HDMI 
Audio input     ๔ CH 
Audio output     ๑ CH 
Display      ๑๖/๙/๔/๑ CH 

          ใช้กบัไฟ      ๑๐๐ ~ ๒๔๐ VAC  
 

๔.  จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิว้  จ านวน  ๑ เคร่ือง 
คุณลักษณะท่ัวไป 

๑. เป็นอปุกรณ์ท่ีรับสญัญาณภาพจากอปุกรณ์เก็บข้อมลูภาพ  
๒. เป็นจอภาพแบบ LED ขนาดไมน้่อยกวา่ ๓๒ นิว้ 
๓. มีชอ่งตอ่สญัญาณแบบ HDMI 
๔. ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ VAC, ๕๐ Hz. 

 

๕.  UPS ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ VA จ านวน  ๑  เคร่ือง 
คุณสมบัตทิั่วไป 

๑.  เป็นเคร่ืองส ารองไฟ ชนิด Line interactive with stabilizer 
๒.  มีระบบป้องกนัไฟกระชากและสญัญาณรบกวน 
 ๓.  ได้รับมาตรฐาน มอก. 

 
คุณลักษณะทางเทคนิค 

Input Voltage     ๒๒๐ VAC +/- ๒๕% 
  Output  voltage    ๒๒๐ VAC +/- ๑๐% (Stabilizer) 
        ๒๒๐ VAC +/- ๕%  (Back up) 
  Power Rating     ๑,๕๐๐VA  ๑๒๐๐ W.  
 

การรับประกัน 
๑. ผู้ขายต้องรับประกนัอปุกรณ์และการติดตัง้  เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี 

 

  



ก าหนดระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบงาน 
ระยะเวลาด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและส่งมอบงานทัง้หมดเรียบร้อย ภายในเวลา ๖๐ วนันบัถดัจาก

วนัลงในนามสญัญาหรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจากมหาวิทยาลยัให้เร่ิมงาน 
 

 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................ประธานกรรมการ 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช เกตวลัห์)  
 
 
  ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
                         (นางสาวพชัรา ตนัติศิริคณุ) 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
                         (นายวิโรจน์  สนัตยานนท์) 
 
 
  ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
                         (นายกฤษณะ   ศกัดิ์ดี) 

 
 
 
 




