ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่
หมูท่ ี่ 2, 3, 5 ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
---------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ
สอบราคาตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 8 ชุด พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 5
ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายการ
โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Software Management)
เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Cemera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1000 VA)
อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch
อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE
อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter
จอภาพขนาด 32 นิ้ว (Monitor)
โต๊ะพร้อมเก้าอี้
ตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ
ตู้ควบคุมใสอุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19 นิ้ว RACK)
ตู้และกล่องกันน้า สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า
แผงจ่ายไฟฟ้าระบบป้องกันการลัดวงจร
ระบบไฟฟ้าสาหรับจุดติดตั้งกล้อง
กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วนาแสง (Fiber Sptice Tray)
สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสัญญาณใยแก้วนาแสง (F/O Pigtail Cable)
ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย (Fusion Splice Protector Sieeve)
สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงแบบภายนอกอาคาร
ชุดจับยึดสายสัญญาณ (แมชชิน โบลท์ ,ลูกแลค
กล้องจุดเชื่อมสายใยแก้วนาแสงภายนอกอาคาร (F/O Pigtall Enclosure)
สายนาสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบสีสลิง (UTP Cable)
หัวต่อสายนาสัญญาณแบบ RJ. Boots
สายไฟฟ้าชนิด VCT 2 x 2.5
สายไฟฟ้าชนิด TWH 1 x 2.5
ท่ออ่อนกันน้า (แบบภายนอกอาคาร)
เบรกเกอร์ (Safety Breakers)
ท่อเหลือง

จานวน
1 ระบบ
1 ชุด
8 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
3 ชุด
3 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด
3 ชุด
8 ต้น
3 ชุด
3 จุด
4 ชุด
6 เส้น
50 ตัว
2,400 เมตร
110 ชุด
2 ชุด
170 เมตร
30 ชุด
90 เมตร
70 เมตร
60 เมตร
3 ตัว
4 เส้น

-2ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้
ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่น
ซองสอบราคา
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 3
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอาเภอระโนด (สานักงานท้องถิ่น
อาเภอระโนด) และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30
น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.- บาท ได้ที่ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7439-6930 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

ทวีป จันทบุรี
(นายทวีป จันทบุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองแดน

รายละเอียดคุณลักษณะโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 8 ชุด
หมู่ที่ 2, 3, 5 แบบ IP/Network Camera
ข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
ประกอบด้วย
1.1 โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Software Management) จานวน 1 ระบบ
1.2 เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR) จานวน 1 ชุด
1.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Cemera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล จานวน 8 ชุด
1.4 เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA) จานวน 1 เครื่อง
1.5 อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch จานวน 1 ชุด
1.6 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE จานวน 3 ชุด
1.7 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จานวน 3 ชุด
1.8 จอภาพขนาด 32 นิ้ว (Monitor) จานวน 1 เครื่อง
1.9 ชุดโต๊ะและเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
1.10 ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19 นิ้ว RACK) จานวน 1 ชุด
1.11 ตู้และกล่องกันน้า สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จานวน 3 ตู้
1.12 แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า จานวน 8 ต้น
1.13 แผงจ่ายไฟฟ้าระบบป้องกันการลัดวงจร จานวน 3 ชุด
1.14 ระบบไฟฟ้า สาหรับจุดติดตั้งกล้อง จานวน 3 จุด
1.15 สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงแบบภายนอกอาคาร จานวน 2,400 เมตร
1.16 สายนาสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP Cable) จานวน 170 เมตร
1.17 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิค มีดังนี้
1. โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Software Management)
- สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ และกล้องวงจรปิดที่เสนอ
- สามารถเรียกชมภาพปัจจุบัน และภาพย้อนหลังจากเครื่องบันทึกภาพจากหลายๆ เครื่องผ่าน
เครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 128 กล้อง
- สามารถจัดกลุ่มในการแสดงผลภาพจากเครื่องบันทึกภาพหลายเครื่องมาแสดงผลในหน้าจอเดียวกัน
ได้
- สามารถเลือกรูปแบบในการแบ่งจอภาพเมื่อดูภาพสดได้ 1 , 4 , 9 , 16 , 25 , 36 กล้อง
- สามารถถ่ายภาพนิ่ง (snap shot) ในขณะที่ดูภาพสด และเก็บไว้ในเครื่อง PC ได้
- ในการดูภาพสด (live view) สามารถ zoom ภาพแบบ digital ได้ 2 / 4 / 8 เท่า
- มีฟังชั่น synchronous playbackในการดูภาพย้อนหลัง
- สามารถค้นหาภาพย้อนหลังได้โดย ค้นหาจากปฏิทิน , ค้นหาจากเหตุการณ์ , ค้นหาโดยเลือกจาก
กล้องและกาหนดช่วงเวลา
- สามารถกาหนดความเร็วในการดูภาพย้อนหลังได้ x0.25, x0.5, x1.0, x2.0, x4.0 และ x8.0
เท่า หรือดีกว่า

-2- รองรับการ Export ภาพ และ Video
- สามารถ Export Videoได้ไม่น้อยกว่า 2,000 MB ใน 1 file
- รองรับการใช้งาน E-Map
- รองรับการควบคุมกล้องวงจรปิดที่เสนอ
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดส่วนกลางแบบบูรณาการในอนาคตได้
2 เครื่องบันทึกภาพแบบ Network Video Recorder (NVR)
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
- 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จานวนไม่น้อย 2 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP Cemera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องวงจรปิดสาหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600
pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สาหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ
- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า
0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ
Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได

-3- มีชองเชื่อมต่อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- มีชองสาหรับบันทึกขอมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ Micro SD Card
- ตัวกลองได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกลอง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า
- ไดรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องไดรับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องไดรับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
4 เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA)
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ปลั๊กไฟด้านหลังเป็นแบบ Universal สามารถเสียบปลั๊กได้ทั้งขากลมและขาแบน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1291-2545
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปีจากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี มีเอกสาร
รับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค อะไหล่ และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน
5 อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network Switch
- มีพอร์ท Gigabit Ethernet จานวน 24 ช่อง และ Gigabit SFP จานวน 4 ช่อง หรือมากกว่า
- รองรับ Mac Address จานวน 16 K หรือมากกว่า
- รองรับ Jumbo Frame ขนาด 9 K หรือมากกว่า
- มีหน่วยความจาสารอง Frame Buffer 448 KB หรือมากกว่า
- รองรับ 802.3x Flow Control สาหรับการทางานแบบ Full-Duplex
- รองรับ IEEE 802.1Q tag-based และ port-based VLAN
- รองรับการทางานแบบ Spanning tree ตามมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP
- รองรับมาตรฐาน IEEE802.1p และสามารถจัดระดับความสาคัญ (Priority Queue) ได้ 8 ระดับ
หรือมากกว่าต่อพอร์ท
- สามารถกาหนด QOS Scheduling ในรูปแบบ WRR ,SP และ WFQ ได้
- สามารถกาหนด Bandwidth rating ต่อพอร์ทได้โดยควบคุม ingress และ egress rate ได้
cast Storm ได้
- รองรับ IGMP v1, v2, v3 snooping ได้เป็นอย่างน้อย
- รองรับ Port Mirroring

-4- สามารถบริหารจัดการ SNMP V1/V2/V3, Network Management แบบ MIB, RMON, Web
Browser เป็นอย่างน้อย
- มีระบบตรวจจับสัญญาณ Loop และ แยกสัญญาณ Loop อัตโนมัติ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, FCC และ VCCI Class A
- มีค่า MTBF ไม่น้อยกว่า 75000 ชั่วโมง
- มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีจากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า และเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี
มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค อะไหล่ และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน
6 อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE
- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับ Fiber Optic ได้
- มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T ที่รองรับการทางานในแบบ POE ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af จานวน 4 ช่อง และมีพอร์ท SC Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง 30 กิโลเมตร จานวน 1
ช่อง แบบสาเร็จในตัว
- มีระบบ Auto-sensing สามารถตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นรองรับมาตรฐาน POE หรือไม่
เพื่อป้องกันการจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับมาตรฐาน POE
- รองรับ Mac Address จานวน 1 K หรือมากกว่า
- มี Back-Plane 1 Gbps หรือมากกว่า
- รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x และ IEEE 802.3af PoE เป็นอย่าง
น้อย
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการทางานในสภาวะแวดล้อมอย่างน้อย ดังนี้
- IEC60068-2-32 (Free fall) ทดสอบการตกกระแทก
- IEC60068-2-27 (Shock) ทดสอบการช็อค
- IEC60068-2-6 (Vibration) ทดสอบการสั่นสะเทือน
- สามารถแสดงสถานะ การใช้พลังงานของอุปกรณ์ POE ได้ ผ่าน LEDs POE Status
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail, Wall mount และ Stand-alone ได้
- สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 95% (Non-Condensing) หรือดีกว่า
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรป หรือ ทวีปอเมริกา หรือ ญี่ปุ่น
- มีมาตรฐานการป้องกันด้านอุตสาหกรรมในระดับ IP30 หรือดีกว่า
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า EMI อย่างน้อยดังนี้
FCC Class A , CE EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11/12 , CE EN61000-6-2 CE EN61000-6-4
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL, CUL, CE/EN60950-1 เป็น
อย่างน้อย
- สามารถทางานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม -10°C ถึง 60°C หรือดีกว่า
- รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสารองในแบบ Redundant Power
- อุปกรณ์ Power Supply สาหรับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย
- มี Input Voltage แบบ 110V-240VAC และ Output DC แบบ 48VDC/1.35A
- สามารถจ่ายไฟได้ 64 W เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายประเภท Industrial POE Switch ได้ดี
- มีระบบป้องกัน Overvoltage / Over Current / Short Circuit Protection

-5- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังนี้ FCC PART 15 B Conducted/Radiated
Emissions , CISPR 22 Conducted/Radiated Emissions , EN55022 Conducted/Radiated
Emissions , EN61000-3-3 , EN61000-4-2 , EN61000-4-3 , EN61000-4-4 , EN61000-4-5 ,
EN61000-4-6 , EN61000-4-11
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 , CUL 60950-1 , TUV
EN 60950-1 , CB Report(IEC60950-1) , CE Marked , CCC Marked , PSE Marked , BSMI
Marked , SAA Marked
- สามารถทางานภายใต้อุณหภูมิขณะใช้งาน (Operating Temperature) ได้ตั้งแต่ 0° ~ 40° หรือ
มากกว่า
- มีค่า MTBF ไม่ต่ากว่า 25,000 ชั่วโมง
7 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter)
- อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครือข่ายจากสายใยแก้วนาแสง แบบ Single-mode เป็นสายสัญญาณแบบ
UTP RJ45
- รองรับมาตรฐานการใช้งาน IEEE802.3 10BASE-T , IEEE802.3u 100BASE-TX/100BASEFX , IEEE802.3x Full-duplex Flow Control
- สามารถรับ-ส่งข้อมูลในอัตรา 100 Mbps ผ่านสายใยแก้วชนิดชนิด Single-Mode ขนาด
9/125um และ10/125um ได้ระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร
- มีพอร์ท SC Fiber แบบ Single-mode ระยะทาง 20 กิโลเมตร จานวน 1 ช่อง แบบสาเร็จในตัว
- มีระบบ Smart Link Error Detection
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FCC และ CE เป็นอย่างน้อย
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือหรือญี่ปุ่น
- เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง
- สามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ (Operating Temperature) ตั้งแต่ 0° ~ 40° องศาเซลเซียส เป็น
อย่างน้อย
- มี LED แสดงสถานะการทางาน
8 จอภาพขนาด 32 นิ้ว (Monitor)
- เป็นจอภาพแบบ แอล อี ดี (LED TV) มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)

-69 ชุดโต๊ะและเก้าอี้
- โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 120(W) x 60(D) x 75(H) เซนติเมตร และมีความหนาคงทนแข็งแรง
- เก้าอี้วัสดุหุ้มด้วยหนังพร้อมมีที่วางแขนและมีพนักพิง และมีลูกล้อที่ขา
1.10 ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19 นิ้ว RACK)
- เป็นตู้ Rack ปิด สาหรับใส่อุปกรณ์เครือข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 19 นิ้ว โดยสามารถ
ยึดอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้วได้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 6U
- มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 500 mm. เป็นอย่างน้อย
- มีความคงทน และป้องกันสนิม
- ประตูหน้าเป็น ACYLIC หรือ กระจก มีกุญแจล็อคและมีวัสดุหรือยางติดขอบประตูเพื่อป้องกันฝุ่น
- ใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า
- มีช่องระบายอากาศ และมีช่องเสียบไฟฟ้า
- มีพัดลมสาหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
11 ตู้และกล่องกันน้า สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
- เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และ สายสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็น
- ตัวตู้ทาด้วยเหล็กและมีน้าหนักเบา
- ฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย
- ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้าเข้าในตู้ได้
12 แขนเหล็กติดตั้งกล้องกับเสาไฟฟ้า
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดกลองและ ตัวรับสัญญาณไร้สายให้ติดกับเสาไฟฟ้า
- ทาจากโลหะ แข็งแรง พ่นสีกันสนิม
13 แผงจ่ายไฟฟ้าระบบป้องกันการลัดวงจร
- มีระบบ Circuit Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินกาลัง
- เต้ารับแบบ Universal ทาจากทองเหลืองสปริงแท้
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก และมี Capacity 12 Amps. หรือดีกว่า
- สายไฟมีฉนวนเป็นแบบ PVCTIS 11-2531 Table 9 Vct3x1.0 sqmm pvc/pvc 750V.70°C
- มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตและเพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทน
จาหน่ายสินค้า โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทผู้นาเข้าจาก
ต่างประเทศ และ ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นาเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุน
ทางด้านเทคนิค และอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน
- มีมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008 ที่คลอบคลุมถึง การผลิต
- ออกแบบ โรงงาน การตลาด บริการ พร้อมเอกสารยืนยัน
- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก และ ทนความร้อน

-714 ระบบไฟฟ้า สาหรับจุดติดตั้งกล้อง
- เป็นอุปกรณ์จา่ ยไฟฟ้าให้กับตัวกล่อง และตัวรับสัญญาณ
- มีมิเตอร์จา่ ยไฟ และอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟกระชาก ไฟเกิน
- อุปกรณ์ทุกตัวต้องไดรับมาตรฐานในการใช้งาน
15 สายนาสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนาแสงแบบภายนอกอาคาร
- เป็นสายใยแก้วนาแสงชนิด Single Mode เป็นสายที่ผลิตตรงตามมาตรฐาน ITU-T Rec. G.652.D
- มีค่าของ Geometrical characteristics Fiber Type 9/125
- มีขนาดของแกนสายใยแก้วนาแสงขนาด 4 หรือ 6 หรือ 12 (Core)
- มี Color Scheme สาหรับ Fiber and Loose tube Identification ตรงตามมาตรฐาน TIA/EIA598-A
- เป็นสายสาหรับเดินบนเสาไฟฟ้าโดยเฉพาะชนิด Drop wire Cable มี Messenger wire ติดมากับ
สายเพื่อรับแรงดึง
16 สายนาสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP Cable)
- เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair)
- เป็นสายสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร มีเส้นลวดสลิงไว้สาหรับติดตั้งยึดบนเสาไฟ
- เป็นสายทองแดงตีเกลียวที่รองรับการส่งสัญญาณความถี่ตั้งแต่ 1 Mhz สูงสุดที่ 350 Mhz
- มีค่า Impedance 100 +/- 15 Ohm
- คุณสมบัติของสายสามารถทนอุณหภูมิได้ที่ (Temperature Operation) -20°C ถึง+60°C หรือ
ดีกว่า
17 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
สายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
ติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้
- กล่องเชื่อมต่อสัญญาณสายใยแก้วนาแสง (Fiber Splice Tray)
- สายพร้อมหัวเชื่อมต่อสัญญาณใยแก้วนาแสง (F/O Pigtail Cable)
- ตัวเชื่อมและป้องกันการเชื่อมต่อสาย (Fusion Splice Protector Sleeve)
- ชุดจับยึดสายสัญญาณ (แมชชิน โบลท์, ลูกแลค)
- กล่องจุดเชื่อมสายใยแก้วนาแสงภายนอกอาคาร (F/O Pigtail Enclosure)
- หัวต่อสายนาสัญญาณแบบ RJ, BOOTS
- สายไฟฟ้าชนิด VCT 2 x 2.5
- สายไฟฟ้าชนิด TWH 1 x 2.5
- ท่ออ่อนกันน้า (แบบภายนอกอาคาร)
- เบรกเกอร์ (Safety Breakers)
- ท่อเหลือง

-8เงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มาตรฐานล่าสุด ที่กาลังอยู่ในสายการผลิต
ของผลิตภัณฑ์นั้น
2. ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีจาหน่ายแพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วไป
4. เป็นยี่ห้อ/รุ่น ที่มีตัวแทนจาหน่ายอะไหล่และบริการในประเทศไทย ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์
ทุกรายการสามารถจัดหาได้ง่ายและมีตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
การรับประกัน
1. ประกันความชารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

