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ข้อก าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะรายการอุปกรณ์ระบบเสริมความมัน่คง 
 
1. คุณลกัษณะของกล้องโทรทัศนว์งจรปดิสแีบบอยูก่บัที่ ชนดิโดมแบบ Vandal Resistant Dome Camera 
และอปุกรณ ์ 
มีตัวรับภาพ CCD ขนาด 1/3” ความละเอียด 795(H) x 596(V) สามารถแสดงภาพในโหมดสีและขาวด า 
(Day/Night) หรือดีกว่า 

1. มีความละเอียดในโหมดภาพสี 540 TVL หรือดีกว่า 
2. ในโหมดภาพสีต้องการปริมาณแสงต่ าสุด 0.5 Lux และ 0.001 Lux ในโหมดภาพขาวด าหรือดีกว่า 
3. ความสามารถในการปรับระยะเลนส์ได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 4 – 9 มิลลิเมตร (Vari Focal Lens) หรือ

ดีกว่า 
4. สามารถปรับความไวชัตเตอร์ได้ 1/50 – 1/100,000 หรือดีกว่า 
5. มีระบบการ Synchronization แบบ Internal Sync หรือดีกว่า 
6. อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่น้อยกว่า 50 dB 
7. มีระบบ White Balance โดยสามารถเลือกแบบ Auto หรือดีกว่า 
8. มีระบบชดเชยแสง (Backlight Compensation) แบบ Auto หรือดีกว่า 
9. ตัวกล้องมีระบบการท างานแบบ AGC , DNR และ Sharpness เป็นแบบ Auto หรือดีกว่า 
10. มีชุดหุ้มกล้องและอุปกรณ์ (IP65) แบบ Vandal Proof ติดตั้งมาพร้อมกับกล้อง 
11. สามารถท างานภายใต้อุณหภูมิในช่วงไม่น้อยกว่าตั้งแต่ 0 ถึง +50 องศาเซลเซียสได้ 
12. สามารถท างานภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 30 - 90 เปอร์เซ็นต์ 
13.  สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า ขนาด 12 VDC ได้เป็นอย่างน้อย 
14. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นประเทศ/กลุ่มประเทศ ในทวีปอเมริกาเหนือ หรือทวีปยุโรป 

หรือ ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี 
15. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ CE 

 
2. คุณลกัษณะของเครือ่งบนัทึกภาพจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิด (DVR16CH : Digital Video Recorder)  

1. เป็นระบบออกแบบมาเพ่ือการท างานของระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Non-PC Base 
DVR) ไม่ใช่การเพิ่มเติมอุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

2. ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพ(Compression Technology)แบบ  H.264 หรือ ดีกวา่ 
3. สามารถตั้งค่าการบันทึกภาพในแต่ละช่องสัญญาณได้อย่างอิสระต่อกัน 
4. สามารถใช้ USB Mouse และ IR Remote เป็นอุปกรณ์ในการควบคุม DVR 
5. สามารถรองรับกล้องได้ไม่น้อยกว่า16 กล้อง และต้องท างานได้พร้อมกันทั้ง การชมภาพปัจจุบัน,    

การชมภาพที่บันทึกไว้แล้ว, โดยที่เครื่องยังมีการบันทึกอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือดีกว่า 
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6. มีอัตราการบันทึกภาพโดยรวมที่ 480 FPS แบบ NTSC และ 400 FPS แบบ PAL หรือดีกว่า 
7. มีความจขุอง Hard Disk ที่ไมน่้อยกวา่ 1 TB และจะต้องสามารถรองรับ Hard Diskได้ไม่น้อยกว่า 4 

หน่วย โดยมีความจุสูงสุดที่ 4 TB หรือดีกว่า 
8. สามารถกรองค่าหมายเลขประจ าตัวเครื่อง (IP address filtering) ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อในระบบ

เครือข่ายได้ 
9. สามารถดูภาพจากท่ีใดก็ได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการใช้งาน DDNS (Dynamic 

Domain Name Service/System)  
10. สามารถก าหนดให้มีการปรับเวลาของเครื่องให้ตรงกับแหล่งที่ก าหนดได้อย่างอัตโนมัติ (Automated 

Time Synchronization by Time Server)  
11. มีวงล้อหมุน (Jog Shuttle) ส าหรับการค้นหาภาพที่ต้องการ หรือรูปแบบ/ฟังก์ชั่นอื่นที่สามารถท างาน

ได้ในวัตถุประสงค์เดียวกัน 
12. สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหาภาพที่ต้องการ จาก วัน/เวลา ที่ก าหนด หรือ เลือกจากปฏิทิน หรือ 

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ได้เป็นอย่างน้อย 
13. สามารถรองรับการต่อขยายระบบในอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง รวม 64 ช่องสัญญาณ ด้วยระบบ 

Digital Virtual Matrix 
14. รองรับการต่อ Keyboard Controller เพ่ือควบคุมกล้องแบบ PTZ/Speed Dome ได้  
15. มีโปรแกรมตรวจสอบภาพต้นฉบับ 
16. มีช่องต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ(Sensor) ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง และสัญญาณเตือน(Alarm) ได้ไม่

น้อยกว่า 4 ช่อง หรือดีกว่า 
17. รองรับการบันทึกเสียงพร้อมภาพได้ทุกช่องสัญญาณ โดยมีการเข้ารหัสชนิด G.721 หรือ OggVorbis

รวมทั้งรองรับการฟังเสียงได้คราวละ 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
18. สามารถแบ่งการแสดงผลบนจอภาพได้แบบ 1, 4, 9, 16 ช่องสัญญาณ รวมทั้งการหมุนวน

ช่องสัญญาณ (Sequence) หรือดีกว่า 
19. รองรับการซ้อนภาพ (Picture in Picture - PIP) 
20. สามารถขยายภาพดูได้ 
21. สามารถเลือก ขนาดภาพได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาดคือ 360 x 288 ,720 x 288 , 720 x 576 

pixels ในระบบ PAL และ 360 x 240 , 720 x 240, 720 x 480 pixels ในระบบ NTSC หรือ
ดีกว่า 

22. มีโหมดการบันทึก แบบต่อเนื่อง, ก าหนดตารางล่วงหน้า, เมื่อมีความเคลื่อนไหว, เมื่อได้รับสัญญาณ
จากอุปกรณ์ต่อพ่วงได้เป็นอย่างน้อย 

23. สามารถบันทึกคู่กับหน่วยเก็บข้อมูลภายนอกได้ (External USB HDD Mirroring) 
24. สามารถก าหนดความอ่อนไหว (Sensitivity) ของการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Detection) 

ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และแบ่งเป็นพื้นที่ย่อยได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องใน 1 สัญญาณภาพ หรือดีกว่า 
25. มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ Loop out ชนิด BNC จ านวน 16 ports หรือดีกว่า 
26. มีช่องต่อสัญญาณภาพออกแบบ Composite ชนิด BNC จ านวน 1 ports หรือดีกว่า 
27. มีช่องต่อสัญญาณภาพออกแบบ VGA ชนิด DB15 จ านวน 1 ports หรือดีกว่า 
28. มีช่องต่อสัญญาณเครือข่าย LAN ชนิด RJ45 จ านวน 1 ports หรือดีกว่า 
29. มีช่องต่อสัญญาณควบคุม ชนิด RS-232C จ านวน 1 ports หรือดีกว่า 
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30. มีช่องต่อสัญญาณควบคุม ชนิด RS-485 จ านวน 1 ports หรือดีกว่า 
31. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ FCC, CE เป็นอย่างน้อย 
32. เป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น และ เกาหลี เท่านั้น 
33. ต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ โดยต้องมีหนังสือมาแสดง 
34. ตัวเครื่องต้องเสนอพร้อม Optical USB เมาส์ พร้อมสายต่อ USB ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร และ

ต้องเดินสายไปยังโต๊ะปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. คุณลกัษณะของกล้องโทรทัศนว์งจรปดิแบบหมนุส่าย กม้เงยและซมูได ้(Pan/Tilt/Zoom Outdoor 
Color Camera) 

1. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบหมุนส่าย ก้มเงยและซูมระยะไกล ชนิด กลางวัน/กลางคืน(Day Night 
Pan/Tilt/Zoom)ได้  

2. มีตัวรับภาพ CCD ขนาด 1/4” ความละเอียด 752(H) x 582(V) หรือดีกว่า 
3. มีความละเอียดในโหมดภาพสี 530 TVL หรือดีกว่า 
4. ในโหมดภาพสีต้องการปริมาณแสงต่ าสุดไม่มากกว่า 1.4 Lux ในโหมดภาพสี หรือดีกว่า และสามาถ

ปรับเป็นภาพขาวด าอัตโนมัติเมื่อมีความเข้มแสงลดลง โดยมีความไวแสงต่ าสุดไม่มากกว่า 0.01 lux 
ในโหมดขาวด า หรือดีกว่า 

5. ความสามารถในการปรับระยะเลนส์ได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 3.4 – 122.4 มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
6. มีอัตราการขยายสัญญาณภาพ แบบ optical ไม่น้อยกว่า 36 เท่า 
7. มีระยะปรับแสงหน้าเลนส์และมีระบบปรับโฟกัสอัติโนมัติ (Auto Iris & Auto Focus) 
8. อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N) ไม่น้อยกว่า 50 dB 
9. สามารถหมุนรอบตัวได้ (Pan rotation) 360 องศาแบบต่อเนื่อง และก้มเงยได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา 

หรือดีกว่า 
10. มีความเร็วในการหมุนส่าย (Manual Pan speed) 0.5 – 180 องศาต่อวินาที หรือดีกว่า และมี

ความเร็วในการก้มเงย (Manual Tilt speed) 0.1 – 150 องศาต่อวินาที 
11. สามารถตั้งค่ารูปแบบการท างานในลักษณะการท างานเคลื่อนที่จับภาพ(Patterns) และสามารถ

ก าหนดต าแหน่งการจับภาพ(Preset)ได ้
12. สามารถก าหนดโซนในภาพได่ไม่น้อยกว่า 16 โซน 
13. มีระบบ Surge Protection เป็นอย่างน้อยหรือดีกว่า 
14. มีชุดหุ้มกล้อง (Housing) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

14.1 เป็นชุดหุ้มกล้องส าหรับใช้ภายนอกอาคาร สามารถป้องกันฝน ละอองน้ า และฝุ่นผงได้ 
14.2 ต้องท าจากอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ที่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม 
14.3 ชุดหุ้มกล้องต้องผ่านมาตรฐาน IP66 หรือสูงกว่า 

15. สามารถท างานภายใต้อุณหภูมิในช่วงไม่น้อยกว่าตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียสได้ หรือดีกว่า 
16. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นประเทศ/กลุ่มประเทศ ในทวีปอเมริกาเหนือ หรือทวีปยุโรป หรือ 

ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี 
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17. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน CE,FCC หรือ UL หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน ของกลุ่มประเทศยุโรป หรือ กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ  และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO9000 ซีรีส 

 
4. คุณลกัษณะของจอแสดงภาพส ี(LCD Monitor) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 14 นิว้ 

1. เป็นจอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว หรือดีกว่า 
2. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1024x768 dpi หรือดีกว่า 
3. มีความสว่าง 240 Cd/m2 หรือดีกว่า 
4. มี Contrast Ratio 500:1 หรือดีกว่า 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 

5. คุณลกัษณะของจอแสดงภาพส ี(LCD Monitor) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 22 นิว้  

1. เป็นจอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว หรือดีกว่า 
2. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1680x1050 dpi หรือดีกว่า 
3. มีความสว่าง 240 Cd/m2 หรือดีกว่า 
4. มี Contrast Ratio 2500:1 หรือดีกว่า 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยหรือ FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 

 
6. คุณลกัษณะของจอแสดงภาพส ี(LCD Monitor) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 32 นิว้  

1. เป็นจอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว หรือดีกว่า 
2. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1366x768 dpi หรือดีกว่า 
3. มีความสว่าง 450 Cd/m2 หรือดีกว่า 
4. มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
5. มีช่องต่อสัญญาณ PC Input ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า  
6.  มีอุปกรณ์จับยึดตัวเครื่องกับผนัง หรือ เพดาน 
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยหรือ FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 

 
7. คุณลกัษณะของจอแสดงภาพส ี(LCD Monitor) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 46 นิว้  

1. เป็นจอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว หรือดีกว่า 
2. มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 dpi หรือดีกว่า 
3. มีความสว่าง 450 Cd/m2 หรือดีกว่า 
4. มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
5. มีช่องต่อสัญญาณ PC Input ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ หรือดีกว่า 
6. มีช่องต่อสัญญาณภาพ AV แบบ RCA อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ 
7. มี Contrast Ratio 4000:1 หรือดีกว่า 
8. มีอุปกรณ์จับยึดตัวเครื่องกับผนัง หรือ เพดาน 
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยหรือ FCC หรือ UL เป็นอย่างน้อย 
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8. คุณลกัษณะของเครือ่งเลน่ดวีดี ี(DVD Player) 
1. สามารถแสดงภาพได้ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080i /720P Up-Conversion  
2. มีช่องสัญญาณขาออก HDMI Out ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3. รองรับการอ่านสัญญาณภาพ และเสียงผ่าน USB Plus /Quick play  
4. สนับสนุนระบบ Multiplex Playback：  

     - Divx/Mpeg4/MP3/WMA  
     - DVD/DVD Audio/VCD/SVCD  
     - DVD±R/±RW ,CD/CD±R/±RW  
     - Kodak Picture/JPEG  

5. ตัวเครื่องสามารถรองรับ Progressive Scan และ Marker & Marker Scan 
6. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นอย่างน้อย 

 
9. คุณลกัษณะของอุปกรณส์ าหรับเครื่องรบัสง่วทิยุแบบมอืถือ VHF/FM  
(ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องฯ แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากทา งเรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน ณ วันดูสถานที่) 
แบตเตอรี ่
เป็นแบตเตอรี่ขนาด 7.4 โวลท์ ชนิด Li-lon มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต  
เป็นของแทห้รือเทียบเท่าโรงงานผู้ผลิต  
ต้องเป็นแบตเตอรี่ที่ผลิตไม่เกิน 1 ปี 
เสายาง 
เสายางที่มีความถ่ีใช้งาน 168.050 MHz และสามารถขยายความถี่ได้ 136 – 174 MHz 
มีข้ัวต่อชนิด BNC หรือขั้วต่อที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้ 
แทน่ชารจ์เรว็ 
แท่นชาร์จเร็ว(Quick charge) แบบตั้งโต๊ะ และสามารถตัดไฟเมื่อประจุเต็ม 
ขณะประจุไฟต้องมีหลอดไฟสัญญาณแสดงสถานะ 
สามารถชาร์จได้ แบบทั้งเครื่อง หรือดีกว่า 
ขนาดประจุไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับตัวเครื่องรับส่งวิทยุแบบมือถือ 
 
10. คุณลกัษณะของเครือ่งปรบัอากาศขนาดไมน่้อยกวา่ 30,000 BTU 
คุณลักษณะทัว่ไป 

1. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมา 
ก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ 

2. ต้องเสียภาษีและปิดเครื่องหมายส าหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบ กรมสรรพสามิตว่า 
ด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายส าหรับเครื่องปรับอากาศ ตาม ประกาศ ณ วันที่ 
25 พฤษภาคม 2538 

3. ต้องผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.2134-2545 หรือ 
มอก.1155-2536)  
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4. ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.9001:2544 (ISO9001:2000) ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานผู้ผลิต 

5. มีแผ่นกรองฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
6. มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.42 BTU /ชม.วัตต์ 
7. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งและพร้อมใช้ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องปรับอากาศต้องได้รับมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อย 
กว่า 30,000 BTU ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 800 CFM ซึ่งประกอบด้วย FAN 
COIL ชนิดแขวน และควบคุมอุณหภูมิด้วยรีโมทแบบไร้สาย 

2. มีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ไม่น้อยกว่า 11.42 BTU /ชม.วัตต์ และ 
ต้องมีเอกสารมาแสดง 

3. สารท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ให้ใช้สารท าความเย็น 
R-22 หรือสารท าความเย็นชนิดอื่นตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 

4. มีเครื่องหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย 
5. มีการประกัน ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่

ต่ ากว่า 1 ปี 
การตดิตัง้ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น (Spilt Type System) 

1. การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามผู้ว่าจ้างก าหนด ส าหรับเครื่องเป่าลมเย็น การ 
ติดตั้งอาจเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งได้ตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง การติดตั้ง 
เครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุกเครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับหรือวางบน 
ฐานรองคอนกรีตที่มีความมั่นคง แข็งแรง หรือวางบนขาตั้งเหล็กฉากรองรับตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ทั้งนี ้ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชั้นหนึ่ง 

2. กรณีการติดตั้งต้องเจาะผนัง เพดานหรืออ่ืนๆ ที่เกิดความเสียหายแก่อาคาร ผู้รับจ้าง 
ต้องด าเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยอุดรูที่เกิดข้ึนด้วยซีเมนต์ ผิวเรียบเป็นระนาบเดียวกัน ส่วน 
ผิวรอบข้าง ทาสีทับให้เรียบร้อย สีที่ใช้ต้องเป็นสีเดียวกับผิวเดิมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเป็นภาระของผู้รับจ้าง และต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบงาน 
 
 
11. คุณลกัษณะของกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ชนดิ Speed Dome พร้อมเลนส ์ส าหรบัใชภ้ายนอก  
 

1. เป็นกล้องโทรทัศน์สี/ขาวด า (Day/Night) ระบบ PAL ชนิดโดม แบบหมุนส่าย ก้มเงย และซูมภาพได้ 
พร้อมชุดรับสัญญาณควบคุมอยู่ภายใน 

2. มีชุดเซนต์เซอร์รับภาพชนิด CCD ขนาดไม่เกิน 1/4 นิ้ว แบบ Super HAD CCD หรือดีกว่า 
3. สามารถขยายการรับภาพโดยเลนส์ได้ที่ 30 เท่า (Optical Zoom) และสามารถขยายโดยซอฟร์แวร์

ภายในตัวกล้องได้ที่ 10 เท่า (10x Digital Zoom) หรือดีกว่า 
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4. เป็นกล้องโดมอเนกประสงค์ ที่มีโหมด ขาว-ด า ส าหรับสภาวะที่แสงต่ า (Day & Night)  พร้อมมี
อุปกรณ์ตัดแสงอินฟาเรดแบบเลื่อนเก็บได้ (Infrared Cut Filter Removal Day & Night) ภายในตัว
กล้อง 

5. ใช้ในปริมาณแสงสว่างต่ าสุดที่ 0.6 Lux  ที่ Normal Color Mode, 0.1 Lux ที่ Day/Night Mode 
และ0.001 Lux ที่ B/W,  Digital Slow Shutter หรือดีกว่า 

6. ความละเอียดของภาพตามแนวนอน (Horizontal Resolution)  520 TV Lines หรือดีกว่า 
7. อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio ) 50 dB หรือดีกว่า 
8. ฟังก์ชันในการท างานต้องมีการท างานในส่วน Day/Night/Sens-Up, Auto/Manual/Oneshot 

Focus, Backlight Compensation, White Balance, Automatic Gain Control  เป็นอย่างน้อย 
9. สามารถก าหนดต าแหน่งล่วงหน้า (Preset) ได้ไม่น้อยกว่า 128 ต าแหน่ง หรือดีกว่า 

10. มุมในการหมุนส่ายสามารถหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา และมุมในการก้ม- เงย ได้ที่ 90 องศา หรือ
ดีกว่า 

11. สามารถปรับความเร็วในการหมุนส่าย ที่ 0.5~ 150 องศา/วินาที หรือดีกว่า 
12. มีช่องทางการสื่อสารส าหรับการควบคุมแบบ RS-485 และ RS-422 เป็นอย่างน้อย 
13. สามารถรับ-ส่งสัญญาณเตือนขาเข้าได้ 4 ช่องทาง พร้อม ขาออก 1 ช่องทาง หรือดีกว่า 
14. มีระบบแสดงผลการท างานจากตัวกล้อง (OSD : On Screen Display) 
15. สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 24 VAC 50 Hz ได้ 
16. สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ  ตั้งแต่ 0 °C ถึง 50 °C หรือดีกว่า 
17. กล่องหุ้มกล้องเป็นชนิดป้องกันการทุบท าลาย(Anti Vandal Proof)และใช้ภายนอกรองรับการท างาน

ภายใต้สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
18. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ FCC, CE เป็นอย่างน้อย 
19. เป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น และ เกาหลี เท่านั้น 
 
12. คุณลกัษณะของอุปกรณค์วบคุมกล้องโทรทศันว์งจรปดิ (Control Keyboard)  

1. เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถสั่งการและควบคุมกล้องโดมชนิด หมุนส่าย/ก้มเงย/ซูม (Pan/Tilt/Zoom 
Dome camera), เครื่องรับสัญญาณ (Receiver), เครื่องจัดระบบสัญญาณ (Matrix), เครื่องบันทึกภาพ 
(DVR) และอุปกรณ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง ได้ 

2. เป็นอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะเป็นคีย์บอร์ด (Control Keyboard) โดยมีแผ่นสัมผัส (Touch Screen) 
ส าหรับสั่งการ และ แท่งควบคุมแบบ 3 แกน (3-Axis Joystick) ส าหรับควบคุมการ หมุนส่าย/ก้มเงย/
ซูม ได้ 

3. สามารถควบคุมกล้องหรืออุปกรณ์รับสัญญาณได้ 512 ตัว เป็นอย่างน้อย 
4. สามารถควบคุมต าแหน่งล่วงหน้าของกล้อง (Preset Control) ได้ 255 ต าแหน่ง (Positions 

Memory Set) เป็นอย่างน้อย 
5. รองรับการต่อพ่วงคีย์บอร์ด (Sub-Keyboard) ได้ 8 ตัว หรือมากกว่า 
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13. คุณลกัษณะของเครือ่งตรวจจบัโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector) 
1. ขอบขา่ยงาน 

ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการจัดหาเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Handheld)  
2.  มาตรฐานที่ก าหนด 
 2.1 เป็นอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ 100%  ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน 
 2.2 เป็นเครื่องที่มีการรับรองคุณภาพการใช้งาน จากสถาบันมาตรฐาน EMC และ CE หรือ FCC 
 2.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ผลิต โดย
ระบุชื่องานประกอบการเสนอราคาด้วย 
 2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศยุโรป หรือ อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น 
3.  ลกัษณะทัว่ไป 
 3.1 เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับตรวจค้นอาวุธที่พกพาติดตัวมา โดยวัตถุท่ีสามารถ
ตรวจจับได้เป็นชนิดที่มีโลหะผสม และโลหะทุกชนิด 
 3.2  มีส่วน Sensor และมีด้ามจับพร้อมสายคล้องมือ เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
 3.3  ตัวเครื่องออกแบบไว้ส าหรับถอดประกอบ เพื่อซ่อมแซมและประกอบเข้าเหมือนเดิมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งการถอดประกอบจะต้องไม่ใช้วิธีผ่า เฉือนหรืองัดออกมา 
 3.4  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการท างานของเครื่องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
(Pacemakers) และเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tapes) 
 3.5 เสนอพร้อมแท่นชาร์จที่เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง หรืออุปกรณ์ส าหรับชาร์จ อย่างน้อย 1 เครื่อง 
และแบตเตอรี่ชนิด NiMH Rechargeable ส าหรับเครื่องตรวจโลหะที่เสนอ ได้จ านวน 2 ก้อน 
4.  คุณสมบัตทิางเทคนิค 
 4.1  มีสวิทซ์ส าหรับเปิด/ปิด และล็อคให้เปิดค้างได้อยู่ที่ด้ามจับ 
 4.2  สามารถปรับความไวในการตรวจจับโลหะ (Sensitivity Adjustment) ได้ 3 ระดับเป็นแบบ 
Manual Control 
 4.3 แสดงผลการตรวจจับโลหะได้ทั้งเสียง และสัญญาณไฟ 
 4.4  ตัวเครื่องท าด้วยวัสดุ ประเภท ABS 
 4.5 สามารถตรวจสอบสภาวะการใช้งานของ Rechargeable Battery 
 4.6 สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิด NiMH Rechargeable หรือ Alkaline Battery 
 4.7 มีน้ าหนักระหว่าง 200 - 650 กรัม 
 
14. คุณลกัษณะของเครือ่งตรวจโลหะแบบเดนิผา่น (Walk Through Metal Detector) 
1. วัตถุประสงค์การใช้งาน 
    1.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องตรวจจับโลหะ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
    1.2 ส าหรับใช้ในการตรวจค้นหาอาวุธที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ ซึ่งซุกซ่อนมากับบุคคลหรือสิ่งของที่ผ่าน

เข้าไปในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน 
2. มาตรฐานที่ก าหนด 
    2.1 เป็นเครื่องตรวจอาวุธฯที่ได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานสากล IEC หรือ FAA หรือ CE โดยมี

หนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานดังกล่าวจากบริษัทฯผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 



  (นายชัยรัตน์ แก้วเทศ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักทัณฑวิทยา) 
 REV 02 วันที่ 8 กันยายน 2557 เพิม่เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมแทงค์จากโรงงานผู้ผลิต    ๙ | P a g e  

 

    2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน NIJ STANDARD (NILECJ) พร้อมแสดงหนังสือยืนยันผลิตภัณฑ์
ที่เสนอผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

    2.3 มีมาตรฐานการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 65 โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือหนังสือ
รับรองการผ่านมาตรฐานดังกล่าว จากบริษัทฯผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

3. คุณลักษณะทั่วไป 
    3.1 เป็นเครื่องตรวจอาวุธฯ ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับตรวจค้นหาอาวุธโดยสามารถตรวจจับวัตถุชนิด

โลหะ (Metal) ตามข้อ 1.2 พร้อมแจ้งต าแหน่งของวัตถุต้องสงสัยที่ตรวจจับได้แบบ Multi – Zone 
สามารถแสดงต าแหน่งวัตถุต้องสงสัยที่ถูกตรวจจับแต่ละโซนในแนวตั้งได้  (ริมขอบด้านข้างของประตู
ตรวจอาวุธ) 

    3.2 การท างานของเครื่องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ  (Pacemakers) และสตรีมีครรภ์
พร้อมแสดงหนังสือรับรองมาตรฐาน 

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค 
    4.1 สามารถตรวจจับโลหะด้วยระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในกรอบประตูสามารถตรวจค้นได้ทุกมุมใน

ช่องตรวจได้ไม่น้อยกว่า 33 (33 PINPOINT ZONES) จุด โดยระบุต าแหน่งการตรวจพบโลหะของตัว
บุคคลที่เดินผ่าน ตลอดความสูงตั้งแต่ศีรษะจนถึงพ้ืนโดยมีสัญญาณไฟแสดงสถานะต าแหน่งการตรวจ
พบโลหะที่กรอบประตู ด้านซ้ายและด้านขวา 

    4.2 สามารถโปรแกรมเครื่องในการปรับหรือเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรมให้เหมาะสมต่อ
การใช้งานอย่างน้อยต้องปรับSensitivity, Alarm Volume, Alarm Tone ได้ 

    4.3 ภายในเครื่องตรวจอาวุธฯ ต้องมีวงจรป้องกันการรบกวนและวงจรก าจัดสัญญาณการตรวจอาวุธ
ผิดพลาด เมื่อติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธฯ ใกล้กับวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งอยู่คงที่ (Static Metal) เช่น โต๊ะที่มี
ส่วนประกอบของเหล็ก และสามารถติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธฯ ใกล้กับเครื่องตรวจค้นอ่ืนๆ เช่น เครื่อง
เอ็กซ์เรย์ 

    4.4 ขนาดภายในของกรอบประตูตรวจอาวุธแบบเดินผ่านมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร
และความสูงภายในไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร และความลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

    4.5 มีสัญญาณเสียงและแถบสัญญาณไฟแบบ LED สีแดงปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อตรวจพบอาวุธปืน 
มีดพับ หรือวัตถุโลหะที่มีเหล็กผสมและไม่มีเหล็กผสม 

    4.6 สามารถตั้งรหัสผ่านเพ่ือใช้ในการปรับตั้งค่าการใช้งาน 
    4.7 มีระบบส าหรับตรวจนับจ านวนบุคคลเดินผ่าน 
 
 
5. สถานที่ติดตั้งและส่งมอบงาน 

         ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน พร้อมเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเดินสายไฟฟ้า และ/หรือสะพานไฟที่มีค่าสัมพันธ์กับโหลดที่ใช้งาน (เบรคเกอร์) เพ่ือ
รองรับการ ใช้งาน และต้องยึดฐานเครื่องให้แน่นหนาด้วยพุ๊กเหล็ก หรืออุปกรณ์ยึดฐานที่มาจากผู้ผลิต 
ติดตั้งตามต าแหน่งจุดตรวจค้นที่เรือนจ าก าหนด 
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15. คุณลกัษณะของเครือ่งพมิพ์แบบหมกึฉดีพรอ้มแทงค์ ชนดิติดตัง้จากห้าง/รา้นทัว่ไป 
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด สามารถ scan และ copy ได้ 
2. ความละเอียดการพิมพ์ 5760 x 1440 dpi  
3. ความละเอียดการสแกน 1200 x 2400 dpi  
4. ความเร็วในการพิมพ์ขาวด า 36 หน้าต่อนาที  
5. ความเร็วในการพิมพ์สี 36 หน้าต่อนาที  
6. มีจอแสดงผล LCD  
7. มี Card Reader/อ่านการ์ด Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Secure 

Digital/Multimedia Card, Secure Digital High Capacity Card, xD-Picture Card 
8. มีระบบแทงค์เก็บน้ าหมึกแยกสีระบบปรับแรงดัน อย่างน้อยสีละ 100 ซีซี เติมหมึกเชื่อมต่อระบบ

พร้อมใช้งาน 
9. มีตลับหมึกอย่างน้อย 4 ตลับ พร้อม ARC Chip พร้อมสายซิลิโคนอย่างดี 
10. ตัวกรองอากาศอย่างน้อย 4 ตัว เพื่อต่อเข้ากับระบบแทงค์ 
11. พร้อมไซริ้ง + เข็ม ส าหรับอย่างน้อยหนึ่งชุด 
12. คู่มือการติดตั้งและการรีเซทหมึก 

 
16. คุณลกัษณะของเครือ่งพมิพ์แบบหมกึฉดีพรอ้มแทงค์ ชนดิติดตัง้โรงงานผูผ้ลติ 

1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด สามารถ scan และ copy ได้ 
2. ความละเอียดการพิมพ์ 5760 x 1440 dpi  
3. ความละเอียดการสแกน 1200 x 2400 dpi  
4. ความเร็วในการพิมพ์ขาวด า 33 หน้าต่อนาที (ขนาดกระดาษ เอ4) 
5. ความเร็วในการพิมพ์สี 15 หน้าต่อนาที  (ขนาดกระดาษ เอ4) 
6. มีระบบแทงค์เก็บน้ าหมึกแยกสีเชื่อมต่อระบบพร้อมใช้งานจากโรงงานผู้ผลิต 
7. มีตลับหมึกอย่างน้อย 4 ตลับ 
8. มีช่องเชื่อมต่อชนิด USB 2.0 และ ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย 10 Base-T/100Base-TX 

 
 
17. คุณลกัษณะของการตดิตัง้สายสญัญาณและสายไฟฟา้ 

การเดินสายสัญญาณ และสายควบคุมต่างๆ โดยทั่วไปให้ร้อยในท่อ โดยชนิดของสายสญัญาณให้ใช้สาย RG-
6/U Braid Shield 95% หรือดกีว่า และสายไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าใหก้ับระบบ   ให้ใช้สาย THW หรือดีกว่า ทางบริษัทจะต้อง
จัดหาอุปกรณ์สายสญัญาณ และสายไฟ เดินร้อยอยู่ในท่อเหล็ก/ท่อโลหะ/ท่อหุ้มสายไฟฟ้า (Conduit) หรือท่อปูนอย่าง
เรียบร้อย ซึ่งสามารถกันน้ าได้ หา้มมิให้เดินสายเปลือย โดยแยกเปน็ท่อสายสญัญาณ และท่อสายไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ดีกับทาง
กรมราชทัณฑ์ และในการเดินสายสัญญาณดังกล่าวต้องไม่มผีลกระทบใดๆเกิดขึ้น 

ในการเดินสายสัญญาณกล้องทั้งหมด ต้องด าเนินการให้เรียบร้อย สายสัญญาณ และสายไฟฟ้าต้องร้อยอยู่ใน
ท่อตามความเหมาะสมหน้างาน และต้องท าการติดตั้งพร้อมท าการตั้งค่ากล้องและอุปกรณ์ที่จัดซื้อในครั้งนี้ให้พร้อมใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอยีดการเดนิสายและการเลอืกใชท้อ่โลหะ 
1. ท่อฯที่ใช้เดินต้องเป็นท่อโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit ; IMC) หรือ มีคุณสมบัติเทียบเท่า 

หรือเป็นท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing ; EMT) และในกรณีที่ฝังท่อในผนังปูนซีเมนต์ เดินในฝ้าเพดาน ห้าม
ฝังดิน ห้ามไม่ให้ใช้ส าหรับเป็นตัวน าต่อลงดิน  

2. การใช้ท่อโลหะที่มีขนาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานท้องตลาด สามารถต่อให้ยาวขึ้นได้ โดยท าเกลียวที่ปลายท่อ แล้ว
ขันต่อกันด้วยข้อต่อ , ข้อโค้งส าเร็จรูป , การดัดท่อ, กล่องแยกสาย ตามมาตรฐานทั่วไปในการต่อ ยกเว้นท่อโลหะ
บาง (Electrical Metallic Tubing ; EMT) ห้ามท าเกลียว ในการต่อท่อ ให้ใช้ข้อต่อแบบสกรูไข 

3. การยึดท่อโลหะฯกับผนังจะต้องมีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3.0 เมตร และห่างจากกล่องไฟฟ้า หรือ
จุดต่อไฟ ไม่เกิน 0.9 เมตร 

 
 

กล่องไฟฟ้า    
 
 
 
      จุดจับยึด 
 
 
 
 

4. การต่อสาย และการต่อแยกสาย จะต้องท าในกล่องไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้เท่าน้ัน โดยปรมิาตรของสาย,ฉนวน และ
หัวต่อสาย รวมกันต้องไมเ่กิน 75% ของปริมาตร 

 
 
กล่องต่อสาย 

        สายไฟฟ้า 
         ท่อร้อยสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metal Conduit ; FMC) ลักษณะที่มีความอ่อนตัวสูง สามารถโค้งงอได้ อนุญาตให้ใช้ได้    กับ
งานที่มีความโค้งงอ ด้วยการหักมุมสูงๆ หรือ เดินภายใต้ฝ้าเพดาน ห้ามมิให้ใช้ต่อเข้ากับตัวกล่องของกล้องวงจร
ปิดฯ ,ห้ามใช้ในสถานที่ที่มีโอกาสเปียกน้ า หรือของเหลว ,ห้ามฝังดิน , ห้ามฝังในคอนกรีต    การจับยึดต้องจับ
ยึดในที่ที่มั่นคงแข็งแรง ทุกระยะต้องไม่เกิน 1.50 เมตร และห่างจากกล่องไฟฟ้า หรือจุดต่อไฟไม่เกิน 0.30 
เมตร 

 
 
 

0.90 ม. 3.0 ม. 
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กล่องสายไฟ 

 
 
 
      จุดจับยึด 

 
 
 
 
 
6. ในการต่อท่อโลหะอ่อนระหว่างกล่องของกล้องวงจรปิดฯกับกล่องต่อไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้ท่อโลหะอ่อนกันน้ า  ที่มี

เปลือก PVC หุ้มด้านนอก เพื่อป้องกันความช้ืน,ไอ,ของเหลว,ของแข็ง,สิ่งสกปรก และป้องกันสายไฟฟ้า หรือ
สายสัญญาณ ช ารุด การจับยึดต้องจับยึดในที่ที่มั่นคงแข็งแรง ทุกระยะต้องไม่เกิน 1.50 เมตร และห่างจากกล่อง
ไฟฟ้า หรือจุดต่อไฟไม่เกิน 0.30 เมตร 

7. การในการเดินท่อตามผนังอาคารหรือก าแพงต้องมีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร หรือตามความเหมาะสม
ของสถานท่ีที่ติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ 

8. อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่น ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ท่อโลหะฯ หรือท่อโลหะอ่อน ที่    กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
เช่น ท่ออโลหะแข็ง(Rigid Nonmetallic Conduit ; RNC , รางเดินสาย (Wire ways) , รางเดินสายประกอบ 
(Auxiliary Gutters) เป็นต้น 

9. ในการเดินระบบไฟฟ้า อนุญาตให้ใช้ระบบไฟฟ้าเดิมของสถานที่ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของประสิทธิภาพ
การจ่ายก าลังไฟของระบบไฟฟ้า 

10. ในกรณีที่มีการเดินสายนอกอาคารที่มีความยาวเกินกว่าคุณลักษณะเฉพาะของสายสัญญาณที่ใช้ก าหนดไว้ หรือ 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีอื่นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อนุญาตให้ใช้สายสัญญาณแบบเกลียวบิดคู่ (UTP 
CAT5 หรือ CAT6 หรือดีกว่า) พร้อมอุปกรณ์เพิ่มคุณภาพสัญญาณได้ หรือสายสัญญาณ RG6 แบบภายนอกที่มี
สายสลิงค์แบบภายใน 

11. การเดินท่อร้อยสาย อนุญาตให้ใช้ ท่อเอชดีพีอี (HDPE = High Density Polyethylene) และการใช้วัสดุอื่น
ประกอบร่วม เช่นในสถานที่ที่ไม่สามารถเดินท่อเหล็กได้ หรือ สถานที่ที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ก าหนดเฉพาะ เพื่อ
ความมั่นคง อนุญาตให้ใช้ท่อ HDPE พร้อมสลิง หรือ ฝังพ้ืน โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

12. การเดินสายสัญญาณที่พาดผ่านเสาไฟฟ้า หรือ เดินตามแนวสายไฟฟ้า หรือ ยึดเหนียวกับเสาไฟฟ้าเดิมของทาง
เรือนจ า อนุญาตให้ใช้ สายสัญญาณส าเร็จรูปที่ประกอบด้วย สาย RG6 หรือดีกว่า ,สายไฟฟ้า และสลิง โดยทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

 
 
 
 
 
 
 

0.30 ม. 1.50  ม. 


