
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 

 
1.  ชื่อครุภัณฑ์        ชุดกล้องส ำหรับถ่ำยทอดสัญญำณภำพภำยในหอประชุมรำชมงคล   
2.  จ านวนที่ต้องการ                1  ชุด                                                                                  
3.  รายละเอียดท่ัวไป 

ชุดกล้องส าหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชมราชมงคล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

3.1 กล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) ควำมละเอียดระดับ 4K จ ำนวน 5 ตัว              
3.2 เครื่องควบคุมกล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) จ ำนวน 1 เครื่อง 
3.3 เครื่องสลับสัญญำณภำพ 4K ขนำด 1M/E (4K Live Switcher) จ ำนวน 1 เครื่อง 
3.4 เครื่องบันทึกวิดีโอ 4K Monitor / Recorder 12G-SDI, HDMI จ ำนวน 1 เครื่อง 
3.5 Monitor ส ำหรับตรวจสอบสัญญำณออกอำกำศ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว จ ำนวน 1 จอ 
3.6 งำนติดตั้งอุปกรณ์และเดินสำยสัญญำณ จ ำนวน 1 งำน 

 
4.  รายละเอียดคุณลักษณะ 

     ชุดกล้องส าหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชมราชมงคล จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

  4.1 กล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) ความละเอียดระดับ 4K จ านวน 5 ตัว  
มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
4.1.1 เป็นกล้องถ่ำยวิดีโอควำมละเอียดสูงระดับ 4K (2160/50p) ที่มีหน่วยรับภำพแบบ MOS 

หรือ CMOS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว  
4.1.2 มีควำมละเอียดของภำพทำงแนวนอน (Horizontal resolution) แบบ 4K ไม่น้อยกว่ำ 

1600 เส้น (TV lines)  
4.1.3 มีเลนส์ซูมขยำยภำพขนำด 20 เท่ำแบบ Optical, 10 เท่ำแบบ Digital Zoom และ 32 

เท่ำ หรือ 24เท่ำ แบบ iZoom 
4.1.4 เลนส์มีมุมมองในแนวนอนกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 75.1 องศำ และแนวตั้งกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  

46.7 องศำ 
4.1.5 เลนส์มีฟังก์ชั่น Optical Image Stabilizer เพ่ือช่วยลดกำรสั่นขณะถ่ำยภำพ 
4.1.6 มี Optical filter ไม่น้อยกว่ำ 1/4, 1/16, 1/64 
4.1.7 สำมำรถปรับองศำกล้องซ้ำย/ขวำได้  +/- 175 องศำ, ปรบัองศำกล้องก้ม/เงยได้ -30 ถึง 

210 องศำ และควำมเร็วในกำรปรับองศำกำรเคลื่อนที่ได้สูงสุด 180 องศำ /วินำที 
4.1.8 สำมำรถส่งสัญญำณวิดีโอรำยละเอียดสูง ได้ไม่น้อยกว่ำระบบดังต่อไปนี้  

(4K): 2160/59.94p,2160/50p,2160/29.97p,2160/25p,2160/24p,2160/23.98p, 
(HD): 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 

1080/25PsF, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/23.98p, 1080/24p, 
720/59.94p, 720/50p 
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4.1.9 สำมำรถท ำกำรปรับอุณหภูมิสีแบบ ATW : 3200K, 5600K , AWB , และ VAR(2000K-
15000K)   

4.1.10 มีฟังก์ชั่น HDR (High Dynamic Range) แบบ HLG เพ่ือรักษำ  ระดับควำมสว่ำงของ
แสง และระดับของเงำให้ได้คุณภำพท่ีดี   

4.1.11 สำมำรถปรับ Shutter Speeds ได้ไม่น้อยกว่ำ 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 วินำที     

4.1.12 สำมำรถปรับ Synchro Scan ได้ไม่น้อยกว่ำ  60Hz - 7200 Hz(@59.94P), 50Hz - 
7200Hz(@50P)    

4.1.13 สำมำรถปรับ Gain ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 0dB-36dB และแบบ Auto     
4.1.14 มีฟังก์ชั่น IR ส ำหรับถ่ำยภำพในเวลำกลำงคืนได้ (Night mode)   
4.1.15 มีฟังก์ชั่นเลือกใช้งำนภำพตำมสัดส่วน (cropping) จำกภำพจริง ขนำด 4K ได้ 3 ต ำแหน่ง

เป็นอย่ำงน้อย โดยสั่งงำนจำกรีโมทควบคุม หรือ web browser   
4.1.16 มีรูปแบบในกำรส่งสัญญำณ IP streaming ได้ไม่น้อยกว่ำ MJPEG, H.264, H.265  
4.1.17 มีฟังก์ชั่น RTMP เพ่ือส่งสัญญำณออกอำกำศแบบ live streaming เช่น Facebook Live 

หรือ YouTube Live ได้โดยตรง   
4.1.18 รองรับกำรอัพเกรดฟังก์ชั่นกำรส่งสัญญำณแบบ NDI I HX   
4.1.19 รองรับกำรท ำงำนจำกโปรแกรม Auto tracking เพ่ือติดตำมกำรเคลื่อนที่ของวัตถุท่ีได้จดจ ำ

ไว้แบบอัตโนมัติ  
4.1.20 มีไฟแสดงสถำนะ (Tally) ขนำดใหญ่มองเห็นได้ชัด 
4.1.21 มีสัญญำณขำออก (Output) 4K แบบ HDMI, 12G SDI, IPมีสัญญำณขำออก (Output) 

HD แบบ 3G SDI ที่รองรับกำร down convert จำกสัญญำณ 4K   
4.1.22 มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ (Input) แบบ Mic/Line เพ่ือรับสัญญำณเสียงจำกอุปกรณ์

ภำยนอกได้   
4.1.23 มี PoE++ สำมำรถรองรับกำรจ่ำยไฟจำกอุปกรณ์เน็ตเวิร์คผ่ำนทำงสำยแลนได้ (LAN cable) 
4.1.24 มีช่องต่อ LAN (RJ-45) เพ่ือรองรับกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกแบบ IP ได ้ 
4.1.25 มีช่องต่อ RS-422 เพ่ือรองรับกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ควบคุมภำยนอกได้  
4.1.26 สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนกล้อง, ต้ังค่ำกำรท ำงำน ผ่ำน IP เน็ตเวิร์คเมื่อต่อกับ PC, MAC 

และ Mobile ได้ 
4.1.27 สำมำรถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนเพดำน 
4.1.28 ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องควบคุมกล้องถ่ำยวิดีโอชนิดปรับหมุน(ก้ม/เงย) 

ในข้อ 4.2 และ เครื่องสลับสัญญำณภำพ 4K ขนำด 1M/E (4K Live Switcher) ในข้อ 
4.3 เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนร่วมกันของอุปกรณ์ 

4.1.29 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งเป็นหนังสือ
จำกผู้ผลิตหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยต่อมหำวิทยำลัยฯ โดยระบุชื่อโครงกำร และต้องน ำหนังสือยื่นพร้อมกำร
เสนอรำคำ 



-3- 
 

4.2 เครื่องควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) จ านวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 เป็นอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนของกล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) แบบ 
Joystick 

4.2.2 สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนกล้องถ่ำยวิดีโอควำมละเอียดสูงระดับ 4K ที่เสนอมำพร้อมกัน
ได้เป็นอย่ำงดี และมีตรำสินค้ำเดียวกัน 

4.2.3 บน Joystick ต้องมีคันโยกส ำหรับปรับ zoom หรือ focus เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ท ำงำนแบบมือเดียว  

4.2.4 สำมำรถควบคุมกำร หมุนซ้ำย/ขวำ (Pan), ก้ม/เงย (Tilt), Iris, Zoom, Focus, และ
ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ (speed) ได้  

4.2.5 มีปุ่มเลือกกล้องที่หน้ำเครื่องโดยตรงได้ไม่น้อยกว่ำ 10 กล้อง  
4.2.6 มีปุ่มปรับค่ำ Gain, Pedestal และ Auto white balance (AWB) ของสีที่หน้ำเครื่อง

โดยตรง 
4.2.7 มีจอภำพแบบสัมผัส (Touch screen) ขนำด 7 นิ้ว สำมำรถแสดงเมนูกำรใช้งำน, แสดง

สถำนะ กำรปรับค่ำ และภำพจำกกล้อง  
4.2.8 สำมำรถสั่งให้กล้องท ำกำรโฟกัสโดยกำรเลือกจำกภำพที่ปรำกฎบนหน้ำจอ  
4.2.9 มีฟังก์ชั่นช่วยเหลือในกำรโฟกัสแบบ Focus in red  
4.2.10 สำมำรถควบคุมฟังก์ชั่นกำรเลือกใช้งำนภำพตำมสัดส่วน (cropping) ได้ 3 ต ำแหน่งโดย

แสดงเป็นเฟรมที่มีสีแตกต่ำงกัน เมื่อต่อกับกล้องที่น ำเสนอ   
4.2.11 สำมำรถจดจ ำต ำแหน่งกล้อง และเรียกกลับมำใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 100 ต ำแหน่ง  
4.2.12 สำมำรถจดจ ำกำรเคลื่อนที่ของกล้องแบบต่อเนื่อง และเรียกกลับมำใช้งำน ได้ไม่น้อยกว่ำ 

5 นำที  
4.2.13 สำมำรถบันทึกค่ำที่ปรับแต่งของกล้องลง SD Card และน ำไปใช้กับ กล้องตัวอ่ืนในระบบ

ที่เป็นรุ่นเดียวกันได้เพ่ือลดขั้นตอนกำรท ำงำน  
4.2.14 มีสัญญำณภำพขำเข้ำ (input) แบบ 3G SDI  
4.2.15 มี PoE+ สำมำรถรองรับกำรจ่ำยไฟจำกอุปกรณ์เน็ตเวิร์คผ่ำนทำงสำยแลนได้ (LAN cable) 
4.2.16 สำมำรถควบคุมกล้องผ่ำน IPได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กล้อง 
4.2.17 สำมำรถควบคุมกล้องผ่ำนพอร์ต Serial แบบ RS422 ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 กล้อง 
4.2.18 ต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์พร้อมเดินสำยสัญญำณต่ำงๆ เพ่ือให้เครื่องควบคุมกล้องถ่ำย

วิดีโอสำมำรถ ควบคุมกล้องถ่ำยวิดีโอได้ตำมจ ำนวนที่ส่งมอบ 
4.2.19 ต้องมี เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับกล้องถ่ำยวิดี โอ ชนิดปรับหมุน  (ก้ม/เงย )  

ควำมละเอียดระดับ 4K ในข้อ 4.1 และ เครื่องสลับสัญญำณภำพ 4K ขนำด 1M/E  
(4K Live Switcher) ในข้อ 4.3 เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนร่วมกันของอุปกรณ์ 
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4.2.20 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งเป็นหนังสือ
จำกผู้ผลิตหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยต่อมหำวิทยำลัยฯ โดยระบุชื่อโครงกำร และต้องน ำหนังสือยื่นพร้อม 
กำรเสนอรำคำ 

  
4.3  เครื่องสลับสัญญาณภาพ 4K ขนาด 1M/E (4K Live Switcher) จ านวน 1 เครื่อง  

มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 เป็นอุปกรณ์สลับสัญญำณภำพดิจิตอลคุณภำพสูงระดับ 4K  
4.3.2 สำมำรถท ำงำนได้ทั้งระบบ 4K และ HD ได้ไม่น้อยกว่ำ 2160 /59.94p, 2160/50p, 

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p   
4.3.3 มีช่องสัญญำณขำเข้ำภำยในตัวเครื่องแบบ 12G-SDI/3G-SDI ไม่น้อยกว่ำ 8 ช่อง และ

รองรับกำรเพ่ิมเติมได้สูงสุดรวมแล้ว 16 ช่อง 
4.3.4 มีช่องสัญญำณขำออกภำยในตัวเครื่องแบบ 12G-SDI/3G-SDI ไม่น้อยกว่ำ 5 ช่อง และ

รองรับกำรเพ่ิมเติมได้สูงสุดรวมแล้ว 13 ช่อง 
4.3.5 มีช่องสัญญำณขำเข้ำภำยในตัวเครื่องแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และรองรับกำร

เพ่ิมเติมได้สูงสุดรวมแล้ว 8 ช่อง  
4.3.6 มีช่องสัญญำณขำออกภำยในตัวเครื่องแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และรองรับกำร

เพ่ิมเติมได้สูงสุดรวมแล้ว 8 ช่อง 
4.3.7 มีระบบ Frame synchronizer ทุกสัญญำณขำเข้ำ (Input) 
4.3.8 มีระบบแปลงสัญญำณแบบ up/down conversion, แบบ HDR/SDR conversion,  

แบบ ITU-R BT.2020/BT.709 conversion, ระบบ Scaler และระบบปรับสี (Color 
correction) ได้เป็นอย่ำงน้อย 

4.3.9 มีฟังก์ชั่นแสดงภำพแบบ Multi-View ภำยในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ ที่
สำมำรถแสดงรูปแบบกำรแบ่งจอภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 10 รูปแบบ รวมทั้งแสดงชื่อ, ระดับ
เสียง และ นำฬิกำ 

4.3.10 สำมำรถท ำฟังก์ชั่น Key ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 Keys และสำมำรถท ำ Chromakey, PinP ได้
ไม่น้อยกว่ำ 2 Keys 

4.3.11 สำมำรถท ำ Effect แบบ MIX, WIPE, Cut, DVE  ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.3.12 มีหน้ำจอสีแบบ LCD ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 7 นิ้ว สำมำรถแสดงเมนู, ภำพวิดีโอ, Waveform 

และ Vector ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.3.13 สำมำรถควบคุมกล้องแบบรีโมท (PTZ) ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 กล้อง และสำมำรถจดจ ำ

ต ำแหน่ง (preset) แล้วเรียกกลับมำใช้งำนได้ภำยหลัง (recall) 
4.3.14 สำมำรถบันทึกภำพแบบภำพนิ่ง (Still) และภำพเคลื่อนไหว (Clip) ลงหน่วยควำมจ ำใน

เครื่อง และเรียกกลับมำใช้ร่วมกับสัญญำณคีย์ (Keys) ได้ภำยหลัง 
4.3.15 สำมำรถท ำกำรจดจ ำล ำดับของกำรท ำงำน (Marco Memory) แล้วเรียกกลับมำใช้งำน

ภำยหลังได้ หรือเรียกเป็นชื่ออ่ืน  
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4.3.16 ต้องมี เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับ  กล้องถ่ำยวิดี โอ ชนิดปรับหมุน  (ก้ม/เงย )  
ควำมละเอียดระดับ 4K ในข้อ 4.1 และ เครื่องควบคุมกล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดปรับหมุน 
(ก้ม/เงย) ในข้อ 4.2  เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำนร่วมกันของอุปกรณ ์

4.3.17 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งเป็นหนังสือ
จำกผู้ผลิตหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยต่อมหำวิทยำลัยฯ โดยระบุชื่อโครงกำร และต้องน ำหนังสือยื่นพร้อมกำร
เสนอรำคำ 

 
4.4 เครื่องบันทึกวิดีโอ 4K Monitor / Recorder 12G-SDI, HDMI จ านวน 1 เครื่อง  

มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอควำมละเอียด 4K โดยมีจอแสดงผลควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 
1,920 x 1,200 จ ำนวน 2 จอขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 7 นิ้ว 

4.4.2 จอสำมำรถใช้งำนแบบ ทัชสกรีนได้ 
4.4.3 รองรับสัญญำณภำพแบบ 4K-SDI 12G/6G หรือ HD-SDI 3G/1.5G , HDMI (2.0) หรือ

ดีกว่ำ 
4.4.4 มี Function กำรท ำงำน Luma waveform, RGB parade, Vectorscope และ 

Vectorscope zoom เป็นอย่ำงน้อย 
4.4.5 รองรับสัญญำณวิดีโอขำเข้ำและสัญญำณวิดีโอขำออกแบบ Uncompressed true  

10-bit หรือ 8-bit 422 
4.4.6 มีช่องสัญญำณวิดีโอขำเข้ำแบบ SDI 12G และ HDMI ไม่น้อยกว่ำอย่ำงละ 1 ช่อง 
4.4.7 มีช่องสัญญำณวิดีโอขำออกแบบ SDI 12G และ HDMI ไม่น้อยกว่ำอย่ำงละ 1 ช่อง 
4.4.8 รองรับสัญญำณแบบ Look up table (LUT) support 
4.4.9 สำมำรถรองรับกำรบันทึกสัญญำณภำพและเสียงแบบ 4K DCI / 4K / 2K / 1080p ได้

เป็นอย่ำงน้อย 
4.4.10 สำมำรถบันทึกสัญญำณภำพและเสียงผ่ำน Master Caddy dock ได้ 
4.4.11 จอภำพมีมำตรฐำนสีแบบ Rec.709  
4.4.12  มีช่องต่อเสียบฮำร์ดดิสก์เพ่ือใช้งำนอย่ำงน้อย 2 ช่อง 
4.4.13 มี Wave Form Monitor และ VU Meters เพ่ือใช้ตรวจวัดสัญญำณภำพ และเสียง  
4.4.14 มีฮำร์ดดิสก์ แบบ SSD ขนำด 2.5 นิ้ว ควำมจุ Hard Disk ไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 2 ลูก 
4.4.15 มีอะแดปเตอร์เพื่อใช้อ่ำนข้อมูลฮำร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์แบบ USB 3.1 หรือดีกว่ำ 
4.4.16 มี Power Supply Unit แบบ Redundant  
4.4.17 มีลักษณะตัวเครื่องสำมำรถติดตั้งใช้งำนบน RACK 3U มำตรฐำนขนำด 19 นิ้ว  
4.4.18 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งเป็นหนังสือ

จำกผู้ผลิตหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยต่อมหำวิทยำลัยฯ โดยระบุชื่อโครงกำร และต้องน ำหนังสือยื่นพร้อม 
กำรเสนอรำคำ 
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4.5 Monitor ส าหรับตรวจสอบสัญญาณออกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จ านวน 1 จอ  
มีคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.5.1 เป็น Monitor แบบส ำหรับตรวจสอบสัญญำณภำพควำมละเอียดสูง รองรับควำมละเอียด
ได้ไม่น้อยกว่ำ 3840 x 2160 Native Resolution   

4.5.2 จอ Monitor มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว  
4.5.3 สำมำรถแบ่งกำรแสดงภำพหน้ำจอได้แบบ 4 ช่อง หรือแสดงภำพได้แบบเต็มจอ 
4.5.4   มีกล่องใส่จอ Monitor เพ่ือควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำรขนย้ำย 
4.5.5 มีมุมมองภำพกว้ำงถึง 178 องศำ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
4.5.6 มีค่ำ Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1000 : 1 
4.5.7 รองรับสัญญำณวีดีโอขำเข้ำแบบ BNC SDI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง และ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 4 

ช่อง  
4.5.8 รองรับสัญญำณวีดีโอขำออกแบบ BNC SDI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง  
4.5.9 รองรับสัญญำณเสียงขำออกแบบ Mini Jack 3.5mm และ มีล ำโพงในตัว 
4.5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ซึ่งเป็นหนังสือ

จำกผู้ผลิตหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตภำยในประเทศ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร
หลังกำรขำยต่อมหำวิทยำลัยฯ โดยระบุชื่อโครงกำร และต้องน ำหนังสือยื่นพร้อม 
กำรเสนอรำคำ 

 

4.6 งานติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายสัญญาณ จ านวน 1 งาน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.6.1 ผู้ขำยต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี ตำมที่
มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด และเดินสำยเน็ตเวิร์คเพ่ือเชื่อมต่อกล้องทุกตัวไปยังห้องควบคุม 
ตลอดจนต้องเดินสำยและร้อยท่อสัญญำณวิดีโอแบบ SDI 12G หรือสำย Fiber Optic  
เพ่ือรองรับกำรส่งวิดีโอที่ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 4K เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนร่วมกัน 
กับอุปกรณ์ในห้องควบคุมได้เป็นอย่ำงดี  

4.6.2  ผู้ขำยต้องจัดท ำสัญลักษณ์ที่ต้นทำงและปลำยทำงของสำยสัญญำณ พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือ
และแผนภำพกำรติดตั้งอุปกรณ์และกำรเดินสำยสัญญำณต่ำง ๆ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ ในวันที่นัดหมำยส่งมอบ 

4.6.3 ผู้ขำยจะต้องติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ ซึ่งเป็นของใหม่ให้เพียงพอกับกำร 
ใช้งำน รวมถึงรำยกำรอุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรำยกำรละเอียดของงำน แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้งำนเพ่ือให้ระบบท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ ผู้ขำยจะต้องแจ้งรำยละเอียด 
พร้อมทั้งขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำวเพ่ือให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
พิจำรณำ โดยผู้ขำยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น และจะน ำมำเป็นเหตุผลในกำร
ต่อสัญญำมิได้ 
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5. ผู้เสนอรำคำต้องท ำเครื่องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจนว่ำ      
    คุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยหรือดีกว่ำ  
 

6. ก ำหนดส่งมอบครุภัณฑ์             180 วัน          
 

7. ระยะเวลำกำรรับประกัน             1  ปี          
 

8. สถำนที่ส่งมอบ     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี      
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