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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 1/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ กลองวงจรปด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 1080P พรอมอุปกรณ 8 ชุด

1. กลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP แบบมุมมองคงท่ี (IP Fixed Cameras)
1.1 เปนกลองวงจรปดชนิด IP/Network Camera ท่ีติดตั้งดวยมุมการมองภาพแบบคงท่ี
1.2 สามารถแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน

IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
1.3 มีระบบการสแกนภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกวา
1.4 มีขนาดตัวรับภาพไมเล็กกวา 1/3 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรือ MOS หรือดีกวา พรอมเลนสอยู
ภายในตัวกลอง หรือมีเลนสแบบตอภายนอกท่ีเปนชนิดปรับชองรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได

1.5 สามารถตั้งคาการแสดงความละเอียดภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ัวไป และ สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญใหแตกตาง
กันได และสามารถสงสัญญาณภาพไดท่ี 25 FPS หรือดีกวา

1.6 ความละเอียดของกลองโทรทัศนวงจรปดตั้งแต 2 MegaPixels ข้ึนไป หรือ Full HD 1080p หรือ
ดีกวา

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

1.8 มีระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Auto Back Focus) เพ่ือใหภาพมีความคมชัดท้ังในเวลากลางวันและ
กลางคืนสําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ

1.9 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range, WDR)
1.10 รองรับการสงสัญญาณภาพแบบ Multi Stream สําหรับพ้ืนท่ีสําคัญ
1.11 สงสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือดีกวา
1.12 สามารถทํางานผานระบบมาตรฐาน IPV4 หรือIPV6 ได
1.13 ตัวกลองรองรับมาตรฐานท่ี IP66หรือดีกวา หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing)

ท่ีไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา เพ่ือติดตั้งไดท้ังภายในและภายนอกอาคาร
1.14 สามารถใชงานกับกระแสไฟฟาท่ีจายออกจากอุปกรณ แบบ Power Over Ethernet (PoE) ได
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 2/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ กลองวงจรปด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 1080P พรอมอุปกรณ 8 ชุด

รายละเอียดอ่ืนๆ
1.15 เปนผลิตภัณฑจากประเทศไทย หรือเกาหลี หรือ ญี่ปุน หรือ อเมริกา หรือทวีปยุโรป
1.16 อุปกรณที่นําเสนอตองเปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเปนอุปกรณเกาที่นํามาปรับปรุงดัดแปลงใหมให

ใชงานไดและเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิตของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ
1.17 ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตัง้เปนตัวแทนจาํหนายและไดรับการสนับสนนุดานเทคนิคและการบริการหลัง

การขายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ เครื่องเซิรฟเวอรบันทึกภาพความจุ 8.5 TB พรอมโปรแกรมการจัดการกลองวงจรปด 1 ชดุ

2. เครื่องเซิรฟเวอรบันทึกภาพความจุ 8.5 TB พรอมโปรแกรมการจัดการกลองวงจรปด 1 ชุด
2.1 คุณลักษณะเครื่องเซิรฟเวอรบันทึกภาพ
2.1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (Processor) ชนดิ IntelXeon แบบ 4 Cores หรือดีกวา ซึ่งทํางานที่ความถ่ี

สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวยและมี Cache ขนาด
ไมนอยกวา 8 MB หรือดีกวา

2.1.2 มีหนวยความจําหลักแบบ DDR3 หรือดีกวา โดยมีขนาดหนวยความจําไมนอยกวา 8 GB และสามารถ
รองรับการขยายรวมไดสูงสุดไมนอยกวา 32 GB

2.1.3 มีหนวยควบคุมในการจัดการหนวยเก็บขอมูล (RAIDController) แบบ SATA หรือดีกวา และสามารถ
รองรับการทํา RAID 0, 1 และ 5 ไดเปนอยางนอย

2.1.4 ตัวเคร่ืองตองสามารถรองรับการขยายหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกวา ได 4 หนวย
เปนอยางนอย

2.1.5 มหีนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกวาขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8.5TB
2.1.6 มีหนวยอานและเขียนขอมูลแผนแบบ DVD-RW driveชนิดติดตั้งภายในเคร่ือง ที่สามารถทําการอานแผน

CD และ DVD รวมทั้งสามารถเขียนหรือเขียนทับ (Rewrite) แผน DVD-R/RW ไดจํานวนไมนอยกวา 1
หนวย

2.1.7 มีหนวยควบคุมแสดงภาพ (Video Controller)แบบ Integrated หรือติดตั้งบน PCI หรือดีกวา ที่มี
ชองสัญญาณชนิด HDMI จํานวนไมนอยกวา 1 ชองและมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1GB

2.1.8 มีสวนเชื่อมตอกับระบบเครือขาย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา1 ชอง

2.1.9 มีชองตออุปกรณเพิ่มขยาย (Expansion slots) แบบ PCIExpress หรือดีกวาไมนอยกวา 4 ชอง
2.1.10 มีชองสําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก ชนิด USB ดานหลังจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง และมีชอง

USB ดานหนาจาํนวนไมนอยกวา 2 ชอง
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 4/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ เครื่องเซิรฟเวอรบันทึกภาพความจุ 8.5 TB พรอมโปรแกรมการจัดการกลองวงจรปด 1 ชดุ

2.1.11 มีหนวยจายกระแสไฟฟาภายในเคร่ือง (Power Supply) ขนาดไมต่าํกวา 500 Watt.จํานวน 1 หนวย
หรือดีกวา

2.1.12 มีเมาสและคียบอรด รองรับการทํางานแบบภาษาไทย จํานวนอยางละ 1 หนวย
2.1.13 มีระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและสามารถใชงานรวมกันกับโปรแกรมควบคุมและ

จัดการมรีะบบกลองวงจรปดที่เสนอได
2.1.14 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน FCC, UL เปนอยางนอย
2.1.15 อุปกรณที่นําเสนอตองเปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเปนอุปกรณเกาที่นํามาปรับปรุงดัดแปลงใหม

ใหใชงานไดและเปนรุนที่ยังอยูในสายการผลิตของบริษัทเจาของผลิตภัณฑ
2.1.16 มีเงื่อนไขการรับประกันโดยบริษัทเจาของผลิตภัณฑเปนเวลา 3 ปท้ังคาอะไหลและคาแรงในกรณี

เกิดปญหาทางดาน Hardware มีการติดตอกลับภายในวันทําการถัดไป (Next Business Day
Response) โดยเขามาทําการแกไขและซอมแซม ณ สถานท่ีติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) และมี
เอกสารรับรองจากผูผลิต

2.1.17 ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายและไดรับการสนับสนุนดานเทคนิคและการ
บริการหลังการขายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ

/2.2 คุณลักษณะ…
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กรรมการ
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 5/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะของโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Camera Management)

2.2 คุณลักษณะของโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Camera Management) มี
คุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
2.2.1 จะตองสามารถบันทึกสญัญาณภาพ ควบคุมการทํางาน และปรับแตงกลองวงจรปดที่เสนอ
ไดเปนอยางนอย
2.2.2 รองรับมาตรฐานการบบีอัดภาพแบบ MPEG-4 และ MJPEG
2.2.3 สามารถทํางานแบบ Windows Service ได
2.2.4 มีลิขสิทธิ์โปรแกรมเคร่ืองลูกขายสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร PC และ PDA
2.2.5 การบันทึกภาพ (Record)

- สามารถบนัทึกภาพและเสียงจากกลองวงจรปดไดไมนอยกวา 64 กลองตอหนึ่งเคร่ืองบันทึกภาพ
- สามารถเลือกบันทึกภาพจากแตละกลองดวยขนาดภาพ และอัตราการบันทึกแตกตางกันได
- สามารถบนัทึกภาพที่อัตรา 1 - 25 ภาพตอวินาทีตอกลอง
- สามารถเพิ่มความเร็วในการบนัทึกภาพเมื่อเกิด alarm หรือเมื่อมีความเคลื่อนไหวได
- สามารถตั้งเวลาในการบันทึกภาพ
- ระบบบันทึกภาพตองทํางานแบบ First in, First out โดยขอมูลภาพใหมจะตองสามารถ

เขียนทับขอมูลภาพที่เกาทีสุ่ดแบบอัตโนมัติเมื่อหนวยบันทึกภาพถูกบันทึกเต็ม
- สามารถตั้งเวลาสาํรองขอมูลจากหนวยบันทึกภาพไปยังหนวยเก็บขอมูลภายนอกได และ

สามารถกําหนดจาํนวนวนัที่จะเก็บสํารองขอมูลได

/การตรวจจับ…
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กรรมการ
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กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะของโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Camera Management)

2.2.6 การตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection)
- สามารถกําหนดคา Sensitivity ของการตรวจจับได
- สามารถกําหนดคาการตรวจจับความเคลื่อนไหวของแตละชองสัญญาณแตกตางกันได
- สามารถสงสัญญาณเตือนเมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวได
- สามารถกําหนดระยะเวลาในการบันทึกกอนและหลัง  (Pre/Post Alarm) ตรวจพบความ

เคลื่อนไหวได
2.2.7 การแสดงผล (Display)

- สามารถแสดงภาพปจจุบนัได 1-64 กลองตอจอภาพ และสามารถแสดงภาพจากเคร่ืองบันทึก
ตางเคร่ืองบนหนาจอเดียวกันได

- จะตองแสดงแผนที่สถานทีต่ิดตัง้กลองวงจรปด และสามารถเรียกดูภาพแผนทีไ่ด
- สามารถแสดงภาพแบบ Camera Sequence ในตําแหนงใด ๆบนจอภาพได
- สามารถแสดงภาพปจจุบนัและภาพที่ถูกบันทึกไปพรอมๆ กันได

/2.2.8 การแสดง…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ
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นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะของโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด (Camera Management)

2.2.8 การแสดงภาพทีบ่ันทึกไวแลว (Playback)
- สามารถแสดงภาพทีบ่ันทึกไวแลวได 1-16 ภาพพรอมกันบนจอภาพเดียว
- สามารถแสดงภาพจากเคร่ืองบันทึกภาพตางเคร่ืองไดพรอมกันในจอภาพเดียว
- สามารถฟงเสียงจากกลองและเสียงที่ถูกบันทึกได
- สามารถคนหาภาพโดยการกําหนดชื่อกลอง วัน เวลา และเหตุการณได
- สามารถคนหาภาพจากวัตถุที่เคลื่อนไหวโดยกําหนดบริเวณทีส่นใจได
- สามารถถายขอมูลภาพและเสียงที่บันทึกไวแลวลงในแผน DVD หรือ CD และนาํไปเปดใชดูจาก

เคร่ืองคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ได
- สามารถเปลี่ยนความเร็วในการ Playback ทั้งแบบ forward และ reverse ได

2.2.9 การจัดการผูใชงาน (User Management)
- สามารถใชบัญชผีูใชรวมกับ Microsoft Windows ได
- สามารถกําหนดสิทธิในการใชงานของผูใชแตละคนใหแตกตางกันได
- ผูใชงานสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผานของตนเองได
- มีคูมือการใชงานภาษาไทยสาํหรับโปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกลองวงจรปด

2.2.10 ผูเสนอราคาตองไดรับแตงตั้งเปนตวัแทนจาํหนายและไดรับการสนบัสนุนดานเทคนิคและการบริการหลัง
การขายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ

/3.จอแสดง…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ จอแสดงภาพสีแอลอีดี 40" พรอมขาแขวนและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

3. จอแสดงภาพสแีอลอีดี 40" พรอมขาแขวนและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
3.1 เปนจอภาพชนิด แอลอีดี ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว
3.2 มรีะดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล เปนอยางนอย
3.3 มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง
3.4 มีรีโมทคอนโทรลสําหรับควบคุม
3.5 มีชุดอุปกรณขายึดติดกับเพดานหรือผนังจํานวน 1ชุด
3.6 เปนผลิตภัณฑที่มีโรงงานผลติในประเทศไทย

/4 เครื่องสํารอง…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง

4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติ
อยางนอยดังน้ี

4.1 เปนเคร่ืองสํารองไฟชนิด LINE INTERACTIVE with stabilizer ที่สามารถจายกําลงัไฟไดไมนอยกวา 1000VA
และมีจํานวน Watts ไมนอยกวา 630 Watts

4.2 แรงดันไฟฟาขาเขา 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac) หรือดีกวา
4.3 แรงดันไฟฟาขาออก 220 Vac +/- 10% หรือดีกวา
4.4 สามารถสาํรองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
4.5 มี LED แสดงสถานะ ON-LINE, BACK UP และ UPS FAULT
4.6 มอุีปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือเกิดลัดวงจร ไดเปนอยางนอย
4.7 ตองไดรับมาตรฐาน มอก.1291-2545, ISO 9001:2008 และ ISO14001:2004 เปนอยางนอย

/5 ตูเก็บอุปกรณ…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ ตูเก็บอุปกรณขนาด 19 น้ิว 27 U พรอมอุปกรณจัดเก็บ สายใยแกวนําแสง, ปลั๊กไฟ จํานวน 1 ตู

5 ตูเก็บอุปกรณขนาด 19 น้ิว 27 U พรอมอุปกรณจัดเก็บ สายใยแกวนําแสง, ปลั๊กไฟ จํานวน 1 ตู มีคุณสมบัติ
อยางนอยดังน้ี

5.1 เปนตูใสอุปกรณขนาดไมนอยกวา 600 mm x 800 mmx 1390 mm (กวาง x ลึก x สูง)
5.2 ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanize sheet ความหนาไมนอยกวา 1.5 mm.โดยเสายึดอุปกรณ, โครงตู

และฐานทําจากเหล็กหนาไมนอยกวา 2 mm.
5.3 ใชกระบวนการพนสีและอบสีดวยระบบ Electro Static หรือดีกวา
5.4 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ไมนอยกวา 2 ตัว
5.5 มีรางไฟ (AC Power distribution) ขนาดไมนอยกวา 8 Outlet ขนาด 15 แอมป พรอมอุปกรณปองกันไฟ

กระชาก (Line suppression) และอุปกรณตัดกระแสไฟเกิน (Circuit Breaker) จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย

/6. อุปกรณ…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ อุปกรณควบคุมและสลับสญัญาณ 100/1000 Mbps 20 SFP WDM slots + 4 combo uplink port
จํานวน 1 เคร่ือง

6. อุปกรณควบคุมและสลับสัญญาณ 1 เคร่ือง มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
6.1 เปนอุปกรณ Fiber Switch ที่มีพอรต Gigabit SFP slots จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และมีพอรต shared
10/100/1000Base-T จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
6.2 สามารถทํางานไดกับ Module ชนดิ 1000Base-SX/LX และ WDMSFP ไดเปนอยางนอย
6.3 สนบัสนนุมาตรฐาน ไดอยางนอยดังนี้

- IEEE 802.1Q VLAN
- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1X Port-Based Authentication for Network Access Control
- IEEE 802.1p based CoS
- IEEE 802.3ad LACL

6.4 มี Switch Capacity หรือ Switch Fabric ไมนอยกวา 48Gbps แบบ Non-blocking และ มี Switch
Throughput ไมนอยกวา 35.7 Mpps
6.5 มีขนาด MAC Table ไมนอยกวา 16K MAC address
6.6 รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes เพื่อสนับสนนุการปรับปรุงการใชเครือขายของการถายโอน
ไฟลขนาดใหญ
6.7 มีหนวยความจาํที่ใชในการเก็บขอมูล (Buffer Memory) ไมนอยกวา 2M Bytes หรือมากกวา
6.8 สามารถทํา VLANs ไดไมนอยกวา 4094 กลุม
6.9 มี Priority Queues ไมนอยกวา 8 Queues เพื่อสนับสนนุการทํา Quality of Service
6.10 มี Module ชนิด SFP-Port 1000Base-LX mini-GBIC Module ไมนอยกวา 5 Module
6.11 สามารถรองรับการวิเคราะหปญหาของระบบเครือขายดวยเทคนิค Port Mirror ได
6.12 สนับสนนุ IGMP snooping v1, v2 และ v3 ไดเปนอยางนอย
6.13 สนับสนนุ Q-in-Q tunneling ไดเปนอยางนอย
6.14 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองตัวแทนจําหนายเพื่อการสนับสนนุดานเทคนิคและการบริการหลังการ
ขายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนาย โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

/อุปกรณขยาย…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ อุปกรณขยายสัญญาณ 4 port PoE + Industrial Ethernet switch with 1 SFP WDM + 1 port uplink
จํานวน 5 เคร่ือง

7. อุปกรณขยายสัญญาณ 4 port PoE + Industrial Ethernet switch with 1 SFP WDM + 1 port uplink จํานวน
5 เคร่ือง มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
7.1 เปน Industrial Gigabit 802.3 at PoE + Switch ที่มีพอรตแบบ 10/100/1000 Base-T จํานวนไมนอยกวา

4 ชอง และมีพอรต 100/1000Base-X SFP จํานวนไมนอยกวา 4 พอรตที่รองรับ Fiber-optic Transceiver
ชนิด 100Base-FX หรือ 1000Base-SX/LX/WDM ไดเปนอยางนอย

7.2 มี Gigabit Ethernet Transceiver แบบ Single-mode จํานวนไมนอยกวา1Module
7.3 มี Switch Capacity หรือ Switch Fabric ไมนอยกวา 12Gbps และ มี Throughput ไมนอยกวา 8

Mpps@64bytes
7.4 รองรับAddress Tableไมนอยกวา 1Kentries
7.5 สนบัสนนุมาตรฐาน IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T;

IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX หรือดีกวา
7.6 สามารถสลับสาย UTP ไขว/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X)
7.7 สามารถติดตั้งไดทั้งแบบ DIN-Rail และ Wall mount ได
7.8 ผูเสนอราคาตองมหีนังสือรับรองตัวแทนจาํหนายเพื่อการสนับสนุนดานเทคนิคและการบริการหลังการ

ขายจากเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนาย โดยมีหนงัสอืรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

/8 เครื่อง…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 850VA จํานวน 5 เครื่อง

8 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 850VA (480 Watt) สําหรับสํารองกลองวงจรปดจํานวน 5 เครื่อง มีคุณสมบัติ
อยางนอยดังนี้

8.1 เปนเคร่ืองสํารองไฟชนิด LINE INTERACTIVE with stabilizer ที่สามารถจายกําลงัไฟไดไมนอยกวา 850VA
และมีจํานวน Watts ไมนอยกวา 480 Watts

8.2 แรงดันไฟฟาขาเขา 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac) หรือดีกวา
8.3 แรงดันไฟฟาขาออก 220 Vac +/- 10% หรือดีกวา
8.4 สามารถสาํรองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
8.5 มี LED แสดงสถานะ ON-LINE, BACK UP และ UPS FAULT
8.6 มอุีปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือเกิดลัดวงจร ไดเปนอยางนอย
8.7 ตองไดรับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๑-๒๕๔๕, ISO๙๐๐๑:2008 และ ISO14001:2004 เปนอยางนอย

/ 9 อุปกรณ…

……………………………………

นายเจริญ  ชัยตันติกุล
ประธานกรรมการ

……………………………………………

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ
กรรมการ

………………………………………

นายอนุวัฒน  วรรณรัตน
กรรมการ

……………………………

นายมนตรี  นาภูมิ
กรรมการ

……………………………

นายนวพล  โพธ์ิใบ
กรรมการ
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ สายใยแกวนําแสง ขนาด 24 core ระยะทาง 2500 เมตร

9 อุปกรณติดตั้ง 1 ระบบ
9.1 สายใยแกวนําแสง ขนาด 24core ระยะทาง 2500 เมตร เดินภายนอกอาคาร

9.1.1 เปนสายใยแกวนําแสงชนิด Single Mode ซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002,
ANSI/TIA-568-C.3, Telcordia GR-20CORE, ICEA 640,  ITU G.652D, TIS 2165-2548 และ RoHS
เปนอยางนอย

9.1.2 สายใยแกวนาํแสงสามารถติดตัง้ภายนอกอาคารและแขวนกับเสาไฟฟาได
9.1.3 รองรับการใชงาน Gigabit Ethernetไดเปนอยางนอย
9.1.4 เปนสายใยแกวนาํแสงจํานวนไมนอยกวา 24 core
9.1.5 มีโครงสรางเปนแบบ Multi Loose tube ซึ่ง Loose tube ทําดวยวัสดุ PBT ( Polybutylene

Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อปองกันความชืน้
9.1.6 มี central Strength Member ทําดวยวสัดุ FRP
9.1.7 มี Water blocking yarn และ Water blocking tape เพื่อปองกันความชื้น
9.1.8 เปลือกนอกของสายทําดวยวัสดุ HDPE ความหนาไมนอยกวา 1.5 mm เพื่อปองกันรังสี UV และมีความ
ทนทานตอสภาพแวดลอม
9.1.9 มี Messenger Wire ทําดวยวัสดุ Steel Wire ขนาด 7 x 1.2 mm เพื่อรับแรงดึง
9.1.10 มีขนาด Cable Diameter ไมนอยกวา 9.8 mm, Overall Diameter ไมนอยกวา 18.7 mm และ
น้ําหนัก ไมเกิน 165 kg/km. (สําหรับ 24 Core)
9.1.11 สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน, ขณะติดตั้งตั้งแต -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาตั้งแต -40°C ถึง
75°C
9.1.12 สามารถแขวนกับเสาระยะไมนอยกวา 80 เมตร
9.1.13 สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได 7,000 N และ สามารถทนแรงกดทับได 2,200 N/10cm
9.1.14 มีรัศมีการโคงงอของสายขณะติดตั้งไมเกิน 20 เทา และขณะใชงานไมเกิน 10 เทา
9.1.15 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 15/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ สายนําสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคาร จํานวน 8 ชุด

9.2 สายนําสัญญาณ UTP CAT 5E ชนิดภายนอกอาคารมีสลิง จํานวน 8 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
9.2.1 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA-568-C.2 ,ISO/IEC-11801 Class D+ ,IEC 61156-5 ,EN502883-1 เปน

อยางนอยสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนดิภายนอกอาคาร
9.2.2 เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตาม

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50228-3-1,  ICEA S-90-661
Category 5E เปนอยางนอย

9.2.3 รองรับการใชงาน 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM, 4/16 Mbps Token Ring,
POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เปนอยางนอย

9.2.4 มีคา NEXT(nom) ไมนอยกวา 50 dB ที่ 100 MHz และไมนอยกวา 42 dB ที่ 350 MHz หรือดีกวา
9.2.5 มีคา DC Resistance, Unbalance เทากับ 2% Max.หรือดีกวา
9.2.6 มีคา Dielectric Strength ไมนอยกวา 1kV/min หรือดีกวา
9.2.7 มีคา Propagation delay ไมนอยกวา 536 ns/100 m. max. ที่ความถ่ี 350 MHz หรือดีกวา
9.2.8 มีคา Delay Skew ไมนอยกวา 25 ns. Max และ NVP ไมนอยกวา 69% หรือดีกวา
9.2.9 มี Messenger Wire มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.3 mm.
9.2.10 มีฉนวนหุมทองแดง ทําจาก HDPE ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 0.9 mm.
9.2.11 มี Outer Jacket เปน UV-Proof, PE สีดํามีขนาดเสนผาศนูยกลางของ Jacket เทากับ 5.5 mm
9.2.12 มีขนาดเสนผาศูนยกลางสายรวม (Overall Diameter) ไมนอยกวา 8.8 mm.
9.2.13 สามารถโคงงอได 4 เทาของเสนผานศูนยกลางสายและรับแรงดึง 16.5 MPa
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 16/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ ตูพักกระจายกลอง (Service Box) พรอมอุปกรณ 5 ตู

9.3 ตูพักกระจายกลอง (Service Box) พรอมอุปกรณ 5 ตู มีคุณสมบัติอยางนอยดังน้ี
9.3.1 เปนตูเก็บสําหรับอุปกรณระบบไฟเบอรออฟติคและระบบ CCTV แบบติดตั้งภายนอกอาคาร
9.3.2 ตัวตูทําดวยเหล็ก Electro galvanize ความหนาไมนอยกวา 1 mm. ไมเกิดสนิมและมีน้าํหนักเบา
9.3.3 สีของตูเปนสีเทา-เทาเขม พนสีและอบสีดวยระบบ Electro-static Power Coating
9.3.4 ฝาหนามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ฝงเรียบเสมอฝาตู
9.3.5 ดานหลังมีเหล็ก SUPPORT สองชิ้นหนาไมนอยกวา 1.5 mm. สําหรับใชยดึตูกับเสา
9.3.6 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไมนอยกวา 4”หรือมีชองระบายอากาศ
9.3.7 ฝาตูและหลงัคาตูมี Shield ยางรอบตูเพื่อปองกันน้าํไมใหเขาภายในตู
9.3.8 ภายในตูมี Cable Wire Guide สําหรับยึดสายใหเรียบรอย
9.3.9 ภายในตูมีแผนรอง ( Plate) หนา 1.5 mm. สามารถถอดได สําหรับใชยึดอุปกรณทีจ่ะติดตั้งภายในตูได
9.3.10 แผนรอง ( Plate ) มีน็อต Stud ตัวผูสามารถติดตั้ง Splice Tray ได 2 ชั้น ( ซอนกัน )
9.3.11 ฝาหนามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 17/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ ชุดปองกันกระแสไฟฟาเกินในวงจร การลดวงจร และไฟกระโชก จํานวน 5 หนวย

9.4 ชุดปองกันกระแสไฟฟาเกินในวงจร การลดวงจร และไฟกระโชก
9 .4 .1 เปนชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898
9 .4 .2 เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break
9 .4 .3 แรงดันไฟฟาระหวางสายไมเกิน 415V
9 .4 .4 พิกัดกระแสใชงาน (In) ไมเกิน 10 A
9 .4 .5 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไมเกิน 6 KA

อุปกรณปองกันไฟกระโชก
9 .4 .6 แรงดันไฟฟาระหวางสายไมเกิน 385V
9 .4 .7 พิกัดกระแสใชงาน (In) ไมเกิน 20  KA
9 .4 .8 พิกัดกระแสลัดวงจร (Icn) ไมเกิน 40  KA
9 .4 .9 ระดับการปองกันไฟกระโชก 2 .0  KV
9 .4 .10 สามารถทํางานไดในสภาวะอุณหภูมิแวดลอม(Operating) -40 °C ถึง 80 °C
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คุณลักษณะเฉพาะกลองวงจรปด CCTV หนา 18/20

รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ ชุดจายไฟฟาพัดลมพรอมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution + Fan + Thermostad) จํานวน 5 ชุด

9.5 ชุดจายไฟฟาพัดลมพรอมตัวตัดอุณหภูมิ (Power Distribution + Fan + Thermostad) จํานวน 5 ชุด
มีคุณสมบัติดังน้ี

9.5.1 สามารถรับแรงดันไฟฟา Volt 220/240 VAC 50/60 HZ
9.5.2 สามารถทํางานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง +72 องศาเซลเซียส
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รหัสครุภัณฑ
ชื่อครุภัณฑ งานเบ็ตเตล็ด สําหรับอุปกรณยึดสาย อุปกรณจัดเก็บสายใยแกวนําแสง และระบบไฟฟา

10 งานเบ็ตเตลด็ สําหรับอุปกรณยึดสาย อุปกรณจัดเก็บสายใยแกวนําแสง และระบบไฟฟา ตองดําเนินการ
อยางนอยดังน้ี
10.1.1 มีโบลทยึดเสาไฟฟาเพื่อยึดสายเคเบิ้ลหรือสายไฟ
10.1.2 มฟีรีฟอรม รัดสายหุมสแตนไฟเบอรออฟติก
10.1.3 มีดรอปวายดแคลมยึดสาย UTP
10.1.4 มีสายกราวดและแทงกราวด ยึดตูพักกระจายกลองวงจรปด ( CCTV )
10.1.5 งานติดตั้งสายภายในตูกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณตองทําการติดตั้งใหไดมาตรฐานการเดินสาย
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เงื่อนไขการเสนอราคา

1. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไวในหัวขอตางๆ มาแสดงใหครบถวน
2. ผูเสนอราคาจะตองจัดทาํรายละเอียดขอเสนอทางเทคนิคของระบบงานที่เสนอ ในรูปแบบดังตอไปนี้

หัวขอ คุณลักษณะที่กําหนด คุณลักษณะที่เสนอ เอกสารอางอิง (หนา)

ระบุหัวขอใหตรงกับที่
กําหนดในเอกสารนี้

ใหคัดลอกจากขอกําหนดที่
กําหนดในเอกสารนี้

ใหระบุความสามารถหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่เสนอ

ใหระบุหรืออางอิงถึง
เอกสารในขอเสนอที่
เก่ียวของ และทํา
สัญลักษณแสดงขอความ
ในประโยคของเอกสาร
หรือในแคตตาล็อกนั้นให
ชัดเจน

3. ผูขายตองติดตั้งกลอง และอุปกรณของระบบตามจุดตางๆ ตามที่กําหนด จุดติดตัง้อาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม   โดยไดรับความเห็นชอบจากเจาหนาที่ควบคุมงานติดตั้งของอปท.หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน

4. การติดตั้งและวสัดุที่ใชตองไดมาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผูผลิตไดกําหนดไว และทดลองใชงานของ
ระบบใหสมบูรณตามขอกําหนดของคุณสมบัติทั่วไป พรอมติดตัง้สายดนิและ BREAKER SWITCH ตามความ
เหมาะสม และติดตัง้อุปกรณ ปองกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ใหระบบกลองเพื่อปองกันความเสียหายแกกลอง

5. การตัดตอสายตองเปนไปตามมาตรฐานวิชาชาง  ปลายสายทุกเสนที่ ตนทาง  ปลายทาง  และ จุดตัดตอ ตองมี
CABLE MARKER บอกหมายเลขวงจร หรืออุปกรณโดยละเอียด ชัดเจน เขาใจ งาย

6. การดําเนินการติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานวชิาชาง  แมจะไมไดกําหนดไวในเอกสาร แตเพื่อใหงานสมบูรณถูกตอง
ครบถวนผูขายตองจัดหามาติดตั้งใหเรียบรอย   โดยจะเรียกรองและคิดคาใชจายเพิ่มข้ึนไมได

7. ในการดําเนินการของผูขายตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกินความจําเปน กรณีที่การ
ดําเนินงานจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แลว ผูขายตองแจง ใหทราบลวงหนาในระยะเวลาไมนอย
กวา 3 วัน

8. ผูขายตองรับผิดชอบชดใหหรือซอมแซมใหดีดังเดิม ในความเสียหายทั้งที่พึงจะเกิดข้ึนจากการทํางานของผูขาย  หรือ
สืบเนื่องมาจากการทํางานของผูขาย  ผูขายตองดาํเนินการแกไขหรือ ชดใหโดยเร็ว

9. หลังการดําเนินการของผูขาย ผูขายตองปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหกลับสูสภาพเดิมและขนยายเศษวัสดุรวมทั้งปดกวาด
ทําความสะอาดใหเรียบรอย

10. ในการเสนอราคาอุปกรณแตละอุปกรณผูเสนอราคาตองระบุ ยีห่อ และแบบรุนรวมถึง OPTION ตางๆ ของแตละ
อุปกรณที่เสนอใหครบถวน แคตตาล็อกตองทําเคร่ืองหมายกํากับใหชัดเจน หากไมทาํเคร่ืองหมาย ทาง
คณะกรรมการไมอาจหยั่งทราบเจตนาได อบต.มีสิทธิทีจ่ะเลือก อุปกรณที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได ที่เห็นวามี
คุณสมบัติถูกตองและเปนประโยชนตอทางราชการมากที่สดุ

11. อุปกรณทุกรายการสําหรับโครงการนี้ตองรับประกันคุณภาพรวมทั้งการซอมแซมบํารุงรักษาไมนอยกวา 3 ป
12. ผูเสนอราคาทีช่นะการประมลูจะตองจัดอบรม การใชงานใหกับเจาหนาที่ หรือผูเก่ียวของเปน เวลาไมนอยกวา

6 ชั่วโมง
13.ภาระคาใชจายในการติดตั้งมิเตอรไฟฟา ใหเปนภาระของผูรับจาง อบต.จะรับตรวจงานตอเมื่อ มีการติดตั้งไฟฟาเสร็จ

สมบูรณ และทดลองระบบวาใชงานไดจริงเต็ม 100%


