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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้ องกันอุบัตเิ หตุบริเวณทางแยกในเขตเมืองขอนแก่ นด้ วย
กล้ องวงจรปิ ด
1. โครงการ/งาน จัดซือ้ ครุภัณฑ์ จานวน 1 รายการ
โครงการจัดซื ้อระบบกล้ องวงจรปิ ดจับการฝ่ าฝื นสัญญาณไฟแดงตามสีแ่ ยกโดยอ้ างอิงจากจุดอันตราย มีสถิติการฝ่ าฝื น
สัญญาณไฟแดงบ่อยครัง้ บนบริ เวณทางแยกบนถนนมิตรภาพ ประจาปี งบประมาณ 2560

2. ความเป็ นมา
ด้ วย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่ วมกับ องค์กรภาคีเครื อข่ายจังหวัดขอนแก่น ได้ จดั ทาโครงการตรวจสอบสภาพ
การจราจรเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุบริ เวณทางแยกด้ วยกล้ องวงจรปิ ดในเขตเมืองขอนแก่น และได้ นาเสนอ โครงการฯกับ
Michael Woodford, President ของ Safer road foundation ประเทศอังกฤษ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็ นค่า
บริ หารจัดการโครงการ ดังกล่าว โดยได้ ลงนามบันทึกความร่ วมมือการทา MOU ร่ วมกับ ตารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตาบลบ้ านเป็ ด และเทศบาลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่ อ
ดาเนินโครงการตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุบริ เวณทางแยกในเขตเมืองขอนแก่นด้ วยกล้ องวงจรปิ ด โดย
ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จะรั บมอบระบบตรวจจับในวัน เปิ ดด าเนิน โครงการเพื่อ ใช้ ระบบในการตรวจสอบสภาพ
การจราจรป้องกันการฝ่ าฝื นสัญญาณไฟจราจร ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค และควบคุมการจราจรเพื่อลดปั ญหา
การจราจรติดขัดที่ทางแยกและดูแลรักษาระบบต่อไป

3. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ประชาชนเดินทางผ่านทางแยกด้ วยความสะดวกและปลอดภัยมาก

4. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1) ผู้เ สนอราคาต้ องเสนอรายละเอียดกล้ องวงจรปิ ด และอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใ ช้ ใ นการติ ดตัง้ ให้ คณะกรรมการ
พิจารณา โดยเน้ นข้ อความที่รายละเอียดของอุปกรณ์ตามข้ อกาหนดให้ ชดั เจนลงในเอกสารที่นามายื่นเสนอ
2) ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผล
ของการสัง่ ให้ นิติบคุ คล หรื อ บุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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3) ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ ามาเสนอราคาให้ แก่ มูลนิธิเพือ่ ความปลอดภัยทาง

ถนน จังหวัดขอนแก่น และต้ องไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคา
ซื ้อครัง้ นี ้
4) ผู้เสนอราคาต้ องรับประกันงานซ่อมบารุงอุปกรณ์ทงหมด
ั้
3 ปี
5) ผู้เสนอราคาต้ องแนบรายละเอียด ชื่อ -ที่อยู่ พร้ อมผู้ติดต่อ ของเจ้ าของผลิตภัณฑ์ หรื อผู้ผลิตสินค้ า ทังหมดที
้
่
ได้ นาเสนอ โดยคณะกรรมการผู้พิจารณารายละเอียดครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อจะดาเนินการโทรศัพท์ประสานงาน ตรวจสอบ เพื่อ
ป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร และอุปกรณ์ที่ได้ นาเสนอมีอยูจ่ ริ งหรื อไม่ และเพื่อเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ น ประโยชน์ตอ่
ทาง มูลนิธิเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่น
6) ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ที่กาหนดไว้ ในข้ อ (1-13) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทย และเป็ นบริ ษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์ประจาประเทศไทยหรื อได้ รับแต่งตัง้
เป็ นตัวแทนจาหน่ายจากบริ ษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศไทย โดยมีเอกสารประกอบแนบใน
วันยื่นซองทางเทคนิค สาหรับการเสนอราคาครัง้ นี ้โดยตรง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของ โครงการในเรื่ องของการดูแลอุปกรณ์
การให้ บริ หารหลังการขาย การซ่อมบารุงและการรับประกันสินค้ า
7) ผู้เสนอราคาต้ องมีที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวก รวดเร็ วในการบริ การ
8) ผู้เสนอราคาต้ องมีผลงานติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ของส่วนงานราชการ มูลค่าไม่น้อยกว่า 9,500,000 บาท ต่อ
หนึ่งงาน มีระยะเวลาสัญญาย้ อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรื อ 36 เดือน นับตังแต่
้ วนั ยื่นประมูล โดยให้ เตรี ยมหลักฐานมายื่นวัน
เปิ ดซอง และรายละเอียดนัน้ สามารถตรวจสอบได้ ชดั เจน
9) หากทางผู้ซื ้อตรวจสอบว่าผู้เสนอราคามีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเข้ ามายื่นประมูลงาน จะถือว่าทุจริ ต
และจะถูกขึ ้นบัญชีเป็ นผู้ทจุ ริ ต และไม่สามารถเข้ าร่วมประมูลได้ อีก
5. ระยะเวลาดาเนินการและการส่ งมอบของหรืองาน
ระยะเวลา
ขันตอน/กิ
้
จกรรม
ดาเนินการ
ปี งบประมาณ 2560

1.จัดซื ้อโครงการ
2. การติดตังและการ
้
ส่งมอบ

01/2560 02/2560 03/2560 04/2560 05/2560 06/2560 07/2560
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6. สถานที่ดาเนินการ
เขตเมืองขอนแก่น
7. งบประมาณวงเงินในการจัดหา
8,000,000 บาท (แปดล้ านบาทถ้ วน)
8. ระยะเวลาส่ งมอบงาน
กาหนดส่งมอบภายใน 120 วัน โดยต้ องติดตังแล้
้ วเสร็ จออย่างน้ อย 1 ทางแยก รวมศูนย์ควบคุม
ภายใน 60 วัน
9.หน่ วยงานรับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่น
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1. ตารางรายการครุ ภณ
ั ฑ์
ตารางที่ 1.องค์ประกอบ
1. องค์ ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของโครงการจัดซื ้อระบบกล้ องวงจรปิ ด ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 16 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงไว้
ในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1.องค์ประกอบ
รายการ
1. กล้ อง IP Network Camera ความละเอียดของภาพต้ องไม่น้อยกว่า 2.0MP พร้ อม

จานวน

หน่วยนับ

10

ชุด

2. กล้ อง IP Network Camera แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพต้ องไม่น้อยกว่า 2MP พร้ อม 26

ชุด

Housing จับภาพรวม
Housingจับป้ายทะเบียน
3.อุปกรณ์บนั ทึกภาพแบบ NVR ขนาด 64 ช่องสัญญาณ

1

4. อุปกรณ์เก็บภาพ HARDDISK ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4TB

8

5.อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายไร้ สายWireless Point to Point

15

6.สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายใยแก้ วนาแสง FIBER OPTIC 12 Core(SM)

3

7.อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบที่ 1 Core Switch

1

8.อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบที่ 2 Switch PoE (แบบจ่ายไฟได้ )

10

9.อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบที่ 3 Switch Layer 2

3

10.อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื อข่าย SFP Module
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11.สายสัญญาณระบบเครื อข่าย UTP CAT6 Outdoor พร้ อมติดตัง้
12.ตู้ RACK (27U) เก็บอุปรกรณ์ระบบเครื อข่าย

36
1

13.ชุดอุปกรณ์สารองไฟ ขนาด 10/kva

1

14.เสากล้ องวงจรปิ ดสูง 8 เมตร พร้ อมติดตังตู
้ ้ CCTV OUTDOOR (สามารถเพิม่ หรื อ
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เครื่ อง
ลูก
ชุด
งาน
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ชุด
จุด
ตู้
เครื่ อง
ต้ น

ลดจานวน หรื อ ขนาดความยาว ความลึกของเสาและตอหม้ อได้ โดยขึน้ อยู่
กับความเหมาะสมในการติดตั้งหน้ างาน)
15.เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ ้ว)

2

16.จอ TV แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ ้ว พร้ อมติดตังชุ
้ ดขายึด

2

17 ชุดขาติดตัง้ TV (ให้ เหมาะสมกับพื ้นที่หน้ างาน ) พร้ อมชุดโต๊ ะ เก้ าอี ้ สาหรับนัง่

1

ชุด
เครื่ อง
งาน

ทางาน 2 คน จานวน 1 ชุด
18. Server แม่ขา่ ยสาหรับบริ หารจัดการโปรแกรม

1

เครื่ อง
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19. การส่งมอบและการตรวจรับ
20. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
21. ระยะเวลาส่งมอบภายใน 120 วันนับหลังจากวันทาสัญญา
22. การชาระงวดงาน

1
1

1
1

งาน
งาน
งาน
งาน
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2. สถานที่ตดิ ตัง้
สถานที่ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด แสดงไว้ ในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2.รายละเอียด สถานทีต่ ิดตังกล้
้ องวงจรปิ ดชนิดของกล้ อง และองค์ประกอบ
ลาดับ

สถานที่ติดตัง้

ที่

ชนิดของกล้ อง/จานวนกล้ อง

ชนิดของกล้ อง/จานวนกล้ อง

แบบที่ 1

แบบที่ 2

การเชื่อมต่อ

1.

สามแยกประตูมอดินแดง (ถ.มิตรภาพ
ตัดทางเข้ า ม.ขอนแก่น)

2 MP/จานวน 2ตัว

2 MP/จานวน 6 ตัว

WIFI-PtP

2.

สีเ่ เยกประตูเมือง (ถ.มิตรภาพตัด ถ.ศรี
จันทร์ )

2 MP/จานวน 4ตัว

2 MP/จานวน 10ตัว

WIFI-PtP

3.

สีเ่ เยกเจริ ญศรี (ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.
มิตรภาพ)

2 MP/จานวน 4ตัว

2 MP/จานวน 10ตัว

WIFI-PtP

4.

อาคารควบคุมจราจรทีแ่ ยกสามเหลีย่ ม

N/A

N/A

WIFI-PtP
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2.1แบบการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ทัง้ 3 จุด จานวน 36 กล้ อง
2.1.1 สามแยก ถ.มิตรภาพ ตัดทางเข้ า ม.ขอนแก่น ติดตังกล้
้ อง 2 MP/จานวน 2ตัว และ ติดตังกล้
้ อง จับป้ายทะเบียน 2
MP/จานวน 6 ตัว รวมทังหมด
้
8 ตัว

8

2.1.2 สี่เเยกประตูเมือง ถ.ศรี จนั ทร์ ตัดเซ็ นทรัล ติดตังกล้
้ อง 2 MP/จานวน 4ตัว และ ติดตังกล้
้ อง จับป้ายทะเบียน 2 MP/
จานวน 10 ตัว รวมทังหมด
้
14 ตัว

9

2.1.3 สี่เเยก ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.มิตรภาพ (ตลาดศรี เมืองทอง) ติดตังกล้
้ อง 2 MP/จานวน 4ตัว และ ติดตังกล้
้ อง จับป้าย
ทะเบียน 2 MP/จานวน 10 ตัว รวมทังหมด
้
14 ตัว
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คุณสมบัตทิ างเทคนิค
1. กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สาหรับติดตัง้ ภายในอาคาร (Indoor Fixed Network
Camera) แบบที่ 1 จานวน 10 ตัว พร้ อม Housing
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
1.1 เป็ นกล้ องวงจรปิ ดสาหรับเครื อข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)
1.2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรื อไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
1.3 มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
1.4 ใช้ เทคโนโลยี Day/Night สาหรับการแสดงภาพได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
1.5 สามารถควบคุมการเลือ่ น IR Filter อัตโนมัตใิ นตัวกล้ องเมื่อเปลีย่ นโหมดการบันทึกภาพ
1.6 มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.25LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05LUX
สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
1.7 มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ ้ว
1.8 รองรับการทางานความเร็ วชัตเตอร์ 1 วินาที 1/100,000 วินาที หรือดีกว่า
1.9 มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตา่ สุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
1.10 สามารถตรวจจับความเคลือ่ นไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
1.11 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรื อ Super
Dynamic Range) ได้ ไม่น้อยกว่า 140dB
1.12 มีระบบการทางานป้องกันการสัน่ ไหวของภาพแบบ Electronic Image Stabilization (EIS) หรื อดีกว่า
1.13 มีระบบการทางานแบบ 3D DNR ช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพในขณะที่มีแสงสว่างน้ อย
1.14 สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้ อย่างน้ อย 2 แหล่ง
1.15 ได้ รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
1.16 สามารถส่งสัญญาณภาพได้ ตามมาตรฐาน H.264และ MJPEGเป็ นอย่างน้ อย
1.17 สามารถกาหนดแบนด์วดิ ธ์สาหรับการสือ่ สารข้ อมูลภาพได้ ตงแต่
ั ้ 32kbps ถึง 16Mbps หรื อดีกว่า
1.18 สามารถกาหนดรูปแบบการบีบอัดเสียงได้ แบบ G.711, G.726และMP2L2 หรื อดีกว่า
1.19 สามารถตังค่
้ าความละเอียดภาพสาหรับพื ้นที่ทวั่ ไป และพื ้นที่สาคัญให้ แตกต่างกันได้ (Region Of
Interest) โดยสามารถเลือกพื ้นที่สาคัญได้ อย่างน้ อย 4 พื ้นที่
1.20กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่เสนอให้ กบั หน่วยงานจะต้ องรองรับฟั งก์ชนั่ การทางาน ดังนี ้
Audio Exception Detection, Face Detection, Intrusion Detection, Line crossing detection, Scene
change detection, Object Counting, IP address conflict, Rotate mode, Defog และ Storage
exception ได้ เป็ นอย่างน้ อย
1.21 สามารถใช้ งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้
1.22 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรื อดีกว่า และสามารถทางาน
ได้ ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรื อ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
1.23 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบสองทิศทาง (Two-way audio) และ Built-in ไมโครโฟนในตัว และ
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบภายนอก (Audio I/O) อย่างน้ อย 1 ช่องสัญญาณ
1.24 มีช่องสัญญาณขาออก (Video Output) เป็ นแบบ BNC หรื อ RCA อย่างน้ อย 1 ช่องสัญญาณ
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1.25 รองรับการเชื่อมต่อ Alarm I/O ได้ อย่างน้ อย 1alarm input และ 1 alarm output
1.26 มีช่องสาหรับบันทึกข้ อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรื อ Micro SD Cardรองรับความจุสงู สุด
128GB
1.27 รองรับการเรียกดูภาพผ่านบราวเซอร์ Internet Explorer, Google Chrome, Firefox และ Safari ได้
1.28 สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิ -30°C ถึง 60°C หรื อดีกว่า
1.29 ได้ รับมาตรฐานด้ านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ งาน CE และ UL
1.30 ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐานด้ านระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม(ISO14001)
1.31 ผู้ผลิตต้ องได้ รับมาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการหรื อบริ หารงานที่มีคณ
ุ ภาพ (ISO9001-2008)
1.32 บริ ษัทหรื อตัวแทนจาหน่ายที่เสนอสินค้ าให้ กบั ทางหน่วยงาน จะต้ องมีเอกสารแต่งตังจากตั
้
วแทนจาหน่าย
หรื อจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้ องมีการระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจนในการยืนซองประกวดราคา
1.33 กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพีที่เสนอให้ กบั หน่วยงาน จะต้ องไม่เป็ นสินค้ า OEM หรื อสินค้ าที่จ้างโรงงาน
อื่นในการผลิต จะต้ องมีเอกสารยืนยันจากโรงงาน ในการยืนซองประกวดราคา
1.34 กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดไอพีที่เสนอให้ กบั หน่วยงาน จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
เดียวกันกับอุปกรณ์บนั ทึกภาพหรื อซอฟต์แวร์ บนั ทึกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน

2.กล้ อง IP Network Camera แบบที่ 2 ความละเอียดของภาพต้ องไม่ น้อยกว่ า 2MP ทัง้ หมด 26ชุด
พร้ อม Housing
2.1) เป็ นกล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่ติดตังด้
้ วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2.2) สามารถแสดงภาพได้ ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลือ่ น IR Filter
อัตโนมัติในตัวกล้ องเมื่อเปลีย่ นโหมดการบันทึกภาพ
2.3) มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan
2.4) มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/1.8นิ ้ว ชนิด CCD หรื อ CMOS หรื อ MOS หรื อดีกว่า พร้ อมเลนส์แบบต่อ
ภายนอกที่เป็ นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได้
2.5) สามารถปรับอัตราการแสดงภาพ (Frame Rate) ในการบันทึก และแสดงผลได้ ไม่น้อยกว่า 50ภาพต่อ
วินาที ที่ขนาด 1920x1080พิกเซลหรื อดีกว่า
2.6) สามารถกาหนดรูปแบบการบีบอัดข้ อมูลภาพ (Video Compression) ได้ แบบ H.264, MJPEGและ
MPEG4
2.7) สามารถกาหนดรูปแบบการบีบอัดเสียง (Audio Compression) ได้ แบบ MP2L2 ตังแต่
้ 32-128Kbpsหรื อ
ดีกว่า
2.8) รองรับการทางานความเร็ วชัตเตอร์ 1 วินาที 1/100,000 วินาที หรือดีกว่า
2.9) สามารถตังค่
้ าความละเอียดภาพสาหรับพื ้นที่ทวั่ ไป และพื ้นที่สาคัญให้ แตกต่างกันได้ (Region Of
Interest) โดยสามารถเลือกพื ้นที่สาคัญได้ อย่างน้ อย 4 พื ้นที่
2.10) สามารถกาหนดแบนด์วดิ ธ์สาหรับการสือ่ สารข้ อมูลภาพได้ ตงแต่
ั ้ 32kbps ถึง 16Mbps หรื อดีกว่า
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2.11) รองรับการส่งข้ อมูลภาพแบบ Multi Streamหรื อ Triple Stream หรื อดีกว่า
2.12) มีความไวแสงน้ อยสุดไม่มากกว่า 0.001Luxที่ F1.2, AGC ONสาหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และ
ไม่มากกว่า 0.0001Luxที่ F1.2, AGC ONสาหรับการแสดงภาพขาวดา (Night Mode) หรื อดีกว่า
2.13) มีระบบการทางานการจับภาพย้ อนแสงแบบ Wide Dynamic Rangeไม่น้อยกว่า 120dB
2.14) มีระบบการทางานป้องกันการสัน่ ไหวของภาพแบบ Electronic Image Stabilization (EIS) หรื อดีกว่า
2.15) มีระบบการทางานแบบ 3D DNR ช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพในขณะที่มีแสงสว่างน้ อย
2.16) กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่เสนอให้ กบั หน่วยงานจะต้ องรองรับฟั งก์ชนั่ การทางาน
ดังนี ้Audio exception detection, Unattended baggage, Face detection, Intrusion detection, Line
crossing detection Object counting และ Scene change detection ได้ เป็ นอย่างน้ อย
2.17) มีระบบป้องการใช้ งานแบบ User Authentication, IP address filtering และ Anonymous access
2.18) รองรับโปรโตคอล DHCP, DNS, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv6, RTP/RTSP, PPPoE,
SMTP, SNMP, IGMP, NTP, 802.1x, UPnP, Bonjour และ QoS เป็ นอย่างน้ อย
2.19) รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบสองทิศทาง (Two-way audio) และ Built-in ไมโครโฟนในตัว และ
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงแบบภายนอก (Audio I/O) อย่างน้ อย 1 ช่องสัญญาณ
2.20) มีช่องสัญญาณขาออก (Video Output) เป็ นแบบ BNC หรื อ RCA อย่างน้ อย 1 ช่องสัญญาณ
2.21) รองรับการบันทึกภาพลงหน่วยความจาชนิด Micro SDXC ที่ความจุสงู สุด 128GBหรื อดีกว่า
2.22) รองรับการเชื่อมต่อ Alarm I/O ได้ อย่างน้ อย 1alarm input และ 1 alarm output หรื อดีกว่า
2.23) รองรับการทางานอินเตอร์ เฟซRS-485 และ RS-232 สาหรับเชื่อมต่อควบคุมการทางานอุปกรณ์ภายนอก
2.24) สามารถดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ ของกล้ องผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ Internet
Explorer , Firefox, Google Chromeและ Safariได้ เป็ นอย่างน้ อย
2.25) รองรับการรี โมทเข้ ามาดูภาพ (Live view) ได้ ไม่น้อยกว่า 20 สตรี ม (Stream)ในเวลาเดียวกัน
2.26) สามารถใช้ กบั กระแสไฟฟ้า DC12V±10%, AC24V±10% และสามารถใช้ งานกับกระแสไฟฟ้าทีจ่ า่ ยออก
จากอุปกรณ์แบบ Power over Ethernet (802.3af)
2.27) สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง -30~60 องศาเซลเซียส และที่ความชื ้น 90% RH หรื อดีกว่า
2.28) ตัวกล้ องได้ มาตรฐาน IP66 หรื อติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิม่ เติมสาหรับหุ้มกล้ อง (Housing) ที่ได้ มาตรฐาน IP66
หรื อดีกว่า
2.29) จะต้ องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ ULเป็ นอย่างน้ อย
2.30) สินค้ าต้ องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1ปี
2.31) กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่เสนอให้ กบั หน่วยงานจะต้ องเข้ ากันได้ กบั มาตรฐาน ONVIF
และ PSIA โดยมีเอกสารยันยืนจากโรงงานผู้ผลิต
2.32) บริ ษัทหรื อตัวแทนจาหน่ายที่เสนอสินค้ าให้ กบั ทางหน่วยงาน จะต้ องมีเอกสารแต่งตังจากตั
้
วแทนจาหน่าย
หรื อจากโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้ องมีการระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจนในการยืนซองประกวดราคา
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2.33) กล้ องวงจรปิ ดชนิด IP/Network Camera ที่เสนอให้ กบั หน่วยงานจะต้ องไม่เป็ นสินค้ า OEM หรื อสินค้ าที่
จ้ างโรงงานอื่นในการผลิต จะต้ องมีเอกสารยืนยันจากโรงงาน ในการยืนซองประกวดราคา
2.34) กล้ องวงจรปิ ดชนิดIP/Network

Camera

ที่เสนอให้ กบั หน่วยงาน

จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้

เครื่ องหมายการค้ าเดียวกันกับอุปกรณ์บนั ทึกภาพหรื อซอฟต์แวร์ บนั ทึกภาพเพื่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน
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3.อุปกรณ์ บันทึกภาพแบบ NVR ขนาด 64 ช่ องสัญญาณจานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 เป็ น อุป กรณ์ บัน ทึก ภาพระบบดิ จิ ต อลที่ บัน ทึก สัญ ญาณภาพจากกล้ อ งวงจรปิ ด ลงในหน่ว ยความจ าชนิด
ฮาร์ ดดิสก์ ที่ประกอบเสร็ จจากโรงงานผู้ผลิต
3.2 ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Linux โดยมีรูปแบบการทางาน 2 ระบบปฏิบตั ิการ (dual operating systems)
3.3 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้ อง Network Cameraได้ ไม่น้อยกว่า 64 กล้ อง
3.4 รองรับ Incoming bandwidth สาหรับบันทึกภาพ ไม่น้อยกว่า 320Mbps หรื อ 200Mbps(เมื่อเปิ ดใช้ งาน RAID)
และ Outgoing bandwidth สาหรับเรี ยกดูภาพผ่านเน็ตเวิร์ค ไม่น้อยกว่า 250Mbpsหรื อ 200Mbps(เมื่อเปิ ดใช้
งาน RAID)
3.5 รองรับการทางานร่วมกับกล้ อง Network Cameraยี่ห้ออื่นๆ โดยแพลตฟอร์ ม ONVIFได้
3.6 รองรับขนาดภาพในการบันทึกภาพจากกล้ อง Network Camera ได้ สงู สุด 12ล้ านเมก้ าพิกเซล
3.7 รองรับฟั งก์ชนั่ การทางาน ANR (Automatic Network Replenishment) ในการซิงค์ข้อมูลภาพที่บนั ทึกระหว่าง
หน่วยความจาบนกล้ อง (Memory card) และอุปกรณ์บนั ทึกภาพNVR ได้ ในกรณีที่เน็ตเวิร์คมีปัญหากล้ องจะ
บันทึกภาพลงยังหน่วยความจา (Memory card) และเมื่อเน็ตเวิร์คกลับมาทางานได้ ปกติ ระบบจะทาการถ่าย
โอนข้ อมูลจากหน่วยความจา (Memory card) ไปเก็บที่อปุ กรณ์บนั ทึกภาพNVR อัตโนมัติ
3.8 รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ H.264+ ทาให้ สามารถประหยัดพื ้นที่ฮาร์ ดดิสก์ ในการบันทึกภาพหรื อ
ดีกว่า
3.9 แผงชุดควบคุมหน้ าเครื่ อง (front panel) สามารถทาการเปิ ดเพื่อทาการติดตังฮาร์
้ ดดิสก์สาหรับการบันทึกภาพ
และสะดวกต่อการบารุงรักษา
3.10รองรับการทางานของฮาร์ ดดิสก์ชนิด SATA ไม่น้อยกว่า 16 พอร์ ต
3.11รองรับระบบการจัดเก็บข้ อมูลแบบ RAID0, RAID1, RAID5, RAID6และ RAID10 หรื อดีกว่า
3.12สามารถกาหนดรูปแบบการทางานของฮาร์ ดดิสก์ได้ แบบ HDD quota และHDD group
3.13รองรับการทางานแบบล็อกเฉพาะไฟล์ (Lock File) ที่ต้องการไม่ให้ ถกู ลบ หรื อถูกเขียนทับ
3.14รองรับช่องสัญญาณภาพขาออก (Video Output) แบบ HDMI 2ชุดและ VGA 2ชุด หรื อดีกว่า
3.15สามารถกาหนดความละเอียดในการแสดงภาพผ่านช่องสัญญาณ HDMI ที่ความละเอียด 4K (3840x2160)
อย่างน้ อย 1 ช่องและ ช่องสัญญาณVGA ที่ความละเอียด 2K(2560x1440)อย่างน้ อย 1 ช่องหรื อดีกว่า
3.16สามารถกาหนดรู ปแบบการบันทึกภาพได้ แบบสัง่ บันทึกเอง, ตรวจจับการเคลื่อนไหว, แบบตารางเวลา, อลาม
อินพุทและฮอลิเดย์ (วันหยุด) ของแต่ละกล้ องได้ อย่างอิสระ
3.17สามารถกาหนดระยะเวลาในการบันทึกภาพของแต่ละกล้ องได้ (Expired Time)
3.18สามารถกาหนดขนาดในการบันทึก Resolution, Bit rate และ Frame rate ของแต่ละกล้ องได้ แตกต่างกัน
3.19สามารถกาหนดช่วงเวลาในการบันทึกภาพของแต่ ละกล้ องได้ อย่างอิสระ โดยสามารถแบ่งได้ 8 ช่วงเวลาใน 1
วัน
3.20สามารถกาหนดการหน่วงเวลาในการบันทึกภาพ Pre-Record ได้ 30 วินาที และ Post-Record ได้ 600 วินาที
3.21สามารถค้ นหาภาพจากวัตถุที่เคลือ่ นไหวในบริ เวณที่กาหนดได้ (Smart search)ขณะเรี ยกดูภาพย้ อนหลัง
3.22สามารถทาการกาหนดแท๊ ก(Tags) ข้ อความลงยังภาพได้ ขณะเรี ยกดูภาพย้ อนหลัง
3.23มีพอร์ ตเชื่อมต่อ USB2.0 จานวน2พอร์ ต, USB3.0 จานวน 1 พอร์ ตและรองรับพอร์ ตe-SATA จานวน1พอร์ ต
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3.24สามารถการส่งออก (Export) และนาเข้ า (Import) การตังค่
้ าพารามิเตอร์ ของอุปกรณ์บนั ทึกได้
3.25มี ร ะบบแจ้ ง เตื อ นความผิ ด ปกติ ข องเครื่ อ ง แบบ Full screen monitoring, Trigger Alarm Output, Audible
Warning, Email และส่งข้ อมูลไปยังซอฟต์แวร์ ควบคุม (Notify Surveillance Center) ได้
3.26รองรับช่องสัญญาณ Alarm Input ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง และ Alarm Output ไม่น้อยกว่า 8ช่อง
3.27มีต่อช่อง Serial Interface แบบ RS-232สาหรับบารุ งรักษาตรวจเช็ค , RS-485 สาหรับควบคุมกล้ อง PTZ และ
อินเตอร์ เฟสสาหรับเชื่อมต่อชุด Keyboard Control
3.28มีระบบการกาหนดสิทธิผ้ ใู ช้ งาน (User Account) สามารถกาหนดสิทธิผ้ ใู ช้ ได้ อย่างน้ อย 3ระดับ
3.29สามารถเชื่อมต่อเข้ ากับระบบเน็ตเวิร์คได้ โดยผ่านทางพอร์ ตEthernet RJ-45 ที่มาตรฐาน 10/100/1000 Mbps
จานวน 2 พอร์ ต (Dual Gigabit)
3.30สามารถก าหนดรู ป แบบการท างานของพอร์ ต EthernetRJ-45 ได้ แ บบ Multi-address และ Network fault
toleranceได้
3.31สามารถตรวจสอบการทางานของระบบเน็ตเวิร์ค (Network Detection) ในการรับ-ส่งข้ อมูล (Traffic) ได้
3.32รองรั บ โปรโตคอลในการท างานแบบ TCP/IP, IPv6, RTP, UDP, HTTPS, UPnP™, PPPoE, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS และiSCSI เป็ นอย่างน้ อย
3.33รองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คดิสก์ (NAS) ได้ ไม่น้อยกว่า 8 NAS หรื อ 7 NAS + 1 IP SAN หรื อดีกว่า
3.34สามารถเรี ยกดูภาพ, บันทึกภาพ และปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ ของกล้ องผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้ Internet
Explorer , Firefox และ Google Chromeได้ เป็ นอย่างน้ อย
3.35สามารถใช้ งานได้ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง -10~55 องศาเซลเซียส หรื อดีกว่า
3.36อุปกรณ์บนั ทึกสามารถทางานได้ ในกระแสไฟฟ้าระหว่าง100 ~220VACหรื อดีกว่า
3.37อุปกรณ์ที่เสนอราคาจะต้ องผ่านการรับรองมาตรฐานCE และ UL
3.38สินค้ าต้ องมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.39บริ ษัทหรื อตัวแทนจาหน่ายที่เสนอสินค้ าให้ กบั ทางหน่วยงาน จะต้ องมีเอกสารแต่งตังจากตั
้
วแทนจาหน่าย หรื อ
จากโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้ องมีการระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจนในการยืนซองประกวดราคา
3.40อุปกรณ์ บนั ทึกภาพกล้ องวงจรปิ ด Network Camera ที่เสนอให้ กับหน่วยงานจะต้ องไม่เป็ นสินค้ า OEM หรื อ
สินค้ าที่จ้างโรงงานอื่นในการผลิต จะต้ องมีเอกสารยืนยันจากโรงงาน ในการยืนซองประกวดราคา
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4 อุปกรณ์ เก็บภาพ HARDDISK ขนาดความจุไม่ น้อยกว่ า 4TB จานวน 8 ลูก มีรายละเอียดดังนี ้
4.1 มีขนาด 4 TB เป็ นอย่างน้ อย หรื อมากกว่า
4.2 มีการเชื่อมต่อเป็ นแบบชนิด SATA หรื อดีกว่าออกแบบมาเพื่อใช้ งานแบบ 24x7
4.3 มี Performance Interface Speed ไม่น้อยกว่า 6.0 Gbit/s
4.4 มีอตั รา Rotation Speed ไม่น้อยกว่า 7,200 rpm
4.5 มีอตั รา Average Latency ไม่เกิน 4.17 ms
4.6 มีคา่ Buffer Size ไม่น้อยกว่า 128 MiB
4.7 มีอตั รา Data Transfer Speed (sustained)ไม่น้อยกว่า 185 Mib/s
4.8 มีคา่ MTTF ไม่น้อยกว่า 1,400,000 hours
4.9 มีมาตรฐาน RoHs
4.10บริ ษัทฯผู้จดั หาและดาเนินการติดตังจะต้
้ องได้ รับหนังสือแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย

5.อุปกรณ์ เชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายไร้ สายWireless Point to Point จานวน 15เครื่อง มีรายละเอียด
ดังนี ้
5.1อุปกรณ์ Wireless Access Point เป็ นชนิดที่สามารถติดตังใช้
้ งานภายนอกอาคารย่านความถี่ 5 GHz
5.2 มีความสามารถทางานได้ ทงแบบPoint
ั้
to Point หรื อ Point to Multipoint ได้
5.3 อุปกรณ์มเี สาส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 15dBi
5.4 รองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 150 Mbps.
5.5 รองรับการส่งสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร
5.6อุปกรณ์ต้องมี Ethernet port แบบ 10/100 อย่างน้ อย 1 Port
5.9อุปกรณ์ Power Supply เป็ นแบบ PoE Adapter รองรับกระแสไฟ แบบ Passive Power over Ethernet
(POE)
5.11รองรับอุณหภูมิ -30๐C ถึง 75๐C
5.12ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน CE, FCC เป็ นอย่างน้ อย
5.13บริ ษัทฯผู้จดั หาและดาเนินการติดตังจะต้
้ องได้ รับหนังสือแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศไทย

17

6.สายสัญญาณเชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายใยแก้ วนาแสง FIBER OPTIC 12 Core(SM) จานวน3 งาน
มีรายละเอียดดังนี ้
6.1เป็ นสายใยแก้ วนาแสงชนิดSingle modeซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801:2002, ANSI/TIA-568C.3, Telcordia GR-20CORE, ICEA 640, IEC 60793, IEC 60794-1-2, ITU G.652DและRoHS เป็ นอย่างน้ อย
6.2 สายใยแก้ วนาแสงสามารถติดตังภายนอกอาคารและแขวนกั
้
บเสาไฟฟ้าได้
6.3 รองรับการใช้ งาน IEEE802.3, 10GEthernet,Gigabit Ethernet, ATM,FDDI, Fiber Channel ได้
6.4 เป็ นสายใยแก้ วนาแสงจานวน 12 Core
6.5 มีคณ
ุ สมบัติ Geometrical Performance ดังนี ้
Fiber Type

9/125µm(OS2)

Mode Field Diameter

9.2  0.4 m

Attenuation

 0.34 dB/km@1310 nm
 0.32 dB/km@1383 nm
 0.21 dB/km. @ 1550 nm
 0.24 dB/km. @ 1625 nm

Cladding Diameter

125  1 m

Coating Diameter

250  5 m

Cladding Non-Circularity

1%

Core/Cladding Concentricity error

 0.5 m

Coating/Cladding Concentricity error

 12 m

Zero-Dispersion Wavelength

1300 ~1324 nm

Zero-Dispersion Slope

 0.092 ps/(nm2.km.)

Cabled Cut-off Wavelength

 1260 nm

Chromatic Dispersion

3.5 ps/nm.km.@1285~1340nm
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18 ps/nm.km.@1550nm

6.6 มีโครงสร้ างเป็ นแบบ Single Loose tube ซึง่ Loose tube ทาด้ วยวัสดุ PBT ( Polybutylene Terephthalate)
และภายใน Loose tube มี Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื ้น
6.7 มี Water blocking tape ความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 mm เพื่อป้องกันความชื ้น
6.8 Armor เป็ น Corrugated Steel tape เพื่อป้องกันการ กระแทกและสัตว์กดั แทะ
6.9 มี Rip Cord ช่วยในการปอกสาย
6.10 เปลือกนอกของสายทาด้ วยวัสดุ UV-Proof, HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm เพื่อป้องกันรังสี
UVและทนต่อสภาพแวดล้ อม
6.11 มี Messenger Wire ทาด้ วยวัสดุ Galvanize Steel ขนาด 7 x 0.53 mm(1.6mm) เพื่อรับแรงดึง
6.12 มีขนาด Cable Diameter เท่ากับ 8.2mm, Overall Diameter เท่ากับ 13.8mm และ น ้าหนัก เท่ากับ 90 kg/km.
6.13 สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้ งาน, ขณะติดตังตั
้ งแต่
้ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตังแต่
้ -40°C ถึง 75°C
6.14 สามารถแขวนกับเสาระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตรและรับแรงลมได้ 100 km/hr
6.15 สามารถรับแรงดึงขณะติดตังได้
้ 1500 N, และสามารถทนแรงกดทับได้ 4,400 N/10cm
6.16 มีรัศมีการโค้ งงอของสายขณะติดตังไม่
้ เกิน 20 เท่าและขณะใช้ งานไม่เกิน 10 เท่า
6.17 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรี ยงสาย
6.18 สายใยแก้ วนาแสงต้ องได้ รับการทดสอบตามมาตรฐาน
 Tensile loading Test
IEC 60794-1-2-E1A
 Compression Test
IEC 60794-1-2-E3
 Repeated Bending Test
IEC 60794-1-2-E6
 Impact Test
IEC 60794-1-2-E4
 Cable Bending Test
IEC 60794-1-2-E11B
 Cable Twist or Torsion Test
IEC 60794-1-2-E7
 Temperature Cycling Test
IEC 60794-1-2-F1
 Water Penetration Test
IEC 60794-1-2-F5
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7.อุปกรณ์ เชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายแบบที่ 1 Core Switch จานวน1เครื่อง รายละเอียดดังนี ้
7.1

เป็ นอุปกรณ์Ethernet Switch แบบL3 ที่มีจานวนพอร์ ตไม่น้อยกว่าดังนี ้
26 mini-GBIT10 /100/1000 Mbps และ2 combo mini-GBIT ports

7.2 สนับสนุนมาตรฐานได้ อย่างน้ อยดังนี ้
a. IEEE802.1d ,IEEE802.1s,IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEEE802.1x
b. IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
7.3 มี Switching capacity และ forwarding rate
Capacity in Millions of Packets per Second (64-byte packets) 41.67 mpps
Switching Capacity in Gigabits per Second 56.0 Gbps
มีMAC Address Table ไม่น้อยกว่า8 K
7.5 สามารถทาPort Base VLANได้ ไม่น้อยกว่า256 VLANs
7.6 สามารถท า VLAN แบบต่ า ง ๆ ได้ เช่ น MAC-based VLAN / Management VLAN / Guest VLAN /
Unauthenticated VLAN เป็ นอย่างน้ อย
7.7 สามารถรองรับJumbo frames Frame ขนาด 9KB บนพอร์ ตแบบ10 / 100และ Gigabit interfaces
7.8 สามารถทาSNMP version 1, 2c, 3 และRMON ได้ เป็ นอย่างน้ อย
7.9 อุปกรณ์ได้ รับการรับรองมาตรฐานFCC, CE, UL และCSA เป็ นอย่างน้ อย
7.10 บริ ษัทฯ ผู้จด
ั หาและดาเนินการติดตังจะต้
้ องได้ รับหนังสือแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจาหน่ายจากตัวแทนจาหน่าย
ในประเทศไทย
7.4

8.อุปกรณ์ เชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายแบบที่ 2 Switch PoE (แบบจ่ ายไฟได้ ) จานวน10เครื่อง
รายละเอียดดังนี ้
8.1 เป็ นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีจานวนพอร์ ตไม่น้อยกว่า ดังนี ้
มี 8 10/100//1000 ports และ 2 combo mini-GBIC ports
8.2 สนับสนุนมาตรฐานได้ อย่างน้ อยดังนี ้
IEEE802.1d ,IEEE802.1s,IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEEE802.1x, IEEE802.1w
IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad , IEEE802.3af
8.3 มี Switching capacity และ forwarding rate
Capacity in Millions of Packets per Second (64-byte packets) 14.88 mppsSwitching Capacity in
Gigabits per Second 20.0 Gbps
8.4 มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 16 K
8.5 สามารถทา Port Base VLAN ได้ ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs
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8.6 สา ม า รถท า VLAN แ บบต่ า ง ๆ ได้ เ ช่ น MAC-based VLAN / Management VLAN / Guest VLAN /
Unauthenticated VLAN เป็ นอย่างน้ อย
8.7 สามารถรองรับ Jumbo frames Frame ขนาด 9K
8.8 สามารถทาหน้ าที่เป็ น DHCP server ได้
8.9 สามารถทา IGMP v1/v2/v3 Snooping และ Storm Control ได้ เป็ นอย่างน้ อย
8.10สามารถทา SNMP version 1, 2c, 3 และ RMON ได้ เป็ นอย่างน้ อย
8.11สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้ อุปกรณ์ เครื อข่ายสามารถทางานได้ (PoE) มีกาลังไฟฟ้ารวม 62 watt และ
สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ทงั ้ 8 port
8.12มี Hardware Queues ไม่น้อยกว่า 4 Queues เพื่อสนับสนุนการทา QoS
8.13สามารถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้
8.14สามารถบริ ห ารจัด การตัว อุป กรณ์ ผ่ า นทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) , Telnet , CLI แบบ
Textview ได้ เป็ นอย่างน้ อย
8.15อุ ป กรณ์ สามารถท าได้ ดั ง นี ้ Traceroute; single IP management; SSH; RADIUS; port mirroring; TFTP
upgrade; DHCP client; BOOTP; SNTP; Xmodem upgrade; cable diagnostics; ping; syslog; Telnet
client
8.16อุปกรณ์ได้ รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และCSA เป็ นอย่างน้ อย
8.17บริ ษัทฯที่นาเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี ้จาก
บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทสาขา ของบริ ษัทผู้ผลิตฯ ที่ประจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้

9.อุปกรณ์ เชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายแบบที่ 3 Switch Layer 2 จานวน3เครื่อง รายละเอียดดังนี ้
9.1 เป็ นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีจานวนพอร์ ตไม่น้อยกว่า ดังนี ้
มี 8 10/100//1000 ports และ 2 combo mini-GBIC ports
9.2 สนับสนุนมาตรฐานได้ อย่างน้ อยดังนี ้
IEEE802.1d ,IEEE802.1s,IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEEE802.1x, IEEE802.1w
IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad
9.3 มี Switching capacity และ forwarding rate
Capacity in Millions of Packets per Second (64-byte packets) 14.88 mppsSwitching Capacity in
Gigabits per Second 20.0 Gbps
9.4 มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 16 K
9.5 สามารถทา Port Base VLAN ได้ ไม่น้อยกว่า 4096 VLANs
9.6 สา ม า รถท า VLAN แ บบต่ า ง ๆ ได้ เ ช่ น MAC-based VLAN / Management VLAN / Guest VLAN /
Unauthenticated VLAN เป็ นอย่างน้ อย
9.7 สามารถรองรับ Jumbo frames Frame ขนาด 9K
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9.8 สามารถทาหน้ าที่เป็ น DHCP server ได้
9.9 สามารถทา IGMP v1/v2/v3 Snooping และ Storm Control ได้ เป็ นอย่างน้ อย
9.10สามารถทา SNMP version 1, 2c, 3 และ RMON ได้ เป็ นอย่างน้ อย
9.11มี Hardware Queues ไม่น้อยกว่า 4 Queues เพื่อสนับสนุนการทา QoS
9.12สามารถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้
9.13สามารถบริ ห ารจัด การตัว อุป กรณ์ ผ่ า นทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) , Telnet , CLI แบบ
Textview ได้ เป็ นอย่างน้ อย
9.14อุ ป กรณ์ สามารถท าได้ ดั ง นี ้ Traceroute; single IP management;SSH; RADIUS; port mirroring; TFTP
upgrade; DHCP client; BOOTP; SNTP; Xmodem upgrade; cable diagnostics; ping; syslog; Telnet
client
9.15อุปกรณ์ได้ รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และCSA เป็ นอย่างน้ อย
9.16บริ ษัทฯที่นาเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี ้จาก
บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทสาขา ของบริ ษัทผู้ผลิตฯ ที่ประจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้

10.อุปกรณ์ แปลงสัญญาณเครือข่ าย SFP Module จานวน6 ชุด รายละเอียดดังนี ้
10.1 เป็ นอุปกรณ์ SFP สามารถใช้ กบั สาย Fiber Optic ชนิด Single mode ระยะทาง 10Km ได้
10.2 เป็ นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3z
10.3 เป็ น Module แบบ SFP,ใช้ ไฟเลี ้ยง 3.3 V
10.4 มีพอร์ ตสาหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น 1.25Gbps ใช้
กับหัวต่อ LC duplex จานวน 1 พอร์ ต
10.5 ใช้ งานที่ความยาวคลืน่ 1310/1550nm
10.6 มีคา่ Transmit Power -9.5ถึง -3 dBm
10.7 มีคา่ Sensitivity ต่าสุด -23dBm
10.8 ใช้ Laser ตามมาตรฐาน EN 60825-1
10.9 สามารถใช้ งานที่อณ
ุ หภูมิ 0°C ถึง 70°C
10.10 บริ ษัทฯที่นาเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี ้จาก
บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทสาขา ของบริ ษัทผู้ผลิตฯ ที่ประจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้
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11.สายสัญญาณระบบเครือข่ าย UTP CAT6 Outdoor พร้ อมติดตัง้ จานวน 36 จุด รายละเอียดดังนี ้
11.1เป็ น สายทองแดงแบบตี เ กลี ย ว UTP Category 6 ที่ มี คุณ สมบัติ ต าม มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2,
ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, EN 50288-6-1, ICEA S-102-700 Category 6 เป็ นอย่างน้ อย
11.2สามารถรองรับการใช้ งาน 10GBASE-T(55m), 1000 BASE-T,100 BASE-TX, 622Mbps, 1.2Gbps ATM,
4/16 Mbps Token Ring, POE, ISDN, VoIP, Analog & Digital Voice, Digital & Analog Video เป็ นอย่าง
น้ อย
11.2.1 มีคา่ Insertion Loss(max) ไม่เกิน 32.0 dB ที่ 250 MHz, ไม่เกิน 54.5dB ที่ 600 MHz
11.2.2 มีคา่ NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.9 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 39.5dB ที่ 600 MHz
11.2.3 มีคา่ PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.2 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 36.5dB ที่ 600 MHz
11.2.4 มีคา่ ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 24.2 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 15.0dB ที่ 600 MHz
11.2.5 มีคา่ RL(nom) ไม่น้อยกว่า 25.3 dB ที่ 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 22.7dB ที่ 600 MHz
11.3 มีคา่ Impedance เท่ากับ100 ±15 Ohms, 1MHz ถึง 600 MHz
11.4 มีคา่ Mutual capacitance เท่ากับ 5.6 nF max./100 m.
11.5 มีคา่ DC Resistance เท่ากับ 66.58 Ohms Max./1000m.
11.6 มีคา่ DC Resistance, Unbalance เท่ากับ 2.5% Max.
11.7 มีคา่ Dielectric Strength เท่ากับ 1kV/min
11.8 มีคา่ Propagation delay เท่ากับ 536 ns/100 m. max. ที่ความถี่ 600 MHz
11.9 มีคา่ Delay Skew เท่ากับ 30 ns. Max และ NVP เท่ากับ 69%
11.10 รองรับ Voltageได้ เท่ากับ 300 volts AC หรื อ DC.
11.11 สายเป็ นชนิด CMX ตามมาตรฐาน UL 444
11.12 ผ่านการรับรอง RoHS
11.13 มีตวั นาเป็ นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด 23 AWG
11.14 มีฉนวนหุ้มทองแดง ทาจาก HDPE ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.0 mm.
11.15 มี Filler Slot ทาจาก FRPE อยูต่ รงกลางโครงสร้ างสาย
11.16 มี Inner Jacket เป็ น FR PVC สีดา มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของ Jacket เท่ากับ 6.1 mm.
11.17 มี Ripcord เพื่อช่วยให้ ง่ายในการปอกสาย
11.18 มี Outer Jacket เป็ น UV-Proof, PE สีดา มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางของ Jacket เท่ากับ 7.4 mm.
11.19 สามารถโค้ งงอได้ 4 เท่าของเส้ นผ่านศูนย์กลางสายและรับแรงดึง 9.7MPa
11.20 สามารถทางานได้ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง -40 ถึง +75 องศาเซลเซียสและสามารถ เก็บรักษาได้ ที่อณ
ุ หภูมิระหว่าง
-40ถึง +80 องศาเซลเซียส
11.21 บริ ษัทฯที่นาเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี ้จาก
บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทสาขา ของบริ ษัทผู้ผลิตฯ ที่ประจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้
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12.ตู้ RACK (27U) เก็บอุปรกรณ์ ระบบเครือข่ ายจานวน1 ตู้รายละเอียดดังนี ้
12.1ตัวตู้มีขนาด27U
12.2ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm.
12.3 โครงสร้ างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 mm.
12.4 โครงสร้ างตู้เชือมต่อกันเป็ นแบบลิม่ ล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
12.5 ด้ านบนเป็ นแบบทึบ มีช่องสาหรับติดตังพั
้ ดลมระบายอากาศขนาด 4นิ ้วได้ สงู สุด 6 ตัว
12.6 ประตูหน้ าและประตูหลังเป็ นประตูเหล็กออกแบบพิเศษ โดยเจาะรูระบายอากาศแบบสีเ่ หลีย่ มระเบียบ
(TERAGON) 50% ของพื ้นที่ ตามมาตรฐานทังบาน
้
ขอบประตูฝังครี บยางกันฝุ่ นสีเทาแบบ 3 ครี บ เพื่อป้องกัน
ฝุ่ น สามารถสลับปรับเปลีย่ นการเปิ ดจากซ้ ายไปขวา หรื อเปิ ดจากขวาไปซ้ ายได้ พร้ อมกุญแจล็อค แบบ
Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้ าตู้
12.7 ฝาด้ านข้ างมีกญ
ุ แจล็อค พร้ อมกลอนสลักสปริ งมีเครื่ องหมายการค้ าปั๊ มนูนเดียวกันกับตู้ RACK เพื่อสะดวกใน
การถอดฝาอุปกรณ์
12.8 ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้ อมฟองน ้าสีเทาบริ เวณที่ร้อยสายสัญญาณเพือ่ ป้องกัน
สัตว์เล็ดลอดเข้ าไปในตู้
12.9 มีชดุ น็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้ วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรูและแป้นยึด
ตัวเมียชุบด้ วย Nickel เป็ นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจานวนตาม U ของตู้
12.10 ขาตัง้ สามารถปรับขึ ้น – ลงได้ โดยฐานขาตังทั
้ ง้ 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้ โดยอิสระ 180 องศา ฐานขา
ตังท
้ าจากวัสดุ ABS สีดา เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื ้น
12.11 กุญแจเป็ นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมีเครื่ องหมายการค้ า
เดียวกับตู้ RACK
12.12 ลูกล้ อมีเครื่ องหมายการค้ าเดียวกับตู้ RACK เป็ นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลือ่ นย้ าย ทาจาก
วัสดุ Nylon Six สีดารับน ้าหนัก Static load ได้ 100 kgs/ล้ อ
12.13 ใช้ กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone(ขาวเทา-เทาเข้ ม)
12.14 มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm.
12.15 มีสกรี นติดที่เสาตู้ด้านหน้ าบอกขนาดความสูงตามจานวน U ของตู้
11.19 บริ ษัทฯที่นาเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี ้จาก บริ ษัทที่เป็ นบริ ษัท
สาขา ของบริ ษัทผู้ผลิตฯ ที่ประจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้
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13.ชุดอุปกรณ์ สารองไฟ ขนาด 10/kvaจานวน1เครื่องรายละเอียดดังนี ้
13.1 เป็ นเครื่ องสารองไฟฟ้าที่มีขนาดกาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 kVA/8 kW (P.F 0.8)
13.2 มี ร ะบบการท างานแบบ True Online Double Conversion Design โดยควบคุ ม การท างานด้ วย
ระบบ DSP
13.3 ใช้ แบตเตอรี่ แบบ Sealed Maintenance Free Lead Acid มี Charging Voltage 274.5-275.5 Vdc
13.4 มี ห น้ าจอแสดงการท างานแบบ LCD Display สามารถแสดงสภาวะการท างานได้ ดั ง นี ้ Input &
Output Voltage, Input & Output Frequency, Load& Battery Level, Low Batt., Battery
Voltage, Batt Fault, Programmable output, Overload, Output Short and Input fuse
broken และ มีการแสดงสภาวะต่างๆ แบบ Abbreviation Meaning in LCD Display
13.5 ห น้ า จ อ LCD Display เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ Large Blue Back Light and Show Detailed RealTime UPS Status Display(MIMIC LCD) และหากเครื่ องขัดข้ อง สามารถแจ้ งเตือนการขัดข้ อง แบบ
Faults Code (fault code) อาทิเช่น Bus start fail( code 01), Inverter output
short(code 14), Bus
unbalance(code 04) เป็ นต้ น
13.6 มี สั ญ ญ า ณ เ สี ย ง เ ตื อ น ไ ด้ อ ย่ า ง น้ อ ย ดั ง นี ้ Battery mode, Overload, Bypass mode, parallel
communication failure, Over Temperature, High & Low Inverter Voltage เป็ นต้ น
13.7 มี Control Panel สาหรับการตังค่
้ าต่างๆหรื อสัง่ งานเครื่ องสารองไฟได้ ดงั นี ้
13.7.1 สามารถตั ง้ ค่ า เลื อ ก Output Voltage ได้ ดั ง นี 2้ 08/220/230/240 Vac และ ตั ง้ ค่ า Output
frequency เลือก ความถี่ 50Hz, 60Hz และตังเป็
้ น อัตโนมัติ (ATO)ได้
13.7.2 สามารถเลือกตังค่
้ า Voltage range for Bypass ได้ โดย Low Voltage ที่แรงดัน 110-209V แ ล ะ
High voltage ที่แรงดัน 231 – 276 V และ Frequency range for bypass ได้
13.7.3 สามารถเลื อ กให้ เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า ท างานในโหมดประหยัด พลัง งานได้ (ECO Mode) ทัง้
Voltage range & Frequency range for ECO mode.
13.8 คุณสมบัติทางด้ าน Input
13.8.1 แรงดันขาเข้ า 220 Vac. (176-300 Vac) ความถี่50/60 Hz+/-10%
13.8.2 Power Factor >0.99
13.9 คุณสมบัติทางด้ าน Output
13.9.1 แรงดันขาออก 208/220/230/240 Vac. +/- 1 % ความถี่ขาออก 50/60 Hz +/- 0.1 %
13.9.2 มีคา่ Total Harmonic Distortion (THD) < 3 % atlinear load
13.9.3 มี Wave From ไฟฟ้าขาออกเป็ น pure sine wave
13.9.4 รองรับการทางานแบบ N+X parallel redundancy ได้
13.95. มี EFFICIENCY >89% AC to AC normal mode
13.10 มีพอร์ ต RS232 และ USB สาหรับเชื่อมต่อกับ การทางานซอฟต์แวร์ ควบคุมตรวจสอบเครื่ อง
สารองไฟฟ้า
13.11 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน EN 62040-1-1: 2003 และ EN 62040-2: 2006
(พร้ อมเอกสารแสดง)
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13.12 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรอง ISO9001(SGS Thailand or NAC) ที่ครอบคลุม การขายและ
บริ การหลังการขาย เครื่ องสารองไฟฟ้า (UPS) , ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer systems), และ
เครื่ องปรับ
แรงดันไฟฟ้า(Stabilizers) ที่ระบุอย่างชัดเจน พร้ อมเอกสารของ
ตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักในประเทศ
13.13 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรอง ISO14001(SGS Thailand or NAC) ที่ครอบคลุม ผู้ผลิต (The
manufacture) เครื่ องสารองไฟฟ้า (UPS) จากโรงงาน พร้ อมเอกสารแสดง
13.14 มีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี พร้ อมมีบริ การ On Site Service หากเครื่ องมีการขัดข้ องหรื อต้ องซ่อม
บารุงรักษา
13.15 เพื่อประโยชน์ด้านการบริ การหลังการขาย ผู้เสนอราคาต้ องได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้แทนจาหน่ายหลัก
ในประเทศหรื อจากเจ้ าของผลิ ตภัณฑ์ และ ต้ องมีการ เข้ าตรวจสอบ เครื่ องสารองไฟฟ้า เพื่อซ่อมบารุ งเครื่ อง
(preventive maintenance) ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน

14.เสากล้ องวงจรปิ ดสูง 8เมตร พร้ อมติดตัง้ ตู้ CCTV OUTDOOR จานวน13ต้ นรายละเอียดดังนี ้
(สามารถเพิ่ม หรือลดจานวน หรือ ขนาดความยาว ความลึกของเสาและตอหม้ อได้ โดยขึน้ อยู่กับ
ความเหมาะสมในการติดตัง้ หน้ างาน)
14.1 ผลิตจากเหล็กกล้ าไร้ สนิม หรื อเหล็กกัลวาไนซ์ หรื อดีกว่า
14.2 เสามีความสูงไม่ตา่ กว่า 8เมตร
14.3 ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเสาไม่ต่ากว่า4นิ ้ว ความหนาไม่ต่ากว่า 3.2 มม.
ความยาวไม่ต่ากว่า 3.5 เมตรปลายด้ านบนปิ ด
14.4 มีการต่อสายดินหรื อต่อแถบโลหะลงดินเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
14.5 ติดตังตู
้ ้ CCTV OUTDOOR พร้ อมติดตังชุ
้ ด BRAKER ตัดกระแสไฟเกิน และ กันไฟช๊ อต
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15.เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ 2(จอขนาดไม่ น้อยกว่ า 23 นิว้ ) จานวน 2 ชุด
15.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรื อ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื ้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
15.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
15.3 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
15.4 มีหน่วยจัดเก็บข้ อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรื อดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
15.5 มี DVD-RW หรื อดีกว่าจานวน 1 หน่วย
15.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 หรื อดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
15.7 มีแป้นพิมพ์และเมาส์
15.8 มีจอภาพแบบ LED หรื อดีกว่ามีและมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ ้วจานวน 1 หน่วย

16.จอ TV แบบ LED ขนาดไม่ น้อยกว่ า 55 นิว้ พร้ อมติดตัง้ ชุดขายึดจานวน 2 เครื่ องรายละเอียด
ดังนี ้
16.1จอแสดงผลมีต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 55’ นิ ้วที่มีหลอดภาพแบบ LED หรื อดีกว่า
16.2จอแสดงผลมี Port รับภาพแบบ HDMI เป็ นอย่างน้ อย
16.3จอแสดงผลมี Port ที่รองรับช่องเสียบแบบ USB ได้ เป็ นอย่างน้ อย
16.4จอแสดงผลต้ องรองรับความละเอียดของภาพได้ 1920x1080 เป็ นอย่างน้ อย
16.5ผู้เสนอราคาต้ องทาการรับประกันอุปกรณ์และความเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ปี

17. ชุดขาติดตัง้ TV (ให้ เหมาะสมกับพืน้ ที่หน้ างาน) พร้ อมชุดโต๊ ะ เก้ าอี ้ สาหรั บนั่งทางาน 2 คน
จานวน 1 ชุด
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18. Server แม่ ข่ายสาหรับบริหารจัดการโปรแกรม จานวน 1 เครื่อง
18.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Xeon 10C E5-2630v4 2.2GHzหรื อดีกว่า
18.2 มี Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 20 MB L3 Cache
18.3 มีหน่วยความจาหลัก16GB (1x16GB) ECC DDR4 Low-Power RDIMM หรื อดีกว่า
18.4 สามารถทาRAID Controller : M5210 With 1 GB Flash Raid 5 (std) หรื อดีกว่า
18.5 มี Hard Disk 4TB 3.5in G2HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD จานวน 3 ลูก หรื อดีกว่า
18.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 หรื อดีกว่าจานวนไม่น้อย

กว่า

1 ช่อง
18.7มีจอภาพแบบ LED หรื อดีกว่ามีและมีขนาดไม่น้อยกว่า18นิ ้วจานวน 1 หน่วย

19. การส่ งมอบและการตรวจรับ
19.1ในวันส่งมอบผู้ขายต้ องแจ้ ง Serial Number ของอุปกรณ์ตา่ งๆของระบบฯ
19.2ผู้ขายต้ องจัดทาแผนผัง แสดงตาแหน่งของอุปกรณ์ในวันส่งมอบงาน
19.3 ผู้ข ายต้ อ งส่ง มอบหนัง สื อ คู่มื อ การใช้ งาน (Operator Manual) และหนัง สื อ คู่มื อ การซ่อ มบ ารุ ง รั ก ษา
(Technical Instruction/ Service Maintenance Manual) ของอุปกรณ์หลักของระบบ จานวนอย่างน้ อย 2 ชุดและ Hard
copy, Soft copy
18.4 ในวันตรวจรับระบบ ผู้ขายต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ของผู้ขาย ร่ วมทาการทดลองตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจ
รับ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ขายต้ องทาการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ ทุกอย่างของระบบ IP Camera และ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตามรายละเอียดที่กาหนด โดยให้ ผ้ ขู ายทาการทดสอบให้ คณะกรรมการตรวจรับเห็นจนเป็ นที่พอใจ

20. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ขายจะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่ องของการทางานของระบบ IP Camera และอุปกรณ์ประกอบทังระบบ
้
ที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับมอบ โดยผู้ขายต้ องตรวจเช็ดภายใน 24 ชัว่ โมงและ
ต้ องจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่องเป็ นหนังสือจากผู้
ซื ้อโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น หากผู้ขายบิดพลิ ้วไม่กระทาการดังกล่าวหรื อไม่ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อยภายใน
เวลาที่ผ้ ซู ื ้อกาหนด ผู้ขายยอมให้ ผ้ ซู ื ้อปรับในอัตราร้ อยละ 0.1 ของราคาทังระบบต่
้
อวัน จนกว่าจะใช้ ง านได้ ครบทังระบบ
้
และให้ ห ยุด นับ วัน ใช้ งานตัง้ แต่วัน ที่ ผ้ ูซือ้ แจ้ ง ผู้ขาย จนถึ ง วัน ที่ ผ้ ูข ายได้ ซ่อ มจนใช้ ง านได้ ป กติ หากผู้ซื อ้ เห็ น ว่าผู้ขาย
ดาเนินการล่าช้ าและอาจเกิดความเสียหาย ผู้ซื ้อมีสิทธิที่จะให้ ผ้ อู ื่นมาดาเนินการซ่อมโดยผู้ขายต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
และหรื อยินยอมให้ ถือว่าเป็ นผู้ทิ ้งงาน

21. ระยะเวลาส่ งมอบภายใน 120 วันนับหลังจากวันทาสัญญา โดยต้ องติดตัง้ ระบบแล้ วเสร็จ
อย่ างน้ อยที่ 1 ทางแยกและศูนย์ ควบคุม ภายใน 60 วัน
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22. การชาระงวดงาน
งวดที่หนึ่ง 40% เซ็นสัญญา สั่งซือ้ สินค้ า
- จ่ายให้ ผ้ รู ับจ้ างให้ ดาเนินการ สัง่ ซื ้อสินค้ า
งวดที่สอง 40% ติดตัง้ อุปกรณ์ เสา สายสัญญาณ
- ติดตังเสาทั
้
งกล้
้ องวงจรปิ ดทังหมด
้
- ติดตังสายสั
้
ญญาณทังหมด
้
งวดที่สาม 20% ตรวจรับงานเรียบร้ อย
- ทดสอบการใช้ งานระบบทังหมด
้
- ทดสอบการบันทึกภาพ
- ทดสอบการทางานโปรแกรมตรวจรถฝ่ าไฟแดง
23. หมายเหตุ เรื่ องความเสี่ยงของผู้เสนอราคา
มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่น (สอจร.ขอนแก่น) สามารถยกเลิก TOR และ
การจัดซื ้อจัดจ้ างของโครงการนี ้ได้ ในกรณีไม่ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก Safer Roads Foundation
ประเทศอังกฤษ ผู้เสนอราคาไม่สามารถเอาผิดมูลนิธิฯในทางกฎหมายได้

