ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)
โครงการประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์
อาเภอองครักษ์ ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จานวน 1 ระบบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1. ความเป็นมา
ด้วยห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความจาเป็นต้องปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ภายในอาคารห้องสมุด ซึ่งใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ให้มีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อรองรับ
บริการทางด้านดิจิทัลต่าง ๆ ของสานักหอสมุดกลางให้กับนิสิตและคณาจารย์ และเพื่อตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมสาหรับ
รองรับนิสิตและบุคลากรที่มาใช้งานห้องสมุด
2.2 เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เต็มศักยภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาและรองรับ Application สมัยใหม่ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
2.4 เพื่อรองรับระบบการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ได้แก่ ประตู Access Control และระบบ
กล้องวงจรปิด
2.5 เพื่อรองรับระบบสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่น ๆ ที่จะนามาใช้งานต่อไป
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เ ป็ น บุ คคลซึ่ง อยู่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บการยื่ น ข้อ เสนอหรื อ ทาสั ญญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย

-23.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ อย่างน้อย 1 ผลงาน/โครงการ วงเงินของผลงาน/
โครงการ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานที่เสนอจะต้องไม่เกิน 5 ปี นับ
จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาในครั้งนี้ โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการซื้อประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา
3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่นข้อเสนองาน
ครั้งนี้ และมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสินค้า
ตกรุ่น และยังอยู่ในสายการผลิต จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาในประเทศไทยเท่านั้น
ของผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1-5, ข้อ 10.3
3.16 ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอต้อ งมีห นัง สือ รับ รองการรับ ประกัน จากผู ้ผ ลิต หรือ สาขาของผู ้ผ ลิต ประจ า
ประเทศไทยแบบทุกชิ้นส่วน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ของผลิตภัณฑ์ตามข้อ 7-8
3.17 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้อ งมีห นัง สือ รับ ประกัน ผลิต ภัณ ฑ์จ ากผู ้ผ ลิต หรือ สาขาของผู ้ผ ลิต ประจ า
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้ง ของผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อ 10.1
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3.18 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขายไม่น้อยกว่า
1 ปี จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ เสนอมาไม่น้อยกว่า
10 ปี และมีเอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ว่ามีทีมงานวิจัยพัฒนา และสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง ของผลิตภัณฑ์ตามข้อ 10.2
4. รายการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ฯ จานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Access Switch)
จานวน 1 เครื่อง
แบบที่ 1 ขนาด 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch)
จานวน 4 เครื่อง
แบบที่ 2 ขนาด 48 ช่อง พร้อมติดตั้ง
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch)
จานวน 5 เครื่อง
แบบที่ 3 ขนาด 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE Access Switch)
จานวน 1 เครื่อง
แบบที่ 4 ขนาด 48 ช่อง พร้อมติดตั้ง
5. งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย
5.1 ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายระหว่างชั้น (Backbone)
จานวน 19 เส้นทาง
5.2 ติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์
จานวน 226 จุด
5.3 เต้ารับสายสัญญาณ
จานวน 226 จุด
5.4 แผงกระจายสายสัญญาณ
จานวน 16 ชุด
(CAT6 Modular unshielded patch panel)
5.5 อุปกรณ์จัดสาย (Management cable with cover)
จานวน 16 ชุด
6. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ติดผนัง (Wall Rack) ขนาด 12U จานวน 2 ตู้
7. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA
จานวน 5 เครื่อง
8. เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2000VA
จานวน 2 เครื่อง
9. งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
9.1 ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์แบบ 4 ช่องพร้อมเบรกเกอร์
จานวน 5 ตู้
9.2 ติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 งาน
10. ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
10.1 เครื่องแม่ข่ายระบบกล้องวงจรปิด
จานวน 1 ชุด
10.2 ซอฟท์แวร์จัดการระบบกล้องวงจรปิด
จานวน 1 ชุด
10.3 กล้องวงจรปิดแบบโดม IR network camera
จานวน 10 ชุด
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1. อุปกรณ์ กระจายสัญญาณหลั ก (Main Access Switch) แบบที่ 1 ขนาด 24 ช่ อง จานวน
1 เครื่อง
1.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ที่สามารถทางานในระดับ Layer 2 ได้เป็นอย่างน้อย
1.2 มี ค วามเร็ ว Switching capacity หรื อ Switching Bandwidth ไม่ น้ อ ยกว่ า 104 Gbps
และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 71.4 Mpps
1.3 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต
1.4 มีพอร์ตแบบ 1000 Base-X (SFP) จานวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
1.5 มี DRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB และ Flash memory ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
1.6 สนับสนุนจานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8000 MAC Addresses
1.7 มีพอร์ต USB จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สาหรับเก็บข้อมูลภายนอก
1.8 สนับสนุนการทา Active VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 64 VLANs
1.9 สนับสนุนขนาด Maximum transmission unit (MTU) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9198 bytes
1.10 สนับสนุนขนาด Jumbo Frame ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10240 bytes
1.11 สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละพอร์ต ปิดการใช้งาน และกู้กลับคืนได้
อัตโนมัติ Switch - port auto-recovery (Error Disable)
1.12 รองรั บ การทา Stack ด้ว ย Forwarding Bandwidth ไม่น้อยกว่า 80 Gbps และ Stack
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 Units
1.13 สามารถใช้งานมาตรฐาน SNMPv2 เพื่อตรวจสอบการส่งผ่านข้อมูลขาเข้าและขาออกในแต่
ละ Interface และตรวจสอบการทางานของ CPU และ Memory ได้
1.14 สามารถท าการตรวจสอบสายสั ญ ญาณและเส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยโปรโตคอล UniDirectional Link Detection (UDLD) ได้
1.15 สนับสนุน IP Multicast Membership ได้แก่ IGMP snooping, MLD snooping ได้เป็น
อย่างน้อย
1.16 สนั บ สนุ น การก าหนดคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Quality of Service) แบบ Priority
Queuing, Weighted Round Robin (WRR) ได้
1.17 สนับสนุนการทา Access Control List (ACL) ได้
1.18 สนับ สนุน Discovery Protocol แบบ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)
1.19 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้
1) IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w
2) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
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Telnet ได้
1.21 อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอ ต้องสามารถติดตั้งบน Rack ขนาด 19 นิ้ว ได้
1.22 ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CAN/CSA และ EN เป็นอย่างน้อย
1.23 ต้อ งมีห นั งสื อ รั บ รองผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากผู้ ผ ลิ ต หรื อ สาขาของผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทย ว่ าเป็ น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, ไม่เป็นสินค้าตกรุ่น และ ยังอยู่ในสายการผลิต
1.24 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้งนี้ จาก
ผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทยเท่านั้น
1.25 ติดตั้งโมดูล uplink ที่ความเร็วไม่ต่ากว่า 1 GB จานวน 2 โมดูล รับสัญญาณจากสาย fiber
ของสานักคอมพิวเตอร์ที่วิ่งมายังห้องสมุดองครักษ์จานวน 2 เส้นทาง
1.26 ทาการกระจายสัญญาณไปยังโมดูล uplink ของ Access Switch แบบที่ 2, แบบที่ 3 และ
แบบที่ 4 ตามที่กาหนดไว้
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) แบบที่ 2 ขนาด 48 ช่อง จานวน 4 เครื่อง
2.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ทีส่ ามารถทางานในระดับ Layer2 ได้เป็นอย่างน้อย
2.2 มีความเร็ว Switching Capacity หรือ Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า 104 Gbps
และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 77.38 Mpps
2.3 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต
2.4 มีพอร์ตแบบ 1000 Base-X (SFP) จานวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
2.5 มี DRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB และ Flash memory ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
2.6 สนับสนุนจานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8000 MAC Addresses
2.7 มีพอร์ต USB จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สาหรับเก็บข้อมูลภายนอก
2.8 สนับสนุนการทา Active VLANs ได้ไม่นอ้ ยกว่า 64 VLANs
2.9 สนับสนุนขนาด Maximum transmission unit (MTU) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9198 bytes
2.10 สนับสนุนขนาด Jumbo Frame ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10240 bytes
2.11 สนับสนุน IP Multicast Membership ได้แก่ IGMP snooping, MLD snooping ได้เป็น
อย่างน้อย
2.12 สนั บ สนุ น การก าหนดคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Quality of Service) แบบ Priority
Queuing, Weighted Round Robin (WRR) ได้
2.13 สนับสนุนการทา Access Control List (ACL) ได้
2.14 สนับ สนุน Discovery Protocol แบบ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)

-62.15 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้
1) IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w
2) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
2.16 สนับสนุนการบริหารจัดการแบบ Command Line Interface (CLI), Web UI และ Telnet ได้
2.17 อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอ ต้องสามารถติดตั้งบน Rack ขนาด 19 นิ้ว ได้
2.18 ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CAN/CSA และ EN เป็นอย่างน้อย
2.19 รายการอุปกรณ์ ตามข้อที่ 1-3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน
2.20 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย ว่าเป็นของใหม่ ไม่
เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, ไม่เป็นสินค้าตกรุ่น และยังอยู่ในสายการผลิต
2.21 ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้งนี้ จากผู้ผลิต
หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทยเท่านั้น
2.22 Access Switch แบบที่ 2 นี้ จะถู ก ติ ด ตั้ ง ตามชั้ น ต่ า งๆ ในอาคารห้ อ งสมุ ด องครั ก ษ์ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด และสามารถปรับเปลี่ยนการติดตั้งได้ตามความเหมาะสม
2.23 ติด ตั้ ง โมดู ล uplink ที่ ค วามเร็ ว ไม่ ต่ ากว่า 1 GB จ านวน 2 โมดูล รั บ สั ญ ญาณจากสาย UTP
CATEGORY 6 จานวน 2 เส้นทางจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Access Switch)
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Switch) แบบที่ 3 ขนาด 24 ช่อง จานวน 5 เครื่อง
3.1 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) ที่สามารถทางานในระดับ Layer2 ได้เป็นอย่างน้อย
3.2 มี ค วามเร็ ว Switching Capacity หรื อ Switching Bandwidth ไม่ น้ อ ยกว่ า 56 Gbps
และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 41.67 Mpps
3.3 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต
3.4 มีพอร์ตแบบ 1000 Base-X (SFP) จานวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
3.5 มี DRAM ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB และ Flash memory ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
3.6 สนับสนุนจานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8000 MAC Addresses
3.7 มีพอร์ต USB จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สาหรับเก็บข้อมูลภายนอก
3.8 สนับสนุนการทา Active VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 64 VLANs
3.9 สนับสนุนขนาด Maximum transmission unit (MTU) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 9198 bytes
3.10 สนับสนุนขนาด Jumbo Frame ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10240 bytes
3.11 สนับสนุน IP Multicast Membership ได้แก่ IGMP snooping, MLD snooping ได้เป็น
อย่างน้อย
3.12 สนั บ สนุ น การก าหนดคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Quality of Service) แบบ Priority
Queuing, Weighted Round Robin (WRR) ได้
3.13 สนับสนุนการทา Access Control List (ACL) ได้

-73.14 สนับ สนุน Discovery Protocol แบบ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLDP)
3.15 สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้
1) IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1w
2) IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
3.16 สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การแบบ Command Line Interface (CLI), Web UI และ
Telnet ได้
3.17 อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอ ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได้
3.18 ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CAN/CSA และ EN เป็นอย่างน้อย
3.19 รายการอุปกรณ์ที่ 1-3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน
3.20 ต้อ งมีห นั งสื อ รั บ รองผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากผู้ ผ ลิ ต หรื อ สาขาของผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทย ว่ าเป็ น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, ไม่เป็นสินค้าตกรุ่น และยังอยู่ในสายการผลิต
3.21 ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้งนี้ จาก
ผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทยเท่านั้น
3.22 Access Switch แบบที่ 3 นี้ จะถูกติดตั้งตามชั้น ต่างๆ ในอาคารห้องสมุดองครักษ์ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด และสามารถปรับเปลี่ยนการติดตั้งได้ความเหมาะสม
3.23 ติดตั้งโมดูล uplink ที่ความเร็วไม่ต่ากว่า 1 GB จานวน 2 โมดูล รับสัญญาณจากสาย UTP
CATEGORY 6 จ านวน 2 เส้ น ทางจาก อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณหลั ก (Main Access
Switch)
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE Access Switch) แบบที่ 4 ขนาด 48 ช่อง สาหรับ
ระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 เครื่อง
4.1 มีข นาด Switching Bandwidth รวมไม่น้ อ ยกว่ า 104 Gbps และมีข นาด Forwarding
Rate ไม่น้อยกว่า 77.38 Mpps
4.2 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 Base-T จานวนรวมไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต
4.3 รองรับพอร์ตแบบ SFP จานวนรวมไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
4.4 มี CPU ARMv7 หรือดีกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 800 MHz
4.5 มีห น่ ว ยความจ าแบบ DRAM ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 512 MB และ Flash memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 256 MB
4.6 สนับสนุนจานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8000 MAC Addresses
4.7 มีพอร์ต USB จานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สาหรับเก็บข้อมูลภายนอก
4.8 สนับสนุนมาตรฐานได้แก่ IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1q
และ IEEE802.3ab
4.9 สนับสนุนการทา Active VLAN ไม่น้อยกว่า 64 VLANs

-84.10 สนั บ สนุน Uni-Directional Link Detection (UDLD) ส าหรับตรวจสอบความผิ ดพลาด
ของการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้
4.11 สนับสนุน Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping for IPv4, IPv6
MLD v1 และ V2 ได้เป็นอย่างน้อย
4.12 สนั บ สนุ น การก าหนดคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร (Quality of Service) แบบ Weighted
Round Robin (WRR), Weighted Tail Drop (WTD)
4.13 สนับสนุนการทางานร่วมกับโปรโตคอล CDP ได้
4.14 สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละพอร์ต ปิดการใช้งาน และกู้กลับคืนได้
อัตโนมัติ (Switch-port auto recovery (error disable)) ได้
4.15 สนับสนุนการป้องกัน Unicast, Multicast และ Broadcast Storm ได้
4.16 สามารถป้ องกัน การเชื่อมต่ออุ ปกรณ์อื่น โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือแจ้งล่ ว งหน้า (BPDU
Guard) และสามารถป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ อุ ป กรณ์ อื่ น ท าตั ว เป็ น Root ส าหรั บ การใช้ ง าน
Spanning Tree ได้ (STP Root Guard)
4.17 สนับสนุนการบริหารจัดการแบบ Command Line Interface (CLI), SNMPv3, Bluetooth,
Web Browser (HTTP), Telnet และ SSH ได้
4.18 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย UL และ EN
4.19 ต้อ งมีห นั งสื อ รั บ รองผลิ ต ภั ณฑ์ จ ากผู้ ผ ลิ ต หรื อ สาขาของผู้ ผ ลิ ต ในประเทศไทย ว่ าเป็ น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน, ไม่เป็นสินค้าตกรุ่น และยังอยู่ในสายการผลิต
4.20 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้งนี้ จาก
ผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทยเท่านั้น
4.21 ติดตั้งที่ ชั้น 3 เพื่อรองรับ IP CCTV โดยต้องสามารถเชื่อมต่อกับ Access Switch แบบที่ 1 ได้
4.22 ติดตั้งโมดูล uplink ที่ความเร็วไม่ต่ากว่า 1 GB จานวน 1 โมดูล รับสัญญาณจากสาย UTP
CAT6 จานวน 1 เส้นทาง จากอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Access Switch)
5. งานติดตั้งและเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย จานวน 1 ระบบ
ติดตั้งตามจุดที่ห้องสมุดองครักษ์กาหนด พร้อมทดสอบการทางานผ่านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายระหว่างชั้น (Backbone) จานวน 19 จุด
โดยเดินสายสัญญาณชนิด Cat 6 UTP Cable จาก Main Access Switch ในห้องแม่ข่าย
คอมพิว เตอร์ ชั้น 1 ไปยัง Access Switch ชั้น 2 ถึงชั้น 7 ตามจุดที่ทางส านักหอสมุดกลางกาหนด พร้อม
ทดสอบการทางานผ่านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยมีรายละเอียดของสาย ดังนี้
5.1.1 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวชนิด F/UTP CATEGORY 6A ชนิด 2 คู่สาย มีตัวนา
เป็นทองแดง แบบเส้นแข็ง (solid bare copper) ขนาดไม่น้อยกว่า 23 AWG

-95.1.2 เป็ น สายน าสั ญ ญาณที่มี คุณสมบั ติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 (Category
6A), ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (Class EA) และ IEC 61156-5 Ed.2.0 เป็นอย่างน้อย
5.1.3 มี เ ปลื อ กนอก (Jacket) แบบ LSOH (Low Smoke Zero Halogen) ผ่ า นการ
ทดสอบตามมาตรฐาน IEC60332-1, IEC60332-3-22, IEC 60754 และ IEC 61034
เป็นอย่างน้อย
5.1.4 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่เกิน 7.4 mm
5.1.5 มี Isolation member ภายในสาย เพื่ อ ควบคุม ระยะห่ า งระหว่ า งคู่ ส าย ทาให้
ป้องกันระดับสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สายได้ดีขึ้น ในระหว่างและหลังการติดตั้ง
5.1.6 มี Mylar tape รอบคู่สายทั้งหมด พร้อมด้วย drain wire เพื่อความต่อเนื่องของ
ระบบ ground และ aluminum foil ตลอดความยาวของสายสัญญาณ
5.1.7 รองรั บ การใช้ ง าน Application 10GBASE-T, HDBASE-T, 1000BASE-T, IEEE
802.3af และ IEEE 802.3at เป็นอย่างน้อย
5.1.8 มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
1) มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน 42 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
2) มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 47 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
3) มีค่า PSNEXT ไม่น้อยกว่า 42 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
4) มีค่า ACR-F ไม่น้อยกว่า 34 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
5) มีค่า PSACR-F ไม่น้อยกว่า 32 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
6) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 26 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
7) มีค่า Propagation Delay ไม่เกิน 510 ns (TYPICAL) ที่ความถี่ 500 MHz
8) มีค่า Delay Skew ไม่เกิน 45 ns
9) มีค่า DC resistance น้อยกว่า 8.5 โอห์มต่อความยาวสาย 100 เมตร
10) มีค่า DC resistance unbalance 5% หรือดีกว่า
5.1.9 มีคุณสมบัติทางกล ดังต่อไปนี้
1) รองรับแรงดึงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 110 N
2) สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส ติดตั้งได้ที่
อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +60 องศาเซลเซียส และสามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง -20 ถึง +75 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
5.1.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 เป็น
อย่างน้อย
5.1.11 สายสัญญาณที่นาเสนอ ต้องได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี
จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย

- 10 5.1.12 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิต ประจาประเทศไทย
ว่าเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสิ นค้าตกรุ่น และยังอยู่ใน
สายการผลิต
5.1.13 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้ง
นี้ จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาประเทศไทยเท่านั้น
5.2 ติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ จานวน 226 จุด (ตามจุดที่กาหนด)
คุณสมบัติสายทองแดงแบบตีเกลียว
5.2.1 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียวชนิด UTP CATEGORY 6 ชนิด 2 คู่สาย มีตัวนาเป็น
ทองแดงแบบ เส้นแข็ง (solid bare copper) ขนาดไม่น้อยกว่า 23 AWG
5.2.2 เป็นสายนาสัญญาณที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 (Category 6),
ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (Class E) และ IEC 61156-5:2009 เป็นอย่างน้อย
5.2.3 มีเปลือกนอก (Jacket) แบบ CM ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UL
5.2.4 มี Isolation member ภายในสาย เพื่ อ ควบคุม ระยะห่ า งระหว่ า งคู่ ส าย ทาให้
ป้องกันระดับสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สายได้ดีขึ้น ในระหว่างและหลังการติดตั้ง
5.2.5 ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น Application 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) แ ล ะ
IEEE802.3at (Poe+) เป็นอย่างน้อย
5.2.6 มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
1) มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน 30.5 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
2) มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 51.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
3) มีค่า PSNEXT ไม่น้อยกว่า 46.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
4) มีค่า ACR-F ไม่น้อยกว่า 37 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
5) มีค่า PSACR-F ไม่น้อยกว่า 31.8 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
6) มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 29 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
7) มีค่า Propagation Delay ไม่เกิน 511 ns (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
8) มีค่า Delay Skew ไม่เกิน 35 ns
9) มีค่า DC resistance น้อยกว่า 7.32 โอห์มต่อความยาวสาย 100 เมตร
10) มีค่า DC resistance unbalance 5% หรือดีกว่า
5.2.7 มีคุณสมบัติทางกล ดังต่อไปนี้
1) รองรับแรงดึงสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 110 N
2) สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส ติดตั้งได้ที่
อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +50 องศาเซลเซียส และสามารถทางานได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

- 11 5.2.8 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 1400 เป็น
อย่างน้อย
5.2.9 สายสัญญาณที่นาเสนอ ได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี จาก
ผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย
5.2.10 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย
ว่าเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสิ นค้าตกรุ่น และยังอยู่ใน
สายการผลิต
5.2.11 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่นข้อเสนองานครั้งนี้
จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทยเท่านั้น
5.3 เต้ารับสายสัญญาณ จานวน 226 จุด
มีคุณสมบัติดังนี้
5.3.1 เป็ น เ ต้ า รั บ ส าย สั ญ ญา ณ ตั ว เมี ย แ บบ RJ 45 Modular Jack CAT 6 แ บ บ
unshielded แบบ flat
5.3.2 เต้ารับสายสัญญาณตัวเมียรองรับการติดตั้งแผ่นปิดช่องหัวต่อสายเพื่อกันฝุ่น
5.3.3 มี Code สีเพื่อบอกสัญลักษณ์การเข้าสายสัญญาณทั้งแบบ T568A และ T568B
เพื่อสะดวกในการติดตั้ง
5.3.4 สามารถถอดเต้ารับสายสั ญญาณตัว เมียออกจาก faceplate ทางด้านหน้าและ
ด้านหลัง (pass through) ในขณะที่สายสัญญาณยังติดอยู่กับเต้ารับ
5.3.5 สามารถเข้าหั ว ได้โดยง่าย โดยใช้เครื่องมือเข้าหั ว แบบ 110 (110 termination
tool)
5.3.6 มีสีให้เลือกสาหรับการทา color coding จานวนไม่น้อยกว่า 11 สี และ มี icon
เพื่อแยกระหว่างระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิว เตอร์ติดที่ด้านหน้าของตัวรับ
สายสัญญาณตัวเมีย
5.3.7 ผ่านข้อกาหนดตามมาตรฐาน UL2043
5.3.8 มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
1) มีค่า margin ของ Insertion Loss ไม่น้อยกว่า 0.14 dB (TYPICAL) ที่ความถี่
250 MHz
2) มีค่า margin ของ NEXT ไม่น้อยกว่า 4.37 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
3) มีค่า margin ของ FEXT ไม่น้อยกว่า 5.1 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
4) มี ค่ า margin ของ Return Loss ไม่ น้ อ ยกว่ า 8.3 dB (TYPICAL) ที่ ค วามถี่
250 MHz
5.3.9 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 เป็น
อย่างน้อย

- 12 5.3.10 สายสัญญาณที่นาเสนอ ได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี จาก
ผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย
5.3.11 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิ ตประจาประเทศไทย
ว่าเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสิ นค้าตกรุ่น และยังอยู่ใน
สายการผลิต
5.3.12 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้ง
นี้ จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาประเทศไทยเท่านั้น
5.4 แผงกระจายสายสัญญาณ (CAT6 modular unshielded patch panel) จานวน 16 ชุด
5.4.1 เป็นแผงพักสายสัญญาณแบบ modular (Modular Unshielded Patch Panel)
สามารถรองรับ เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย (Modular Jack) แบบ unshielded ที่
นาเสนอได้
5.4.2 สามารถติดตั้งกับตู้ RACK 19 นิ้ว ขนาดมาตรฐานได้
5.4.3 แผงพักสายสัญญาณเป็นแบบตรง (flat) มีจานวนไม่น้อยกว่า 24ports ต่อความสูง
1U
5.4.4 แผงพักสายสัญญาณมีตัวเลขแสดงหมายเลข port กากับที่ด้านหน้าของแต่ละ port
5.4.5 เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย (RJ-45 Modular Jack) ที่ติดตั้งกับแผงพักสายสัญญาณ
แต่ละตัวสามารถถอดประกอบเข้ากับชุดของ MODULE ได้ทีละ 1 ตัว และสามารถ
ติ ด ตั้ ง Modular Jack เข้ า กั บ แผงพั ก สายสั ญ ญาณ ได้ จ ากทางด้ า นหน้ า และ
ด้านหลัง และสามารถถอดออกจากแผงพักสายสัญญาณ ทางด้านหน้าและด้านหลัง
(pass through) ในขณะที่สายสัญญาณยังติดอยู่กับ modular jack
5.4.6 แผงพักสายสัญญาณ มีโครงสร้างผลิตจากอลูมิเนี ยมที่มีความแข็งแรงทนทาน และ
มีแผงจัดสายด้านหลังที่สามารถถอดเข้าออกได้
5.4.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
5.4.8 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย
ว่าเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นสิ นค้าตกรุ่น และยังอยู่ใน
สายการผลิต
5.4.9 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองานครั้งนี้
จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาประเทศไทยเท่านั้น
5.5 อุปกรณ์จัดสาย (Management Cable with Cover) จานวน 16 ชุด
5.5.1 เป็นแผงจัดสายหน้าตู้แบบมีฝาครอบ
5.5.2 สามารถยึดติดกับตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้วได้
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การติ ดตั้ งสายสั ญญาณเครื อข่ ายต้อ งเป็ นไปตามมาตรฐาน EIA/TIA 568B โดยให้ เ ป็ น
ไปตาม ข้อกาหนดดังนี้
5.6.1 ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Access Switch) และอุปกรณ์
กระจายสั ญ ญาณ (Access Switch) เข้ า กั บ แผงกระจายสายสั ญ ญาณ (CAT6
Patch Panel)
5.6.2 ทา Label ที่ปลายสายทั้งสองข้างของสายสัญญาณที่ติดตั้งในโครงการทุกเส้น ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
5.6.3 ในการติดตั้งอุปกรณ์ท่อร้อยสายสัญญาณ ต้องดาเนินการติดตั้ง ดังนี้
1) สายสั ญ ญาณและสายไฟฟ้ าจะต้ องเดิน แยกกัน คนละท่อ หรื อรางเดิน สาย
ยกเว้นในกรณีที่จาเป็นอนุโลมให้เดินในท่อหรือรางเดียวกันได้ในระยะทางสั้น
ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากห้องสมุดองครักษ์แล้ว
2) ต้ อ งใช้ Fitting ที่ เ หมาะสมตามชนิ ด ของท่ อ หรื อ รางเดิ น สาย, การต่ อ กั น
ระหว่างท่อและราง PVC ต้องมีกล่องพลาสติกพร้อมฝาปิดเป็นตัวเชื่อมต่อ
3) การเดินสายสัญญาณจากฝ้าเพดานเข้าตู้อุปกรณ์เครือข่ายต้องใช้ท่อร้อยสาย
แบบราง Wire Way และต้องไม่มีช่องเปิดใด ๆ ระหว่างรางและตู้ สามารถ
ป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปทาความเสียหายกับอุปกรณ์ หรือสายภายในตู้
4) กรณีที่ต้องเดินสายสัญญาณบนพื้นในบริเวณที่มีการเดินผ่านหรือเข็นรถผ่าน
ให้เดินภายในรางชนิด Floor duct (หลังเต่า) แบบ PVC หรืออลูมิเนียมตาม
ความเหมาะสม
5) กรณีที่บ ริ เวณพื้นที่นั้นมีรางชนิด Floor duct (หลั งเต่า ) อยู่แล้ ว และอยู่ ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ผู้ขายสามารถใช้รางชนิด Floor duct (หลังเต่า) เดิมได้
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว
6) การเดินสายสัญญาณภายในอาคาร กรณีที่อาคารมีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือ
ฝ้าทึบต้องเดินสายร้อยในท่อร้อยสายแบบ Flexible Conduit และต้องทาการ
ผูก หรือแขวนท่อให้อยู่เหนือฝ้าเพดานเสมอ โดยห้ามพาดท่อไว้บนฝ้าเพดาน
7) การเดิ น สายสั ญ ญาณ ภายในอาคารในกรณี ที่ อ าคารไม่ มี ฝ้ า เพดาน หรื อ
เดินสายจากฝ้าเพดานลงมาตามผนังห้องต้องเดินสายสัญญาณในรางพลาสติก
(PVC Wire Way) ชนิดรางสีขาว หรือรางเหล็ก (Steel Wire Way)
8) การเดินสายสัญญาณ ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องเดินสายร้อยในราง
เหล็ก (Steel Wire Way) หรือท่อเหล็ก (EMT Conduit) หรือท่อแบบ Flexible
Conduit ใต้พื้นยกส่วน

- 14 9) การติด ตั้งสายสั ญญาณถ้า มีบริเ วณใด ๆ ที่ ต้องใช้ อุปกรณ์นอกเหนื อจากที่
กาหนดข้างต้น ต้องให้ห้องสมุดองครักษ์พิจารณาก่อนการติดตั้ง และหลังจาก
ติดตั้งงานเสร็จแล้ว ช่องท่อหรือ จุดเชื่อมต่อ ให้ มีการปิดหรืออุดด้วยวัสดุที่
เหมาะสม
10) เมื่ อ ติ ด ตั้ ง สายสั ญ ญาณตามข้ อ ก าหนดแล้ ว เสร็ จ ให้ น าสายสั ญ ญาณและ
อุปกรณ์เดิมที่ไม่ใช้แล้วทั้งหมด นาไปเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งห้องสมุดองครักษ์เป็น
ผู้กาหนดให้เรียบร้อยในกรณีที่ผนัง , ฝ้าหรือโครงสร้างใด ๆ ของอาคารเกิด
ความเสียหายหรือร่องรอยใด ๆ ที่ดูไม่สวยงามจากการจากการรื้อถอนผู้ทาการ
ติดตั้งจะต้องดาเนินการตกแต่งเก็บหน้างานให้เรียบร้อยสวยงาม ตามสภาพ
เดิมของอาคารบริเวณนั้น ๆ
11) ทาการทดสอบคุณสมบัติของสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งตาม
มาตรฐาน (EIA/TIA 568) ของสายสัญญาณนั้น (Channel Test) ในทุกจุดที่
ติดตั้งด้วยเครื่องทดสอบที่ได้รับมาตรฐานและพิมพ์ผลการทดสอบประกอบใน
รายงานพร้อมแบบแผนผังตาแหน่งติดตั้ง แนวการเดินสายสัญญาณตามจริง
(As-built drawing), Network configuration ในรู ป แบบรายงาน 1 ฉบั บ
พร้อมกับ File ของเอกสารทั้งหมดลงใน CD ส่งให้ห้องสมุดองครักษ์
6. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับยึดติดผนัง (Wall Rack) ขนาด 12U
จานวน 2 ตู้
6.1 เป็นตู้ Rack แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกันได้แก่ ประตูหน้า (Front Door) ตู้ส่วนกลาง
(Center Part) และส่วนหลังเพื่อยึดผนัง (Hinged Base Box) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิด
และล็อคเข้ากับส่วนหลังได้
6.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว และมีความสูงไม่น้อยกว่า 12U ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.
6.3 สามารถเปิดฝาหน้า พร้อมมีกุญแจล็อค
6.4 มีช่องระบายอากาศและช่องเปิดปิดเพื่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณได้
6.5 มีพัดลมระบายอากาศ แบบ Heavy Duty ชนิด Ball Bearing ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
6.6 มีรางปลั๊กไฟชนิด Power Distribution Unit 15A ขนาด 4 ช่อง สายไฟยาวไม่น้อยกว่า
1.8 ม. และมี Surge Protection
7. เครื่ อ งสารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA สาหรั บ อุปกรณ์ ก ระจายสั ญญาณ
จานวน 5 เครื่อง
7.1 มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1000VA
7.2 รองรับแรงดันไฟ 160-290 โวลต์ 50/60 Hz.
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7.4 สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที ขณะต่อโหลดขนาด 210W
7.5 ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทยแบบ
ทุกชิ้นส่วน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ปี
7.6 ผู้ขายต้องทาการติดตั้งและจัดเก็บเข้าตู้ Rack ให้เรียบร้อย
8. เครื่ อ งสารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2000VA สาหรั บ อุปกรณ์ ก ระจายสั ญญาณ
จานวน 2 เครื่อง
8.1 มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2000VA
8.2 รองรับแรงดันไฟ 160-290 โวลต์ 50/60 Hz.
8.3 มีช่องสาหรับเสียบชนิด NEMA/EU จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
8.4 สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที ที่ 100% load
8.5 ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทยแบบ
ทุกชิ้นส่วน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ปี
8.6 ผู้ขายต้องทาการติดตั้งและจัดเก็บเข้าตู้ Rack ให้เรียบร้อย
9. งานเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
9.1 ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ แบบ 4 ช่อง พร้อมเบรกเกอร์ จานวน 5 ตู้
9.1.1 เป็นตู้คอนซูมเมอร์ต้องเป็นแบบเมนเบรกเกอร์ควบคุมและมีช่องใส่เบรกเกอร์ย่อย
จานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (ตามจานวนโหลดที่ใช้งานในแต่ละพื้นที่ ) พร้อมติดตั้ง
เบรกเกอร์ย่อยตามที่ใช้งาน
9.1.2 ผู้ขายต้องติดตั้งสายดิน กับตู้คอนซูมเมอร์ทั้งหมดในโครงการนี้
9.1.3 เมนเบรกเกอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 แอมแปร์ (Amp.) ขึ้นอยู่กับจานวนรวมของ
โหลดที่ใช้งานในพื้นที่นั้นและขนาดสายเมนต์ไฟฟ้าที่ใช้งาน และเบรกเกอร์ย่อยมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์
9.1.4 สายเมนเป็นชนิด THW และสามารถรองรับโหลดได้ไม่น้อยกว่า 125% ของโหลด
สูงสุดที่ใช้งาน
9.2 ติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามจานวนที่ต้องการใช้งาน
9.2.1 กล่องเต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นแบบหนาและติดตั้งตามจุดที่กาหนดไว้
9.2.2 เต้ารับไฟฟ้าเป็นแบบคู่ (Grounding duplex universal receptacle) และทนแรงดัน
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220VAC 16A.
9.2.3 ผู้ขายต้องติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าจากกล่องเต้ารับไฟฟ้าไปยังตู้คอนซูมเมอร์ ตาม
จุดที่กาหนดไว้โดยกาหนดให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ได้ไม่เกิน 15 เต้าต่อ 1 วงจร
ไฟฟ้าย่อย หรือตามความเหมาะสมซึ่งห้องสมุดองครักษ์จะเป็นผู้กาหนด

- 16 9.2.4 ผู้ ข ายต้ อ งติ ด ตั้ ง เบรกเกอร์ ย่ อ ยภายในตู้ ค อนซู ม เมอร์ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณในแต่ละชั้นโดยเฉพาะ
9.2.5 ผู้ขายต้องติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าจากกล่องเต้ารับไฟฟ้าไปยังตู้คอนซูมเมอร์ ตาม
จุดที่กาหนดไว้
9.2.6 การติดตั้งเดินสายไฟฟ้ากับผนังให้ร้อยท่อหรือรางพลาสติก การติดตั้งเดินสายไฟฟ้า
บนฝ้าเพดานให้ร้อยท่อ Flexible Conduit และต้องทาการผูกหรือแขวนท่อให้อยู่
เหนือฝ้าเพดานเสมอ โดยห้ามพาดท่อไว้บนฝ้าเพดานและต้องเดินแยกท่อหรือราง
กับสายสัญญาณ
9.2.7 การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นไปตามาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(วสท.) และการไฟฟ้านครหลวง
9.2.8 อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงสายไฟ กล่องเต้ารับ เบรกเกอร์และตู้คอนซูมเมอร์ที่ใช้งานการ
ติดตั้งทั้งหมดจะต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือเทียบเท่า
หรือดีกว่าและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของยี่ห้อนั้น ๆ
9.2.9 เมื่อดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จตามข้อ 9.1 และ 9.2 ผู้ขายจะต้องทาการทดสอบ
ระบบไฟฟ้าพร้อมส่งรายงานการทดสอบประกอบการตรวจรับพัสดุ
10. ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
10.1 เครื่องแม่ข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด
10.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon แบบ Quad-Core 8-thread หรือดีกว่า
10.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.4 GHz หรือดีกว่า
10.1.3 มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
10.1.4 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบGigabit Ethernet
จานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
10.1.5 มีพอร์ต USB สาหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกจานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
10.1.6 มีช่องสาหรับหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด NL-SAS หรือ SATA ขนาด
3.5 นิ้ว จานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง แบบ Hot Swap ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
5,400 รอบต่อนาที ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 36 TB
10.1.7 มี RAID Controller เพื่ อ ช่ ว ยในการจั ด การ RAID ของฮาร์ ด ดิ ส ก์ (Hardware
RAID Controller) และสามารถท า RAID Level 0, 1,1E, 3, 5, 6, 10 (0+1) ได้ เป็ น
อย่างน้อย
10.1.8 สามารถติดตั้งภายในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว ด้ว ย Rack-Mount และมีความสู ง
ไม่เกิน 2U
10.1.9 มี ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารเป็ น Microsoft Windows 10 หรื อ ดี ก ว่ า พร้ อ มลิ ข สิ ท ธิ์
ถูกต้องจาก Microsoft
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10.1.11 ต้อ งมีห นัง สือ รับ ประกัน ผลิต ภัณ ฑ์จ ากผู ้ผ ลิต หรือ สาขาของผู ้ผ ลิต ประจ า
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
10.1.12 ต้องมีห นังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิ ตภัณฑ์
หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้ง
10.2 ซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด จานวน 1 ระบบ
10.2.1 ระบบต้องมีการจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้ได้จากส่วนกลาง
10.2.2 ระบบจะต้องสนับสนุนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดจากหลากหลายผู้ผลิตโดยไม่น้อย
กว่า 120 ยี่ห้อ และรองรับอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ONVIF และ PSIA
10.2.3 ซอฟต์แวร์ บ ริ ห ารจัดการภาพในระบบทั้งหมดต้องถูกวิจัย และพัฒ นาขึ้นโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์เองทั้งหมด จะต้องไม่มีการนามาดัดแปลงหรือ OEM แต่อย่างใด
10.2.4 การออกแบบระบบทั้งหมดรวมถึงการคานวณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) และ
คุณสมบัติของเซิฟเวอร์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ จะต้องถูกออกแบบโดย
วิศวกรที่ได้รับใบรับรองจากทางบริษัทฯ ผู้ผลิต
10.2.5 ต้ อ งส่ ง มอบชุ ด พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ (SDK) ส าหรั บ ดึ ง ข้ อ มู ล ภาพปั จ จุ บั น , ภาพ
ย้อนหลัง, การควบคุมกล้อง, การควบคุมจอแสดงผล, ดึงข้อมูลสัญญาณเตือน
และสร้าง Plug-in ในซอฟต์แวร์ลูกข่าย
10.2.6 ระบบต้องสามารถทางานแบบ ONVIF Bridge คือ สามารถส่ง Stream เพื่อไป
บันทึกภาพบนซอฟท์แวร์จัดการอื่น ๆ (Video Management Software) หรือ
เครื่องบันทึกภาพ (Network Video Recorder) ที่สนับสนุนมาตรฐาน ONVIF
profile-S และ ONVIF profile-G ได้
10.2.7 ต้ อ งสามารถน าภาพที่ ไ ด้ จ ากกล้ อ งมาแสดงผลบนอุ ป กรณ์ โ มบาย บน
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows ได้
10.2.8 ระบบต้องสามารถเพิ่มขยายจานวนเครื่องลูกข่ายแบบต่าง ๆ ของระบบได้ไม่
จ ากั ด ไม่ ว่ า จะเป็ น Application Client, Web Client และ Mobile Client
โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องของลิขสิทธิ์ (Unlimited Licenses)
10.2.9 ซอฟท์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการต้องรองรับกล้องไม่น้อยกว่า 48 กล้องต่อเซิร์ฟเวอร์
สาหรับบันทึกภาพ
10.2.10 สนับสนุนการเข้ารหัสสัญญาณภาพชนิด MJPEG, MPEG4, MxPEG, H.264 และ
H.265 ได้เป็นอย่างน้อย
10.2.11 รองรั บ การบั น ทึ ก ภาพด้ ว ยอั ต ราไม่ น้ อ ยกว่ า 25 ภาพต่ อ วิ น าที หรื อ ตาม
ความสามารถของกล้องและเซิร์ฟเวอร์
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ข้อจากัดในด้านขนาดของฐานข้อมูลสาหรับเก็บภาพ
10.2.13 สามารถบันทึกภาพและเสียงได้หลายช่องสัญญาณพร้อมกัน พร้อมกับการดูและ
ฟังสัญญาณสด
10.2.14 สามารถเพิ่มไดร์ฟสาหรับเก็บข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถบริหารพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลยืดขยายแบบอัตโนมัติในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บเดิมไม่เพียงพอ
10.2.15 รองรั บ การทางานแบบ Dual streaming หรือ ดีก ว่า โดยสามารถดูภ าพและ
บันทึกภาพด้วยเงื่อนไขรูปแบบของภาพวีดีโอที่ต่างกันในเวลาเดียวกันได้
10.2.16 รองรับการทางานกับข้อมูล Metadata จากกล้องได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ใน
การใช้ข้อมูล Analytic ที่มาจากตัวกล้อง
10.2.17 รองรั บ การใช้ งานร่ ว มกั บชุ ดโปรแกรมส าหรั บ จัด การสั ญญาณเตื อน (Alarm
Management Module) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะ การทางานและสัญญาณ
เตือนต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์, กล้อง หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ โดยการแสดงผล
แบบกราฟิก และมีสัญลักษณ์แทนสถานะของกล้องและสัญญาณขาเข้าอื่น ๆ
10.2.18 ต้องสนับสนุนการทางานร่วมกับ Active Directory ในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้
และกาหนดสิทธิของผู้ใช้
10.2.19 มีระบบ Dual Authorization ในการเข้าใช้งาน เพื่อเป็นการช่วยยืนยันผู้ใช้งาน
จาก Supervisor หรือผู้มีสิทธิ์สูงกว่า
10.2.20 ระบบต้ อ งมี ส ถาปั ต ยกรรมเป็ น แบบแยกส่ ว น (Modular Design) โดยมี
ส่ ว นประกอบในการท างานขั้ น ต่ าคื อ Management Server, Recording
Server, System Manager, Client, DLNA server ซึ่งแต่ละส่วนสามารถติดตั้ง
ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือต่างเครื่องกันก็ได้
10.2.21 มีระบบ Hardware accelerated โดยลดภาระการทางานของ CPU เพื่อช่ว ย
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบ
10.2.22 ระบบจะต้องทารายงานแสดงการตั้งค่าต่าง ๆ ในระบบที่ได้กาหนดไว้ออกมาเป็น
เอกสาร ในลั ก ษณะของ pdf file ได้ โ ดยตรงจากเครื่ อ งควบคุ ม จั ด การ
(Management Client)
10.2.23 ระบบต้องสามารถแสดงแผนที่แบบ Interactive โดยสามารถทาได้หลายลาดับ
ชั้ น (Multi-Layered) เพื่ อ แสดงต าแหน่ ง ติ ด ตั้ ง ของกล้ อ ง, อุ ป กรณ์ จ ากแบบ
แปลนแผนที่ และสามารถให้แสดงผลภาพหรือเรียกใช้อุปกรณ์ได้
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เหตุ ก ารณ์ แ จ้ ง เตื อ นต่ า ง ๆ พร้ อ มภาพวี ดี โ อที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสามารถระบุ
ความส าคัญ กาหนดกลุ่ มหรือผู้ รับการแจ้งเตือน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ได้
10.2.25 สามารถค้ น หาภาพจากกล้ อ ง หรื อ รู ป แบบ View ภาพได้ จากการพิ ม พ์ ค า
Keyword ในการค้น หา เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ในการเข้าดู ภ าพวีดีโ อหรื อ
มุมมองภาพ
10.2.26 โปรแกรมแสดงผลภาพต้องสามารถแสดงผลภาพจากกล้องในระบบทั้งแบบ live
และ Playback ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 48 กล้อง
10.2.27 สามารถกาหนดรูปแบบการแสดงผล (View) แบบส่วนตัว (Private View) และ
แบบใช้ร่วมกัน (Shared View)
10.2.28 สร้างวิดีโอชนิด AVI และ MKV และจัดเก็บภาพนิ่งชนิด JPEG
10.2.29 ต้ อ งมี แ อพพลิ เ คชั่ น ที่ ติ ด ตั้ ง บนอุ ป กรณ์ iOS, Android และ Windows เพื่ อ
สามารถดู ภ าพ Live, Playback, PTZ, ควบคุ ม อุ ป กรณ์ Output, ควบคุ ม
อุ ป กรณ์ Output ต่ า ง ๆ ที่ ต่ อ เข้ า กั บ ระบบได้ และส ารองภาพจากระบบ
(Export) ได้
10.2.30 สามารถทาการส่ ง ข้อมู ล แบบ HTTPS เพื่ อเป็ นการรั กษาความปลอดภัย ของ
ข้อมูลวีดีโอที่ส่งผ่านระบบเครือข่ายได้
10.2.31 สามารถเพิ่มไดร์ฟสาหรับเก็บข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถบริหารพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลยืดขยายแบบอัตโนมัติในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บเดิมไม่เพียงพอ
10.2.32 สามารถตรวจจับภาพวัตถุเคลื่อนไหวของแต่ละกล้องได้อย่างอิสระต่อกัน
10.2.33 โปรแกรมแสดงผลภาพต้องสามารถแสดงเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทย และ
รองรับการใช้งานภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
10.2.34 มีฟังก์ชั่น Video Push คือ สามารถส่งภาพจากกล้องบนอุปกรณ์มือถือ กลับมา
บันทึกภาพและสามารถระบุตาแหน่งที่ถ่ายภาพกลับมายังระบบได้ (Location
Metadata)
10.2.35 มีคุณสมบัติเรื่องการบริหารจัดการ ดังนี้
1) ระบบต้องมีการจัดการแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรือตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้ได้จากส่วนกลาง
2) ต้องสนับสนุนการทางานร่วมกับ Active Directory ในการจัดการกับบัญชี
ผู้ใช้และกาหนดสิทธิของผู้ใช้
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คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ลูกข่าย โดยที่วิธีการส่งข้อมูลสามารถ
ใช้ได้ทั้งแบบ Unicast และ Multicast
10.2.36 มีคุณสมบัติเรื่องการบันทึกภาพ ดังนี้
1) สามารถบันทึกภาพและเสียงได้หลายช่องสัญญาณพร้อมกัน พร้อมกับการดู
และฟังสัญญาณสด
2) สนั บ สนุ น การเข้ า รหั ส สั ญ ญาณภาพชนิ ด MJPEG, MPEG-4, MPEG-4
Advanced Simple Profile, H.264, MxPEG และ H.265 ได้
3) รองรับการทางานแบบ Edge Storage คือ สามารถนาภาพที่บันทึกไว้ใน SD
Memory ที่ติดตั้งในตัวกล้องมาเพิ่มหรือซ่อมแซมข้อมูลภาพที่บันทึกไว้กรณีที่
ภาพช่วงนั้นขาดหายไปจากสาเหตุของการเชื่อมต่อของเน็ตเวิร์คได้
4) ระบบต้องสามารถทางานร่วมกับข้อมูล Metadata ได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยใน
การนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลภาพวีดีโอ
10.2.37 มีคุณสมบัติการแสดงผลภาพ ดังนี้
1) ต้องสามารถนาภาพที่ได้จากกล้องมาแสดงผลบนอุปกรณ์โมบาย และแท็ปเล็ต
ต่าง ๆ บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows ได้
2) สามารถจัดการสัญญาณเตือน (Alarm Management Module) ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบสถานะ การท างานและสั ญญาณเตือนต่ าง ๆ จากเซิร์ฟ เวอร์ ,
กล้ อง หรื อ อุป กรณ์ ภ ายนอกอื่น ๆ โดยการแสดงผลแบบกราฟิก และมี
สัญลักษณ์แทนสถานะของกล้องและสัญญาณขาเข้าอื่น ๆ
3) ระบบต้องสามารถแสดงแผนที่แบบ Interactive โดยสามารถทาได้หลาย
ลาดับชั้น (Multi-Layered) เพื่อแสดงตาแหน่งติดตั้งของกล้อง อุปกรณ์จาก
แบบแปลนแผนที่ และสามารถรองรับการทางานร่ว มกับแผนที่ GIS เช่น
Google map ได้
4) รองรั บการแสดงผลภาพย้อนหลั ง (Playback) พร้อมภาพปัจจุบัน (Live)
พร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 100 กล้อง
5) รองรั บ การแสดงผลผ่ านอุปกรณ์แสดงผลที่รองรับ DLNA (Digital Living
Network Alliance) เพื่อช่วยให้การแสดงผลไปบนหน้าจอทีวีไม่ต้องมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิม่ เติม
6) สามารถใช้ความสามารถของ GPU (Graphics Processing Unit) มาช่ว ย
แสดงผลเพื่อลดภาระการทางานของ CPU และ RAM ในเครื่อง ทาให้สามารถ
แสดงผลภาพได้ดีขึ้น
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1) ต้องสามารถอั พเกรดระบบเป็นรุ่ นล่ า สุ ด (Software Version) ได้ภ ายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากติดตั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2) ต้องสามารถเพิ่มเติม Driver ในการเชื่อมต่อกับกล้องรุ่นใหม่ ๆ ได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนกล้องชั่วคราว ระบบต้องสามารถเปลี่ยนกล้องโดยไม่มี
การ Activate ได้ เ ป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 1 เดื อ น เพื่ อ ลดเวลาในการ
Reactivate หลายครั้ ง และต้ อ งมี Wizard ส าหรั บ การเปลี่ ย นกล้ อ งเพื่ อ
เชื่ อมต่อ วีดี โ อภาพที่ถู กบั นทึ กเดิม กั บวี ดีโ อจากกล้ องที่ เปลี่ ย นใหม่ มาให้
ต่อเนื่องกัน
10.2.39 มีทีมงานวิจัยพัฒนา และสนับสนุนทางด้านเทคนิคของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง
โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
10.2.40 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี จากผู้ ผ ลิ ต หรื อ ตั ว แทนจ าหน่ า ยในประเทศไทยที่ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
10.3 กล้องวงจรปิด แบบโดม IR Network Camera จานวน 10 ชุด
10.3.1 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี แบบ Dome IR Network Camera
10.3.2 มี ตั ว รั บ ภาพชนิ ด Progressive Scan Sony STARVIS CMOS ขนาด 1/2.8”
ความละเอียด 2Megapixel หรือดีกว่า
10.3.3 สามารถส่งสัญญาณภาพด้วยความเร็ว 30 FPS ที่ขนาดภาพ 1920 X 1080 หรือ
ดีกว่า
10.3.4 มีระบบการทางานแบบ ICR Day Night สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวันและ
กลางคื น โดยมี ก าร ควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ ข อง IR Cut Filter ในตั ว กล้ อ งโดย
อัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนโหมด
10.3.5 มีเลนส์เป็นแบบ Fix ขนาด 3.6 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
10.3.6 มี ค วามไวแสงต่ าสุ ด 0.05 lux ส าหรั บ การแสดงภาพสี (Day Mode) และ
0.0009 lux สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Night Mode) หรือดีกว่า
10.3.7 มีระยะทาการ Infrared ไม่น้อยกว่า 25 เมตรหรือดีกว่า
10.3.8 รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ H.265 และ H.264 และ รองรับการส่งสัญญาณ
ภาพแบบ Multi Stream สามารถส่ ง สั ญ ญาณภาพได้ พ ร้ อ มกั น อย่ า งน้ อ ย 3
streams และในแต่ละ Stream สามารถตั้งค่าความละเอียด, Frame Rate, Bit
Rate ได้หรือดีกว่า
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และ 320x240 ได้เป็นอย่างน้อย
10.3.10 สามารถปรับ Shutter Speed ได้ตั้งแต่ 1/7 - 1/20000 s หรือดีกว่า
10.3.11 มีฟังก์ชั่ น WDR (Wide Dynamic Range ) ช่ว ยให้ ส ามารถแสดงรายละเอีย ด
ของภาพที่มีแสงแตกต่างกันมากได้ โดยมีค่า Dynamic Range อย่างน้อย 120 dB
หรือดีกว่า
10.3.12 มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับเมื่อมีความเคลื่อนไหว (Motion Detection) สามารถ
กาหนดพื้นที่ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ 5 พื้นที่
10.3.13 มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับเมื่อมีการปิดบังหน้ากล้อง (Sabotage Detection)
10.3.14 มีฟังก์ชั่นในการตรวจจับวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ (Zone Intrusion) และตรวจนับ
วัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ (Zone Counting)
10.3.15 มีฟังก์ชั่นปิดบังพื้นที่หวงห้าม (Privacy Mask) โดยสามารถเลือกพื้นที่ปิดบังได้
อย่างน้อย 5 พื้นที่
10.3.16 มีฟังก์ชั่นปรับ frame rate อัตโนมัติตามความเคลื่อนไหว (smart Frame rate)
และปรั บ ความคมชั ด ของภาพตามความเคลื่ อ นไหว (Smart ROI) เพื่ อ ช่ ว ย
ประหยัด storage ในการบันทึกภาพ
10.3.17 สามารถจัดเก็บการตั้งภาพที่แตกต่างกันในโหมดกลางวันและกลางคืนได้และ
ทางานโดยอัตโนมัติ
10.3.18 สนับสนุน Network Protocol ได้แก่ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP,
UDP, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, FTP, Zero Configure เ ป็ น
อย่างน้อย
10.3.19 สามารถกาหนดค่า Bit rate ได้ตั้งแต่ 64k – 8000 kbps
10.3.20 มีระบบการปรับภาพแบบ Backlight Compensation, Auto White Balance
และสามารถปรับแต่งคุ ณสมบัติของภาพ Brightness, Contrast, Saturation,
และ Sharpness ได้
10.3.21 มี ช่ อ งในการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยชนิ ด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Mbps
Ethernet
10.3.22 สามารถทางานตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได้
10.3.23 รองรับ Micro SDHC card
10.3.24 รองรับ มาตรฐาน ONVIF Profile S, G และ Q เป็นอย่างน้อย
10.3.25 ได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE, FCC หรือดีกว่า
10.3.26 มีช่วงอุณหภูมิในการทางาน -20 องศาเซลเซียส ถึง +50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

- 23 10.3.27 ต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตประจาประเทศไทย
ว่าเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสินค้าตกรุ่ น และยังอยู่ใน
สายการผลิต
10.3.28 ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็นทางการ ในการยื่น ข้อเสนองาน
ครั้งนี้ จากผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตที่ประจาในประเทศไทยเท่านั้น
11. ข้อกาหนดทั่วไป
11.1 รายการอุปกรณ์ที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายการ จานวน ยี่ห้อ รุ่น และคุณสมบัติให้
ชัดเจน พร้อมแนบแคตตาล็อค หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โดยต้ อ งท าเครื่ อ งหมายอ้ า งอิ ง และหมายเลขข้ อ ก ากั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รายละเอี ย ด
ข้อกาหนด
11.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ สนอทั้ ง หมด ตามข้ อ 1-4 ต้ องเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายใต้ เ ครื่ องหมายการค้ า
เดียวกัน เพื่อให้สามารถทางานเข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งหมด ตามข้อ 5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
เพื่อให้สามารถทางานเข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.4 ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อ ตาแหน่งงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขโทรสาร และอีเมล์ (e-mail) ของทีมงานที่ดาเนินงานในโครงการนี้ ก่อนเข้า
ดาเนินการ
11.5 ผู้ขายต้องจัดส่งแผนการทางาน ก่อนเข้าดาเนินการติดตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ซึ่งเอกสารที่นาเสนอประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
11.2.1 สรุปรายการอุปกรณ์ทั้งหมด ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ รุ่นของ
อุปกรณ์ และจานวนอุปกรณ์ทั้งหมด
11.2.2 แผนการติดตั้งและส่งมอบงาน
11.2.3 แผนผังการเดินสาย UTP และผังเครือข่ายทั้งหมดของโครงการนี้ จัดพิมพ์เป็น
เอกสาร และไฟล์ ดิจิตอล (Digital file) ที่ส ามารถแก้ไขปรับปรุงได้ เช่น .doc,
.xls, .vsd เป็นต้น
11.3 ก่อนเข้าดาเนินการใด ๆ ผู้ขายต้องจัดทาหนังสือแจ้งการเข้าทางานให้ผู้ซื้อรับทราบก่อน
อย่างน้อย 5 วันทาการ และจะต้องรอให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อก่อน จึงจะสามารถเข้า
ดาเนินการได้ ซึ่งหากผู้ขายเข้าทาการติดตั้งใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อก่อน ผู้ซื้อ
มี สิ ทธิที่จ ะให้ ผู้ ขายดาเนิ นการรื้อถอนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้ติดตั้ งไปแล้ ว โดยให้ ถือเป็ น
ความผิดและความรับผิดชอบของผู้ขาย

- 24 11.4 ก่อนดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทุกรายการ ผู้ขายต้องนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้ผู้ซื้อหรือตัวแทน
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่ หากผู้ ขายดาเนินการติ ดตั้งโดยไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ซื้อหรือตัวแทน หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ผู้ซื้อสามารถ
ให้รื้อถอนอุปกรณ์นั้นออก และผู้ขายต้องนาอุปกรณ์นั้นมาเปลี่ยนให้ตรงตามข้อกาหนด
และผู้ขายจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้
11.5 ผู้ ขายต้องรั บ ผิ ดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ห รือความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องดาเนินการซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ซื้อ
11.6 ผู้ขายต้องทดสอบสาย (UTP) ที่ติดตั้งในโครงการนี้ พร้อมส่งรายงานผลการทดสอบเป็น
เอกสาร ก่อนส่งมอบงาน
11.7 สาย (UTP CAT 6) สายเชื่อมต่อ (UTP Patch cord) แผงกระจายสายสัญญาณ (Patch
panel) อุ ป กรณ์ จั ด สายสั ญ ญาณ (Cable management) เต้ า รั บ สาย (RJ45 Modular
Jack หรือ UTP Outlet) และหน้ากากปิดเต้ารับสาย ตามข้อ 5 ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกัน
11.8 ผู้ขายต้องติดตั้งทุกอุปกรณ์ของโครงการนี้ให้ทางานได้อย่างสมบูรณ์ และหากจาเป็นต้อง
เพิ่มเติมอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อให้ทุกอุปกรณ์ของโครงการนี้ทางานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ขายต้อง
ดาเนินการทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.9 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดตามข้อกาหนดแล้วเสร็จ ต้องรื้อถอนสายสัญญาณและอุปกรณ์
เดิมที่ไม่ใช้งานแล้ว นากลับมาคืนผู้ซอ้ื ทั้งหมด
12. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดส่งของภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
13. การส่งมอบพัสดุ
ผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ
อาคารห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยการส่งมอบดังกล่าวต้อง
กระทาการในเวลาราชการ
14. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้จะขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับแต่วันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบ โดยภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชารุด
บกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,714,889 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้า บาทถ้วน)
16. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 1,715,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
17. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์ราคารวมเป็นหลัก
18. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่ม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่
งานพัสดุ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5428 ต่อหรือ e-mail : surasak@g.swu.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิ จารณ์ หรือ มีความเห็ น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่ อยู่ของผู้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
คณะกรรมการร่ างขอบเขตของงาน และกาหนดราคากลาง (Terms Of Reference : TOR) ตาม
คาสั่งสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 35/2561

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(อาจารย์วีระยุทธ เจริญเรืองกิจ)

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(นายเฉลิมพล คานิกรณ์)

ลงชื่อ...............................................................กรรมการ
(นายทรงยศ ขันบุตรศรี)

