คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือหาตําแหนงพิกดั บนพื้นโลกดวยดาวเทียมยี่หอ GARMIN รุน eTrex 20 Thai

1. คุณลักษณะทั่วไป
เปนเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนพื้นโลกโดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS (Global Positioning
System) ขนาดเล็กกะทัดรัดสําหรับพกพาติดตัวไดสะดวก น้ําหนักรวมไมเกิน 145 กรัม (รวมแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน
เครื่องมือ) โดยบริษัทฯ ตองระบุน้ําหนักลงในเอกสารประกอบการเสนอราคา
2. คุณลักษณะเฉพาะดานกายภาพ
2.1. เปนเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนพื้นโลกโดยใชสัญญาณจากดาวเทียมแบบพกพาที่มีเสาอากาศรับสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่อง
2.2. มีขนาดเล็กกะทัดรัดสําหรับพกพาติดตัวไดสะดวก ขนาดความกวางไมเกิน 2.1 นิ้ว ความยาวไมเกิน 4.0 นิ้ว
2.3. จอแสดงผลเปนหนาจอสีไมนอยกวา 6500 สีที่มีความคมชัดสูง แบบ TFT ความละเอียดไมต่ํากวา 176 x 220
pixels ความกวางหนาจอแสดงผลไมนอยกวา 1.4 x 1.7 นิ้ว
2.4. มีไฟสองสวางหนาจอ (Backlighting) เพื่อใชในที่แสงสวางนอยได
2.5. มีปุม Thumb Stick ชวยเพิ่มและอํานวยความสะดวกในการใชงาน
2.6. เปนเครื่องมือที่สามารถทํางานในชวงอุณหภูมิที่อยูระหวาง -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส หรือดีกวา
2.7. มีหนวยความจําภายในตัวเครื่อง 1.7 GB.
2.8. สามารถรองรับหนวยความจําภายนอก (External Memory) ได แบบ microSD card
2.9. สามารถใชไฟจากแบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลนขนาด AA จํานวน 2 กอนโดยสามารถใชงานตอเนื่องไดสูงสุดไมนอย
กวา 25 ชั่วโมงหรือขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน
2.10. มีชองสําหรับเชื่อมตอเพื่อใชกับไฟฟากระแสตรง (DC) จากภายนอกได
2.11. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port ได
2.12. เปนเครื่องที่สามารถกันน้ําไดลึก 1 เมตรเปนเวลาครึ่งชั่วโมง ตามมาตรฐาน IPX7
3. คุณลักษณะเฉพาะดานภาครับสัญญาณและมาตรฐานดานแผนที่
3.1 มีเ ครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบ WAAS
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3.2 สามารถกําหนดรูปแบบภาครับสัญญาณระบบดาวเทียมทํางานรวมกันไดทั้งระบบ GPS ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ GLONASS ประเทศรัสเซีย
3.3 มีความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงไมมากกวา 10 เมตร 95% Typical
3.4 สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลคาพิกัดไดทั้งแบบ Lat/Lon, UTM/UPS, MGRS และอื่นๆ รวมถึงมีระบบ
พิกัดแบบที่สามารถกําหนดคาเองได (User UTM Grid)
3.5 สามารถแสดงคาพิกัดบนพื้นหลักฐานแผนที่ไดหลายพื้นหลักฐานเชน WGS84, WGS72 เปนตน
3.6 สามารถกําหนดคาพารามิเตอร ของพื้นหลักฐานอางอิง (User Datum) เพื่อใหไดคาพิกัดตรงกับพื้นหลักฐาน
อางอิงตางๆได
4. คุณลักษณะเฉพาะความตองการดานความสามารถการทํางาน
4.1. สามารถแสดงผลลัพธคาพิกัด ขอมูลแผนที่และขอมูลนําทาง ผานหนาจอแสดงผลไดเปนอยางดี
4.2. สามารถคนหาตําแหนง อําเภอจากการสะกดตามตัวอักษรได
4.3. สามารถทํางานผานเมนูคําสั่งทั้งภาษาไทยและสามารถเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษได
4.4. สามารถ Zoom In – Zoom Out และ Pan แผนที่ ได
4.5. สามารถนําทาง (Navigation) ไปยังตําแหนงที่ตองการได โดยแสดงเปนระยะทาง, ทิศทาง และสามารถแสดงใน
ลักษณะของ Graphic ใหเห็นไดดวย
4.6. สามารถบอกระยะทาง ความเร็วในการเดินทาง และเวลาพระอาทิตยขึ้นหรือตก
4.7. สามารถตั้งคาเตือนเมื่อเขาใกล จุดเฝาระวัง (Proximity) จาก Waypoints ที่กําหนดได
4.8. สามารถคํานวณพื้นที่ (Area Calculation) จาก Track Log โดยการเดินเก็บ Track รอบแปลงที่ดินได โดยแปลง
หนวยเปนไร-งาน-ตารางวาได
4.9. มีฟงกชั่น ปฏิทิน เพื่อใชดูเวลาพระอาทิตยขึ้น / พระอาทิตยตก ลักษณะของดวงจันทรที่ปรากฏในชวงเวลาตางๆ
ความเปนไปไดในการลาสัตวและตกปลา
4.10. มีฟงกชั่น เครื่องคํานวณ เพื่อใชเครื่องมือ เปนเสมือนเครื่องคิดเลข และสามารถเลือกเครื่องคิดเลขแบบ
มาตรฐาน (Standard) หรือ วิทยาศาสตร (Scientific) ได
4.11. มีฟงกชั่น นาฬิกาจับเวลา เพื่อใชเครื่องมือ เปนเสมือน นาฬิกาจับเวลาได
4.12. สามารถกําหนดรูปแบบการใชงานเปนแบบโหมดสาธิต (Demo mode) สําหรับการทดลองใชงานได
4.13. สามารถบันทึกขอมูลพิกัดเปน Waypoints ไดไมนอยกวา 2,000 จุดโดยสามารถกําหนดรูปสัญลักษณ (Icon)
ของ Waypoints สําหรับแสดงในหนาจอเครื่องได และสามารถคนหาตําแหนงที่เก็บไวจากการสะกดตาม
ตัวอักษรได
4.14. สามารถทําการหาคาเฉลี่ยตําแหนงของจุด Waypoint เพื่อใหตําแหนงถูกตองแมนยํามากขึ้นได
4.15. สามารถบันทึกขอมูลคาพิกัดแบบ Track Log ไดไมนอยกวา 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บไดไมนอย
กวา 200 Save Tracks
4.16. สามารถบันทึกขอมูลเปนเสนทางไดไมนอยกวา 200 เสนทาง
4.17. สามารถนําเขาขอมูลภาพถายทางอากาศหรือดาวเทียมหรือขอมูลภาพรูปแบบ PDF หรือ JPEG ตรึงขอมูลคา
พิกัด (Rectify) เพื่อทํางานแสดงผลรวมกับขอมูลแผนที่ประเทศไทยภายในตัวเครื่องได
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4.18. สามารถกําหนดเงื่อนไขการหลีกเลี่ยงเสนทางตามประเภทเสนทางได
4.19. สามารถตั้งคาการเตือน (Proximity Alarms) เมื่อเขาใกลตําแหนงที่ตองการได
4.20. รองรับการแสดงขอมูลตาราง น้ําขึ้น - น้ําลง (Tide tables) ได
4.21. สามารถเชื่อมตอแบบไรสาย เพื่อโอนถายขอมูล (Waypoint, Track, Route) ระหวางเครื่องมือรุนเดียวกันได
4.22. สามารถรองรับการเชื่อมตออุปกรณเสริมตางๆแบบไรสายไดเชน ตัววัดคลื่นหัวใจ (Heart Rate Monitor),
เซ็นเซอรวัดความเร็วจักรยาน (Speed/Cadence Bike sensor)
4.23. รองรับโปรแกรมสําหรับการนําเขา-สงออกขอมูล กับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล
รายละเอียด เชนชื่อตําแหนงที่ใชประจําได
4.24. รองรับโปรแกรมแผนที่สําหรับการแสดงผลเรียกดูขอมูลแผนที่และขอมูลภายในตัวเครื่องมือ เชน Waypoint,
Track, Route โดยเครื่องมือตองเชื่อมตอทํางานแสดงผลรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร
5. คุณลักษณะเฉพาะความตองการดานขอมูลแผนที่ประเทศไทย
5.1. มีขอมูลแผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูง ครอบคลุมขอบเขตประเทศไทยทั้งหมด มีรายละเอียดความตองการ
ชั้นขอมูล และตองสามารถแสดงผลลัพธของขอมูล ดังนี้
5.1.1. ขอมูลขอบเขตการปกครองตั้งแตระดับประเทศ และ จังหวัด
5.1.2. ขอมูลเสนทางคมนาคมทางถนน ตั้งแตถนนทางหลวงแผนดิน 1-4 หลัก ถนนทางหลวงชนบท ถนนภายใน
เขตเทศบาล และถนนทางดวน ครอบคลุมทั้งประเทศ
5.1.3. ขอมูลเสนทางคมนาคมทางรถไฟ และตําแหนงสถานีรถไฟ
5.1.4. ขอมูลเสนทางรถไฟฟา BTS รถไฟฟา รฟม. และตําแหนงทางเขา - ออกสถานีรถไฟฟา
5.1.5. ขอมูลเสนทางคมนาคมทางน้ํา และแหลงน้ํา ไดแก แมน้ํา ลําคลอง เขื่อน และตําแหนงทาเรือ
5.1.6. ขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ (Point of Interest) ไมนอยกวา 800,000 ตําแหนง ไดแก
5.1.6.1 ตําแหนงสถานที่ราชการ ไดแก เชน ศาลากลางจังหวัด และสถานที่ราชการตาง ๆ
5.1.6.2 ตําแหนงสถานที่สาธารณูปโภค ไดแก เชน สํานักงานประปา สํานักงานไฟฟา สํานักงาน
โทรคมนาคม
5.1.6.3 ตําแหนงสถานที่สําคัญสําหรับชุมชน ไดแก เชน โรงพยาบาล โรงเรียน สํานักงานอนามัย
สถานีตํารวจ ดับเพลิง ตลาด ศาสนสถาน
5.1.6.4 ตําแหนงสถานที่เอกชนสําคัญ ไดแก เชน ปมน้ํามัน แกส รานสะดวกซื้อ
5.1.6.5 ตําแหนงสถานที่ทองเที่ยว และสถานีทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา
5.1.7. ขอมูลแผนที่ประเทศไทยตองติดตั้งสงมอบมาพรอมเครื่องมือจะตองมีความละเอียดสูงในมาตรฐาน
มาตราสวน 1 : 4,000 ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสําคัญ และ 1 : 20,000 นอกเขตอําเภอเมืองสําคัญ และ
ตองสามารถทําการแสดงหลักฐานความถูกตองแมนยําของขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ โดยมีความ
คลาดเคลื่อนทางคาพิกัดไมมากกวา 20 เมตร
5.1.8. สามารถคํานวณเสนทางจากจุดเริ่มตน ไปยังที่หมายได โดยใชขอมูลแผนที่ชุดนี้ และสามารถบอก
ระยะทาง,เสนทาง,ทิศทางการเลี้ยว ตามถนนที่อยูบนแผนที่ชุดนี้ได
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5.1.9. ขอมูลแผนที่ประเทศไทยตองสามารถรองรับการทํางานและแสดงผลไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
6. อุปกรณประกอบ
6.1. ตัวเครื่อง พรอมซองบรรจุ
6.2. แบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 2 กอน
6.3. สายโอนถายขอมูล ระหวาง GPS และคอมพิวเตอร
6.4. คูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
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