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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 

ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 1 ห้อง 

 

1. ความเป็นมา 

ปัจจุบันปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส ำคัญต่อกำรปรับโครงสร้ำงและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศในระยะยำวยังมีประสิทธิภำพต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศักยภำพของคนในประเทศ ควำมสำมำร
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนยังมีคุณภำพไม่ดีพอ ดังนั้นกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์จึงเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือเสริมควำมแข็งแกร่งสู่ภำคกำรผลิตให้ประเทศมีศักยภำพ
เพียงพอและสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

จำกนโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) จะเห็นได้ว่ำกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัลมี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกๆ ด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำธุรกิจกำรสื่อสำรของประเทศที่
จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล โดยมีเป้ำหมำย กำรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ กำรมีขนำดที่
พอเพียงกับกำรใช้งำน มีเสถียรภำพที่มั่นคง ในรำคำที่เหมำะสม เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนไปสู่กำรต่อยอดกิจกรรม
กำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภำพสูงสุดพร้อมส ำหรับกำรแข่งขันกับนำนำ
ประเทศ รวมถึงกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของทั้งในภำครัฐ ภำคธุรกิจและกำรเงิน ภำคกำรสื่อสำร 
บันเทิง กำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม รวมถึงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสังคมดิจิทัล (Digital Knowledge 
and Society) ให้ระบบสำรสนเทศดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอน   

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทด้ำนกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
จึงได้ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของ
มหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและงำนสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งมีคลังทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถเรียกข้อมูลมำใช้หรือน ำไปวิเครำะห์ต่อยอดได้อย่ำงสะดวกตอบสนอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

2. วัตถุประสงค ์
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2.1 เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและงำนสำยสนับสนุนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

2.2 เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งมีคลังทรัพยำกรสำรสนเทศ  เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและสำมำรถเรียกข้อมูลมำ
ใช้หรือน ำไปวิเครำะห์ต่อยอดได้อย่ำงสะดวกตอบสนองต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

3.3 ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลำง 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมท ำ
สัญญำตำมที่ กวพ. ก ำหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

3.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจัดซื้อของกรม 
3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำร

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับกำรขำย ให้เช่ำ หรือให้เช่ำซื้อ กำรติดตั้งระบบสื่อสำรและ
โทรคมนำคม ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือระบบไฟฟ้ำโดยตรง และให้บริกำรบ ำรุงรักษำมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ 
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3.11  ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแผนกำรด ำเนินงำนก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำร (Microsoft Project) หรือ
โปรแกรมอ่ืนใดที่ท ำงำนในลักษณะของกำรควบคุมโครงกำร (Project Management) ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และจะต้องจัดท ำแบบส ำหรับใช้งำนจริง (Shop Drawing) ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มด ำเนินกำรทุกครั้ง 
 

4. รูปแบบคุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 1 ระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป (Raised Floor System) จ านวน 1 ระบบ 
ควำมต้องกำรทั่วไป 
1. ผู้เสนอรำคำต้องรื้อแผ่นฝ้ำเพดำนของเดิม ภำยในห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง, ระบบดับเพลิงชุดเดิมให้เหมำะสม พร้อมทั้งทำสีเพดำน ให้เรียบร้อย 
2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบพื้นยกส ำเร็จภำยในห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

ที่ก ำหนด โดยมีขนำดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 76 ตำรำงเมตร โดยยกสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 40 
เซนติเมตรพร้อมติดตั้งบัวยำงเชิงปิดขอบผนังทั้ง 4 ด้ำนให้เรียบร้อย  

3. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบพื้นยกส ำเร็จภำยในห้องไฟฟ้ำที่ก ำหนด โดยมีขนำดพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่ำ 24 ตำรำงเมตร โดยยกสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งบัวยำงเชิงปิดขอบ
ผนังทั้ง 4 ด้ำนให้เรียบร้อย 

4. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งพร้อมท ำทำงลำดขึ้นลง มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 170 เซนติเมตร 
และยำวไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

5. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งสำยดินแบบตำข่ำย (Ground Grid) ใต้พ้ืนยกในห้องศูนย์ควบคุม
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และต่อเชื่อมระบบสำยดินเข้ำกับระบบสำยดินของอำคำรที่จัดเตรียมไว้ 

6. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งฉนวนป้องกันควำมชื้น (Closed Cell) บริเวณพ้ืนและผนัง ใต้พ้ืนยก
ส ำเร็จรูปห้องเครือข่ำยสำรสนเทศ 

7. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งแผ่นแบบระบำยลมเย็นที่ระบำยลมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น
ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

8. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับเปิดพื้นยก (Panel Lifters) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. พ้ืนยกส ำเร็จรูป (Raised Floor System) ชนิดที่ผลิตเพ่ือน ำมำใช้งำนภำยในศูนย์ข้อมูลโดยเฉพำะ มี
ขนำดกว้ำง 600 มิลลิเมตร ยำว 600 มิลลิเมตร และมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 41 มิลลิเมตร โดย
สำมำรถเคลื่อนย้ำย และเปลี่ยนต ำแหน่งหรือย้ำยได้โดยไม่เสียรูปทรง 

2. แผ่นพื้นส ำเร็จรูปประกอบด้วยเหล็กเรียบด้ำนบน ยึดกับแผ่นเหล็กขึ้นรูป Waffle สำมำรถรับน้ ำหนัก
ต่อจุดได้ (Concentrated หรือ Static Load) ไม่น้อยกว่ำ 1,250 ปอนด์หรือ 567 กิโลกรัม และรับ
น้ ำหนักต่อพ้ืนที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 2,800 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร 
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3. พ้ืนยกส ำเร็จรูปเป็นแผ่นเหล็กขึ้นรูปเคลือบด้วยสี Epoxy Powder coated เพ่ือป้องกันสนิมทั้งแผ่น 
และภำยในเป็น Light Weight Cement เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรรองรับน้ ำหนักได้ดี และได้รับ
ตำมมำตรฐำน CISCA และ EN 12825 เป็นอย่ำงน้อย 

4. พ้ืนยกส ำเร็จรูปด้ำนบนของแผ่นพ้ืนปิดทับด้วยแผ่น High Pressure Laminated (HPL) มีคุณสมบัติ
ป้องกันไฟฟ้ำสถิตย์ ตำมมำตรฐำน ASTM E84-1998  และ ASTM E136-99 เป็นอย่ำงน้อย โดยมี
น้ ำหนักไม่เกิน 15.30 กิโลกรัมต่อแผ่น 

5. ขำตั้ง ฐำน และคำนรับท ำจำกเหล็กชุบฮอตดิฟกัลป์วำไนซ สำมำรถป้องกันกำรกัดกร่อน และขำตั้ง
สำมำรถปรับระดับไดต้ำมกำรใช้งำน 

6. แผ่นแบบระบำยลมเย็นมีคุณสมบัติระบำยลมได้ถึง 7.8 กิโลวัตต์ ที่ควำมเร็วลม 1,121 ลูกบำศก์ฟุตต่อ 
นำท ีหรือร้อยละ 32 ของแผ่นระบำยลม 

7. สำยดินแบบตำข่ำย (Ground Grid) เป็นสำยสำยทองแดงตีเกลียวขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 ตำรำง
มิลลิเมตร ยึดกับขำส่วนที่เป็นโลหะของขำพ้ืนยกโดยใช้ U-Clamp พร้อม Ground Bar 

8. ฉนวนป้องกันควำมชื้น (Closed Cell)  เป็นชนิดแบบไม่ลำมไฟ หนำไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว เพ่ือป้องกัน
กำรควบแน่น 

9. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายการที่ 2 ระบบไฟฟ้าส ารองต่อเนื่อง จ านวน 1 ระบบ 
ควำมต้องกำรทั่วไป 
1. ระบบส ำรองไฟฟ้ำต่อเนื่องที่เสนอจะต้องเป็น แบบ Double Conversion ที่ใช้เทคโนโลยี IGBT ให้

พิกัดก ำลังของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 kVA พร้อมระบบแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำได้นำน
ไม่น้อยกว่ำ 15นำที ที่โหลด 100% สำมำรถรองรับระบบแรงดันไฟฟ้ำขำเข้ำ และขำออก 3 เฟส 
380/400/415 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ หรือที่ดีกว่ำ 

2. ระบบส ำรองไฟฟ้ำต่อเนื่องที่เสนอจะต้องมีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 2 เครื่อง ที่สำมำรถรองรับ
กำรท ำงำนของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศได้ และสำมำรถรองรับกำรท ำงำนในกรณีที่เครื่อง
ส ำรองไฟฟ้ำเครื่องใด เครื่องหนึ่งไม่สำมำรถท ำงำนได้ หรือเสียหำยได้  

3. ระบบส ำรองไฟฟ้ำต่อเนื่องที่เสนอต้องประกอบส ำเร็จ และผลิตภำยใต้โรงงำนและเครื่องหมำยกำรค้ำ
ของตัวเองโดยตรงที่ได้รับได้มำตรฐำน ISO 9001 และ ISO14001 โดยไม่เป็นกำรลักษณะกำรจ้ำง
ผลิต ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ OEM โดยมีเอกสำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริกำร 
และกำรซ่อมบ ำรุงของมหำวิทยำลัย 
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4. ผู้เสนอรำคำต้องติดตั้งฐำนกระจำยน้ ำหนัก (Share Load) ในกรณีพ้ืนที่ติดตั้งไม่สำมำรถรองรับ
น้ ำหนักของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ และแบตเตอรี่ที่เสนอได้ โดยกำรออกแบบ และติดตั้งฐำนกระจำย
น้ ำหนักนั้นต้องได้รับกำรรับรองแบบจำกภำคีวิศวกรโยธำหรือสูงกว่ำ  

5. ระบบส ำรองไฟฟ้ำต่อเนื่องต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 EN/IEC 62040-1 - Uninterruptible power systems (UPS): General and safety 
requirements 

 EN/IEC 62040-2 – Uninterruptible power systems (UPS): Electromagnetic 
Compatibility(EMC) requirements 

 EN/IEC 62040-3 - Methods of specifying the performance and test requirements  

 CE และ TUV 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำเป็นแบบ Double Conversion ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 kVA สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำ

ได้เมื่อกระแสไฟฟ้ำเกิดกำรขำดตอน และป้องกันกำรผิดปกติของกระแสไฟฟ้ำ เช่น กระแสไฟฟ้ำเกิน 
ไฟฟ้ำตกได ้

2. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำมีคุณสมบัติด้ำนเข้ำดังนี ้

 Input voltage  : 250 V ถึง 470 V หรือดีกว่ำ แบบ 3 เฟส 

 Input frequency  : 45-66 Hz หรือดีกว่ำ 

 Input Power Factor : 0.99 หรือดีกว่ำ 

 THDI   : <3 % ที่พิกัด 100% หรือดีกว่ำ 
3. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำมีคุณสมบัติด้ำนออกดังนี้ 

 Output voltage  : 380/400/415 V ± 1% หรือดีกว่ำ แบบ 3 เฟส 

 Output frequency  : 50 Hz ± 0.1% หรือดีกว่ำ 

 Output Power Factor : 0.9 หรือดีกว่ำ 

 Voltage distortion  : < 2% (Nonlinear load) หรือดีกว่ำ 

 Overload   : 125% 10 นำที และ 150% 1 นำที  

 Efficiency (Online)  : ไม่น้อยกว่ำ 94% ที่โหลดพิกัด 100% 
4. แบตเตอรี่ที่น ำเสนอต้องผลิตด้วยเทคโนโลยี Absorbent Glass Mat (AGM) ชนิด Valve Regulated 

Lead Acid แบบ High Rate ที่ออกแบบมำให้มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่อุณหภูมิ 25 องศำ
เซลเซียล หรือที่ดีกว่ำ 

5. แบตเตอรี่ที่น ำเสนอมีแรงดัน Float Voltage : 13.65 ± 0.15 โวลต์ต่อลูก และมีแรงดัน Equalize 
Voltage : 14.40 โวลต์ ถึง 14.80 โวลต์ ต่อลูกที่ 25 องศำเซลเซียส 
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6. แบตเตอรี่ที่น ำเสนอต้องมีวัสดุท ำตัวถัง และฝำปิดท ำจำกวัสดุ Polypropylene ตำมมำตรฐำน 
UL1778, UL924, UL1989 และ UL94V-2 หรือที่ดีกว่ำ ซ่ึงสำมำรถทนแรงกระแทก ทนสำรเคมี 
และไม่ท ำให้เกิดไฟฟ้ำสถิต สำมำรถทนควำมร้อนไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

7. ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงรำยกำรค ำนวณแบตเตอรี่ โดยก ำหนดให้ค่ำ End Voltage เท่ำกับ 1.75 
V/Cell ค ำนวณที่อุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียล และ Output Power Factor 0.9 พร้อมแนบเอกสำร
ประกอบ ซึ่งแสดงค่ำระยะเวลำส ำรองไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ 

8. แบตเตอรี่ต้องออกแบบและควบคุมกำรผลิตจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ และผลิตจำกโรงงำนได้มำตรฐำน  
ISO 9001 และ ISO14001 โดยต้องมีเอกสำรยืนยันจำกโรงงำนผู้ผลิต  

9. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอสำมำรถต่อเชื่อมไฟฟ้ำด้ำนเข้ำ ได้อย่ำงน้อย 2 ชุด (Dual Input) และระบบ
ส ำรองไฟฟ้ำรองรับกำรต่อเชื่อมแบบขนำน เพ่ิมได้อย่ำงน้อย 5 ชุดในอนำคต เพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรกำรใช้งำนและควำมเสถียรภำพของระบบ 

10. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอสำมำรถต้องมีสวิตช์ควบคุมท่ีติดตั้งอยู่ภำยในตัวเครื่อง อย่ำงน้อยดังนี้ 

 Input switch 

 Bypass switch 

 Maintenance bypass switch 

 Output switch 
11. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอต้องมีส่วนแสดงผลที่เป็น Multifunction LCD หรือดีกว่ำ เพ่ือให้ทรำบถึง

สถำนะภำพกำรท ำงำนของเครื่องอย่ำงน้อยดังนี้ 

 Input :  Voltage, Current 

 Output :  Voltage, Frequency, Current, Power 

 Battery :  Voltage, Charge/discharge current, temperature 
12. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอต้องมีส่วนแสดงผลของชุด Mimic Diagram ชนิด LED ที่สำมำรถแสดง

สถำนะภำพกำรท ำงำนของเครื่องได้เป็นอย่ำงน้อยเช่น Input, Inverter, Battery, Load, bypass 
13. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอต้องมีชุด emergency power off (EPO) ส ำหรับรองรับกำรสั่งกำร หรือ

ควบคุมเครื่องจำกภำยนอก เช่นปิดเครื่อง, เปิดชุด Static Switch เป็นต้น 
14. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำที่เสนอต้องมี Port Network สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย และสำมำรถใช้

งำนผ่ำน Web browser พร้อมส่งข้อมูลต่ำงๆ เช่นยี่ห้อ รุ่น, Input Voltage, Output Voltage, 
Output Current, Battery Status, และ Alarm ของเครื่องให้กับระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ 
ใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ และเป็นยี่ห้อเดียวกันพร้อมสิทธิ์กำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง 

15. ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรทดสอบระบบในขณะไม่มีโหลด และในขณะที่มีโหลดจ ำลอง (Dummy 
Load) โดยที่ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
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16. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รายการที่ 3 ระบบสายไฟฟ้า จ านวน 1 ระบบ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำหลัก (EMDB) จ ำนวน 1 ตู้ แบบ 3 เฟส 4 
สำย ที่พิกัดกระแสไม่น้อยกว่ำ 300 แอมแปร์ พร้อมอุปกรณ์วัดค่ำไฟฟ้ำแบบดิจิตอล (Digital Power 
Meter) จ ำนวน 2 ชุดส ำหรับวัดก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้งำนทั้งหมด และวัดก ำลังไฟฟ้ำส ำหรับระบบปรับ
อำกำศ และมีวงจรย่อยอย่ำงน้อย 6 วงจร ส ำหรับรองรับกำรจ่ำยกระแสให้กับศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ  

2. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (PUDB) จ ำนวน 1 ตู้ และสำยไฟฟ้ำ 
แบบ 3 เฟส 4 สำย ที่พิกัดกระแสไม่น้อยกว่ำ 120 แอมแปร์ และมีวงจรย่อยอย่ำงน้อย 4 วงจร 
ส ำหรับรองรับกำรจ่ำยกระแสให้กับเครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น พร้อมระบบ
อ่ืนๆ ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

3. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (OUDB) จ ำนวน 1 ตู้ และสำยไฟฟ้ำ 
แบบ 3 เฟส 4 สำย ที่พิกัดกระแสไม่น้อยกว่ำ 120 แอมแปร์ และมีวงจรย่อยอย่ำงน้อย 4 วงจร 
ส ำหรับรองรับกำรจ่ำยกระแสให้กับชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (MDB) ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ 

4. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (MDB) จ ำนวน 2 ตู้  และสำยไฟฟ้ำ 
แบบ 3 เฟส 4 สำย ที่พิกัดกระแสไม่น้อยกว่ำ 100 แอมแปร์ และมีวงจรย่อยอย่ำงน้อย 18 วงจร 
ส ำหรับรองรับกำรจ่ำยกระแสให้กับตู้ Rack ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

5. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งสำยไฟฟ้ำชนิด VCT ขนำดรองรับกระแสไม่น้อยกว่ำ 32 
แอมแปร์ จำกชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (MDB) ไปยังจุดติดตั้งเพ่ือเชื่อมต่อกับเต้ำรับแบบ Power Plug 
ขนำด 32 แอมแปร์ ด้ำนบนตู้ Rack จ ำนวน 22 ชุด ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

6. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (MDB) จ ำนวน 1 ตู้ และสำยไฟฟ้ำ แบบ 
3 เฟส 4 สำย ที่พิกัดกระแสไม่น้อยกว่ำ 30 แอมแปร์ และมีวงจรย่อยอย่ำงน้อย 18 วงจร ส ำหรับ
รองรับกำรจ่ำยกระแสให้ระบบมอนิเตอร์และระบบรักษำควำมปลอดภัย ภำยในศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ 



8 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

7. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งรำงเดินสำยไฟฟ้ำ (Basket Tray ) ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
300 มิลลิเมตร เหนือตู้ Rack ทุกตู้ ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ส ำหรับติดตั้ง
สำยไฟฟ้ำ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. สำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ ชนิดตัวน ำเป็นทองแดง หุ้มด้วยฉนวน PVC Insulate สำมำรถทนแรงดันไฟฟ้ำได้ 
750 V และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่ำ 70 °C ตำม มอก.11-2553  

2. สำยไฟฟ้ำที่ใช้กับตู้ Rack ให้ใช้สำยไฟฟ้ำชนิด Flexible Conductor (VCT) หุ้มฉนวนพีวีซี สำมำรถ
ทนแรงดันไฟฟ้ำได้ 750 V และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่ำ 70 °C ตำม มอก.11-2553 

3. มีอุปกรณ์วัดค่ำไฟฟ้ำแบบดิจิตอล (Digital Power Meter) สำมำรถวัดและส่งค่ำกระแสไฟฟ้ำ แรงดัน 
และค่ำอ่ืนๆ ให้กับระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติได้อย่ำงสมบูรณ์ 

 
รายการที่ 4 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จ านวน 1 ระบบ 

 ระบบปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น 

 ตู้เก็บกักลมเย็น (Cool Containment) 

 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน 

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรจัดหำและติดตั้งเครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น ที่ระบำย
ควำมร้อนน้ ำยำด้วยอำกำศ แบบส่งลมเย็นจำกด้ำนล่ำง (Down Flow) สำมำรถท ำควำมเย็นสัมผัส
สุทธิ  (Sensible Capacity) ได้ไม่น้อยกว่ำ 180,000 BTU/hr อย่ำงน้อย 2 เครื่อง โดยสำมำรถ
ต่อเชื่อม และควบคุมตั้งค่ำกำรท ำงำนสลับกำรท ำงำนได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม 

2. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นที่เสนอต้องประกอบส ำเร็จ และผลิตภำยใต้โรงงำน
และเครื่องหมำยกำรค้ำของตัวเองโดยตรง ไม่เป็นกำรลักษณะกำรจ้ำงผลิต และไม่เป็นผลิตภัณฑ์ 
OEM โดยมีเอกสำรรับรองจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์ในกำรบริกำร และกำรซ่อมบ ำรุงของ
มหำวิทยำลัย 
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คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นสำมำรถใช้งำนงำนกับไฟฟ้ำ 400 V แบบ 3 เฟส 
ควำมถี่ 50 Hz ได้ และใช้น้ ำยำ R410 เท่ำนั้นเพื่อประสิทธิภำพของกำรท ำควำมเย็น 

2. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นสำมำรถควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นภำยในห้องให้
อยู่ที่สภำวะ 24 ◦C และ 50 % RH โดยมีอุณหภูมิภำยนอก 35 ◦C  

3. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นท ำหน้ำที่ส่งลมเย็น (Indoor Unit) มีตัวถังที่ท ำด้วย
เหล็กเคลือบสังกะสี (Hot Zinc Plated Sheet Steel) ภำยในเครื่องบุด้วยฉนวนชนิดไม่ลำมไฟตำม
มำตรฐำน Class B1 และ Class M1 เป็นอย่ำงน้อย เพื่อป้องกันป้องกันเสียงรบกวน และกำรลำมไฟ 

4. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น ที่ท ำหน้ำที่ส่งลมเย็น (Indoor Unit) ที่เสนอมีขนำด
ควำมกว้ำงไม่เกิน 2,200 มิลลิเมตร ควำมลึกไม่เกิน 870 มิลลิเมตร เพ่ือให้ติดตั้งในศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศท่ีมีพ้ืนที่จ ำกัดได้ 

5. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นที่ท ำหน้ำที่ระบำยควำมร้อน (Outdoor Unit) ที่เสนอ
มีพัดลมระบำยอำกำศอย่ำงน้อย 2 ชุด  

6. แผงกรองอำกำศ (AIR Filter) มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ EU4 จ ำนวนอย่ำงน้อย 4 ชุด โดยสำมำรถ
ติดตั้งได้เต็มพ้ืนที่คอยล์เย็น ที่วำงแบบเฉียง 

7. พัดลมส่งลมเย็นเป็นชนิด EC Backward Curved Fan จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ชุด ที่ Airflow rate 20 
Pa ไม่น้อยกว่ำ 16,000 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง เพ่ือประหยัดพลังงำนลดควำมร้อนสูญเสียใน
ตัวเครื่อง  

8. คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic Scroll Compressor จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 วงจรท ำควำมเย็นมี
ลักษณะกำรท ำงำนเป็นแบบ Tandem โดยคอมเพรสเซอร์ต้องติดตั้งอยู่บนฐำนที่ลดกำรสั่นสะเทือน 

9. ชุดท ำควำมชื้น (Humidifier) เป็นชนิด Immersed-Electrode Boiler ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมง  

10. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น สำมำรถควบคุมกำรสลับกำรท ำงำนของเครื่องได้โดย
ไม่ต้องอำศัยชุดควบคุมภำยนอก ในกรณีที่เครื่องปรับอำกำศหลักขัดข้อง หรือไม่สำมำรถควบคุม
อุณหภูมิ หรือควำมชื้นได้ 

11. เครื่องปรับอำกำศมีส่วนควบคุมสำมำรถแสดงผลกำรท ำงำนได้ดังนี้ 

 แสดงสภำวะกำรท ำงำนใน Mode Information Level ได้แก่ กำรท ำควำมชื้น, กำรลดควำมชื้น, 
กำรท ำควำมร้อน, กำรท ำควำมเย็น, และสถำนะกำรท ำงำนของเครื่อง 

 สำมำรถหยุดกำรท ำงำนของเครื่องท ำควำมชื้นและเครื่องเพ่ิมควำมร้อนเพ่ือประหยัดกระแสไฟฟ้ำ
ในกรณีที่ไฟฟ้ำดับได้ 

 สำมำรถเก็บกำรแจ้งเตือน (Alarm) ไดย้้อนหลังอย่ำงน้อย 100 เหตุกำรณ์ 
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 กำรแสดงสภำวะผิดปกติ อย่ำงน้อยต้องแสดงสภำวะผิดปกติต่อไปนี้ได้ Temperature High, 
Temperature Low, Humidity High, Humidity Low,  Filter Fault, Alarm 

12. เครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น มีพอร์ต Ethernet เชื่อมเข้ำระบบเครือข่ำย และ
สำมำรถก ำหนด IP Address ของแต่ละเครื่องได้ และสำมำรถใช้งำนผ่ำนเว็บเบรำเซอร์พร้อมทั้งส่ง
ข้อมูลกำรท ำงำนของเครื่องเช่น ค่ำอุณหภูมิ, ค่ำควำมชื้น, สถำนะกำรท ำงำนของเครื่อง และ Alarm 
ต่ำงๆ ผ่ำน SNMP เข้ำสู่ระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ  

13. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้เก็บกักลมเย็น (Cool Containment) 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งห้องกักลมเย็น (Cold Aisle Containment) จ ำนวน 1 ชุด รองรับ
ส ำหรับ 12 ตู้ Rack ติดตั้งภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งประตูแบบบำนเลื่อน (Slide door) ห้องกักลมเย็น (Cold Aisle 
Containment) จ ำนวน 2 ประตู คือประตูด้ำนหน้ำ และประตูด้ำนหลัง 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ห้องกักลมเย็นเป็นแบบรองรับลมเย็นภำยใน (Cold Aisle Containment) ส ำหรับแยกระบบท ำควำม
เย็น และระบบระบำยอำกำศร้อนออกจำกกัน 

2. ประตูเป็นแบบบำนเลื่อน (Slide door) โดยเปิดได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.4 เมตร และสำมำรถเปิดจำก
ด้ำนในกรณีฉุกเฉินได ้

3. มีระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำแบบ Finger Scan และมีสวิตช์สัมผัสออกจำกด้ำนใน ส ำหรับตรวจสอบ 
และควบคุมกำรเข้ำใช้งำนหรือติดตั้งอุปกรณ์ในห้องกักลมเย็น (Cold Aisle Containment) ได ้

4. ด้ำนหลังคำของห้องกักลมเย็นมีแผ่นปิด (Ceiling Panel) ปิดตลอดแนวของห้อง และสำมำรถเปิด-ปิด 
เพ่ือท ำกำรติดตั้ง หรือบ ำรุงรักษำสำยสัญญำณและอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้ำนบนห้องกักลมเย็นได้  

5. ห้องกักลมเย็นสำมำรถติดตั้งใช้งำนร่วมกับเครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น และ 
ตู้ Rack ขนำด 42U ได้เป็นอย่ำงด ี

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ควำมต้องกำรทั่วไป 
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1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนขนำดไม่น้อยกว่ำ 18,000 Btu/Hr. 
จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับห้องควบคุมมอนิเตอร์ของศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 48,000 Btu/Hr. 
จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับห้องไฟฟ้ำของศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

3. ผู้เสนอรำคำต้องย้ำยเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนจ ำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งใช้งำนในห้องไฟฟ้ำ 
ของศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนเป็นแบบชนิดแขวนผนังหรือเพดำน (Wall/Ceiling Type) ตำมกำรใช้
งำน และเครื่องได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 2134-2553 และได้รับเครื่องหมำย
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นอย่ำงน้อย 

2. เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนสำมำรถตั้งเวลำเปิด-ปิดอัตโนมัติล่วงหน้ำได้ 24 ชั่วโมง และมี Auto 
reset สำมำรถเริ่มท ำงำนใหม่โดยอัตโนมัติ 

3. เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนสำมำรถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 18 ºC-30 ºC หรือดีกว่ำ และมี
ฟังก์ชั่นควบคุมควำมชื้น (Dry Mode) เป็นอย่ำงน้อย 

4. เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนมี Wireless หรือ Remote Control ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของ
เครื่อง 

รายการที่ 5 ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้งระบบสายสัญญาน จ านวน 1 ระบบ 

ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ำยพร้อมติดตั้งระบบสำยสัญญำน ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 อุปกรณ์ตู้ Rack ขนำด 42U 

 ระบบสำยสัญญำณ UTP 

อุปกรณ์ตู้ Rack ขนาด 42U 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้ง ตู้ Rack ขนำด 42U จ ำนวน 12 ตู้ ภำยในศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ 

2. ตู้ Rack ขนำด 42U ที่เสนอต้องผ่ำนตำมมำตรฐำน ANSI/TIA-942, ANSI/ TIA – 568-C และ ANSI/ 
NECA/BICSI 568 หรือเทียบเท่ำ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ตู้ Rack 42U ขนำดไม่น้อยกว่ำ 600 x 1,070 มม. สูงไม่น้อยกว่ำ 42U ผลิตตำมมำตรฐำน EIA-310-
D หรือ EIA/ECA-310-E และ RoHS เป็นอย่ำงน้อย 
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2. ประตูหน้ำ (Front Door) จะต้องมีลักษณะเป็น Curve Perforate ซึ่งมีรูพรุนที่สำมำรถถ่ำยเทควำม
ร้อนได้ ส่วนประตูข้ำงเป็นแผ่นเหล็กทึบหนึ่งส่วน หรือสองส่วนสำมำรถถอดได้ง่ำย 

3. ประตูหลัง (Back Door) ต้องออกแบบเป็นประตูบำนพับ 2 บำนเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ใช้สอย และ
สะดวกมำกขึ้น มีลวดลำยฉลุเป็นแบบรูพรุน ท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรระบำยควำมร้อนของ
อุปกรณ์ภำยในตู้ได้เป็นอย่ำงดี 

4. เสำยึดอุปกรณ์ 4 ต้น ปั๊มรูสี่เหลี่ยมส ำหรับยึด CAGE NUT พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมำยบอกระยะควำม
สูง (U=Unit) ไว้ที่เสำเพ่ือสะดวกในกำรปรับระดับควำมสูงในกำรยึดอุปกรณ์ เสำยึดอุปกรณ์มีขนำด
กว้ำงเป็นพิเศษ และสำมำรถปรับเลื่อนเข้ำ-ออกได้ตำมควำมต้องกำร 

5. สำมำรถรับน้ ำหนักอุปกรณ์แบบ Static load ได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 กิโลกรัม 
6. มีช่องเดินสำยเคเบิลและสำยไฟฟ้ำผ่ำนด้ำนบนของตู้อย่ำงเป็นระเบียบหำกไม่ต้องกำรใช้งำนจะต้องมี

แผ่นปิดเพ่ือควำมเรียบร้อย 
7. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ เพื่อควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย และมีขำตั้งที่สำมำรถปรับระดับได้ 

ระบบสายสัญญาณ UTP 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบสำยสัญญำณ UTP CAT6 จำก Patch Panel ห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยสำรสนเทศ ไปยัง (Outlet) ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศจ ำนวน 6 เส้น 
ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบสำยสัญญำณ UTP CAT6 จำก Patch Panel ตู้ Network 
Distribution ไปยัง Patch Panel ตู้คอมพิวเตอร์จ ำนวน 10 ตู้ โดยติดตั้งตู้ละ 12 เส้น และอุปกรณ์
ต่ำงๆต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 

3. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งสำยสัญญำณ UTP CAT6 Patch Cord ยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร 
จ ำนวน 110 เส้น และยำวไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร จ ำนวน 120 เส้น ส ำหรับเชื่อมต่อใช้งำนภำยในศูนย์
ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับข้อ 2 

4. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งรำงเดินสำยสัญญำณ (Basket Tray) ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 
มิลลิเมตร เหนือตู้ Rack ทุกตู้ ภำยในศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ส ำหรับติดตั้ง
สำยสัญญำณ UTP 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เป็นสำยทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 ชนิด 4 คู่สำย มีตัวน ำเป็นทองแดงขนำด 24 AWG 
เป็นสำยน ำสัญญำณท่ีมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน TIA/EIA 568B.2-1 ISO/IEC 11801:2002 และ  
UL: E138034 เป็นอย่ำงน้อย 

2. รองรับกำรใช้งำน Gigabit Ethernet, 155 Mbps, ATM, ISDN, VoIP เป็นอย่ำงน้อย 
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3. มีคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำดังต่อไปนี้ 

 ค่ำ NEXT (Near End Cross Talk) จะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 57.90 dB ที่ควำมถ่ี 250 MHz. 

 ค่ำ Max Attenuation จะต้องไม่เกินกว่ำ 29.66 dB ที่ควำมถ่ี 250 MHz.  

 ค่ำ Return Loss จะต้องไม่น้อยกว่ำ 37.05 dB ที่ควำมถ่ี 250 MHz 
4. อุปกรณ์กระจำยสำยสัญญำณ (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิดเข้ำสำยด้ำนหลังแบบ 110 CONNECT 

BLOCKS แผงด้ำนหน้ำเป็นแบบ RJ 45 MODULAR JACK โดยมีจ ำนวน PORT ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 24 
Port และได้มำตรฐำน TIA/EIA-568-B.2-1 และ ASTM D4566-98. 

5. สำยสัญญำณ UTP CAT6 Patch Cord มีปลำยทั้งสองด้ำนเป็นหัวต่อแบบ RJ 45 เป็นสำยส ำเร็จรูป
จำกโรงงำน และมีค่ำ IMPEDANCE 100 โอห์ม ±15% ที่ควำมถ่ี 1 MHz ถึง 100 MHz. 

6. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการที่ 6 ระบบรักษาความปลอดภัย เฝ้าดู ตรวจจับ และแจ้งเตือนอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ 

ระบบรักษำควำมปลอดภัย เฝ้ำดู ตรวจจับ และแจ้งเตือนอัตโนมัติ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 ระบบเฝ้ำดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ 

 ระบบบริหำรจัดกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ 

 ระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 ระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออก ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) จ ำนวน 2 ชุด ส ำหรับบริกำรภำยในห้องศูนย์
ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และห้องปฏิบัติกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
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ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ส าหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสำรสะอำด (Clean Agent) Novec1230 
ชื่อกลุ่มทำงเคมี Fluorinated Ketone เป็นของเหลวที่ไม่มีสี ไม่น ำไฟฟ้ำ ซึ่งมีค่ำ ODP = 0, 
Atmospheric Lifetime = 0.014 ปี ติดตั้งในห้องที่ก ำหนดจนสำมำรถใช้งำนได้ถูกต้องสมบูรณ์ โดย
มีหัวฉีดที่ท ำหน้ำที่ฉีดสำรติดตั้งภำยในห้องที่ก ำหนดทั้งบริเวณเหนือพ้ืนยก และใต้พ้ืนยก จ ำนวน 1 
ระบบ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้ งำนที่ใดมำก่อน และอยู่ในสภำพดีตำม
มำตรฐำนของผู้ผลิต  

2. อุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่ำงน้อยดังนี้ ถังบรรจุพร้อม
สำรสะอำดดับเพลิง, แผงควบคุม, Smoke detector, Motor bell, Strobe Horn, Manual Pull 
Station, Abort switch และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 

3. มำตรฐำนกำรออกแบบ ติดตั้ง และกำรทดสอบระบบจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ดังต่อไปนี้ 

 NFPA 2001 - Clean Agent Fire Extinguishing Systems (Latest Edition) 

 NFPA 72 - National Fire Alarm and Signaling Code (Local: A, M, SS service types; 
DAC and NC signaling type) 

 FM (Factory Mutual) 

 UL (Underwriters Laboratories) (UL File Number GAQF.EX15398) 

 ULC (Underwriters Laboratories of Canada) (ULC File Number GAQFC.EX15398) 

 DOT (Department of Transportation) 

 TC (Transport Canada) 

 คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ต้องออกแบบให้มีควำมเข้มข้นของสำรไม่ต่ ำกว่ำ 4.5% แต่ไม่เกิน 10% แบบครอบคลุมทั่วทั้งห้อง 
(Total Flooding) โดยปริมำตรของอำกำศในห้องที่อุณหภูมิ 70 ºF และใช้ระยะเวลำในกำรฉีดสำรให้
หมดภำยใน 10 วินำที โดยผู้รับจ้ำงต้องแสดงผลกำรค ำนวณจำกโปรแกรมของผู้ผลิต 

2. กำรสั่งฉีดสำรดับเพลิงโดยมีหลักกำรท ำงำน คือได้รับสัญญำณจำกอุปกรณ์จับควัน (Smoke 
Detector) ซึ่งทั้ง 2 สภำวะต้องท ำงำนทั้งคู่ แผงควบคุมถึงจะสั่งให้สำรดับเพลิงฉีด โปรแกรมกำร
ท ำงำนแบบ Cross Zone ภำยในมีวงจรส ำหรับตั้งเวลำกำรฉีดสำรดับเพลิงได้ตั้งแต่ 0-60 วินำที โดย
แบ่งกำรตรวจจับและสั่งฉีดสำรดับเพลิงเป็น 2 ส่วนคือภำยในห้อง และใต้พ้ืนยก  

3. ถังบรรจุน้ ำยำ Novec1230 มีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

 ระบบมีแรงดันปกติภำยในถังอยู่ที่ 500 PSI ที่อุณหภูมิ 70 °F หรือ 21 °C เท่ำนั้นเพ่ือ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่ดี และปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำนภำยในศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
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 วำล์วหัวถังต้องท ำงำนแบบ Differential Pressure และมีอุปกรณ์นิรภัย (Rupture Disc) ท ำ
หน้ำที่ปล่อยแรงดันภำยในถัง ในกรณีที่มีแรงดันสูงเกิน 

 มี Supervisory Switch ท ำหน้ำที่ส่งสัญญำณให้ทรำบ ในกรณีที่แรงดันในถังลดลงต่ ำกว่ำ 440 
PSI ซึ่งท ำให้ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หรือเกิดกำรรั่วซึม 

 มีอุปกรณ์วัดปริมำณสำรที่อยู่ในถัง (Liquid Level Indicator หรือ LLI) และเกจ์วัดแรงดันเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำ 

 ตัวถังผลิตตำมมำตรฐำน DOT, TC ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL และ FM 
4. ตู้ควบคุมกำรท ำงำนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติมีคุณสมบัติอย่ำงน้อยดังนี้ 

 ตู้ควบคุมกำรท ำงำนของระบบด้วย Microprocessor มีจอแสดงผลชนิด LCD ขนำด 32 
ตัวอักษร เพ่ือแสดงรำยละเอียดสถำนะของตู้ และสำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์และเรียกดูย้อนหลังได้
ไม่น้อยกว่ำ 40 เหตุกำรณ ์

 ตู้ควบคุมสำมำรถรองรับกำรท ำงำนแบบ Cross-Zone และมีระบบป้องกันวงจร Releasing 
ท ำงำนผิดพลำด 

 ตู้ควบคุมมี Pre-Discharge Timer แสดงระยะเวลำนับถอยหลังที่เหลือก่อนกำรฉีดสำร ซึ่ง
สำมำรถตั้งค่ำได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 วินำที 

 ตู้ควบคุมสำมำรรองรับ Smoke Detector ได้ไม่น้อยกว่ำ 25 ตัว ต่อ 1 โซน 

 มี Relay จ ำนวน 4 ชุด ส ำหรับกำรส่งสัญญำณไปยังระบบอ่ืน และมีแบตเตอรี่ส ำรองไฟฟ้ำกรณี
ไฟฟ้ำดับหรือขัดข้อง  

 ตู้ควบคุมได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL Standard 864 9th Edition, ULC และ FM เป็นอย่ำง
น้อย 

5. มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) เป็นชนิด Photoelectric มี LED ชนิด Bi-Color จ ำนวน 
2 ดวงแสดงสภำวะกำรท ำงำนปกติ และเม่ือมีกำรตรวจจับควันได้ 

6. มีสวิตซ์หน่วงเวลำ (Abort switch) ส ำหรับยกเลิกกำรท ำงำนของระบบชั่วครำว มีระบบควบคุมกำร
ฉีดด้วยมือ (Manual Pull Station) อุปกรณ์ควบคุมนี้จะใช้เมื่อต้องกำรให้ระบบฉีดสำรดับเพลิงทันที
โดยไม่ต้องรอกำรนับเวลำฉีดอัตโนมัติตำมที่ตั้งไว้ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL และ FM 

7. มีกระดิ่งสัญญำณ (Bell) ขนำด 6 นิ้ว และอุปกรณ์ส่งสัญญำณเตือนชนิดเสียงพร้อมแสงกระพริบ 
(Horn / Strobe) ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL 

8. สวิตซ์หน่วงเวลำ (Abort switch) ส ำหรับยกเลิกกำรท ำงำนของระบบชั่วครำว มีระบบควบคุมกำรฉีด
ด้วยมือ (Manual Pull Station) อุปกรณ์ควบคุมนี้จะใช้เมื่อต้องกำรให้ระบบฉีดสำรดับเพลิงทันทีโดย
ไม่ต้องรอกำรนับเวลำฉีดอัตโนมัติตำมที่ตั้งไว้ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน UL และ FM 

9. ผู้เสนอรำคำได้ต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนอุปกรณ์ในระบบแบบเสมือนกำรท ำงำนจริง ยกเว้นกำร
ฉีดก๊ำซจริง (Dry Run Test) 
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10. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring 
System) และต้องเป็นแบบรวมศูนย์จ ำนวนอย่ำงน้อย 50 อุปกรณ์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด โดย
สำมำรถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ ดังต่อไปนี้ 

 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 

 เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 ระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ 

 เครื่องวัดไฟฟ้ำแบบดิจิตอล (Power Meter) 

 รำงปลั๊กไฟฟ้ำอัจฉริยะเดิมของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 22 ชุด ได้เป็นอย่ำงสมบูรณ์ 
2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิและควำมชื้น (T&H Sensor) จ ำนวน 24 

ชุด ส ำหรับติดตั้งกับตู้ Rack และเป็นยี่ห้อเดียวกันกับระบบเฝ้ำดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ 
3. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งจอภำพแสดงผล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุด

ติดตั้งแบบแขวนหรือติดผนังตำมลักษณะกำรติดตั้ง เพ่ือตรวจสอบระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ 
(Environmental Monitoring System) ของเจ้ำหน้ำที่ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ระบบเฝ้ำดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติที่น ำเสนอเป็นแบบ appliance ที่สำมำรถแสดงผล ควบคุม และ
จัดกำรผ่ำน Web Browser และ Client GUI แบบรวมศูนย์ได้  

2. ระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติที่น ำเสนอสำมำรถเชื่อมต่อและตรวจสอบอุปกรณ์พ้ืนฐำน โดยไม่ยึด
ติดกับยี่ห้อผู้ผลิตอุปกรณ์ สำมำรถเชื่อมต่อในมำตรฐำนกำรสื่อสำรแบบ TCP/IP และ Mod Bus 
TCP/IP ได ้
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3. สำมำรถรองรับข้อมูลพร้อมจัดเก็บและแสดงค่ำต่ำงๆ ของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อยดังนี้ 

 ยี่ห้อ รุ่น และสถำนกำรณ์ท ำงำนของอุปกรณ์  

 Input : Voltage, Current 

 Output : Voltage, Frequency, Current, Power 

 Battery : Voltage, Charge/discharge current, temperature 

 Log and Alarm 
4. สำมำรถรองรับกำรแสดงข้อมูลพร้อมจัดเก็บ และแสดงค่ำสถำนะต่ำงๆ ของเครื่องปรับอำกำศควบคุม

อุณหภูมิและควำมชื้นได้ดังต่อไปนี้ 

 ยี่ห้อ รุ่น และสถำนกำรณ์ท ำงำนของอุปกรณ์ 

 Temperature  

 Humidity 

 Log and Alarm 
5. มีอุปกรณ์สำมำรถต่อพ่วงใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ในกำรตรวจสอบอุปกรณ์พ้ืนฐำนโดยมีคุณสมบัติ

ดังนี้  

 เป็นแบบ Appliance สำมำรถติดตั้งกับตู้ Rack มำตรฐำนได้อย่ำงสมบูรณ์ และสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงโปรโตคอล TCP/IP, HTTP, HTTPS, A-Link และ SNMP ได้เป็นอยำ่งน้อย 

 มีพอร์ตส ำหรับเชื่อมต่อ Ethernet 10/100/Base-T อย่ำงน้อย 1 พอร์ต และพอร์ตส ำหรับเชื่อม 
Sensor อย่ำงน้อย 6 พอร์ต โดยมีเชื่อมต่อเซนเซอร์ แบบ RJ45 เพ่ือง่ำยต่อกำรใช้งำน และ
บ ำรุงรักษำ 

 สำมำรถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิและควำมชื้น (T&H Sensor) ได้ไม่น้อยกว่ำ 24 
เซนเซอร์  

 สำมำรถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นแบบ Dry Contract หรือ Door Sensor  ของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ และระบบอ่ืนๆ ได้ไม่น้อยกว่ำ 12 เซนเซอร์ 

 เซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิและควำมชื้น (T&H Sensor) สำมำรถตรวจจับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-
40 องศำเซลเซียล และตรวจสอบควำมชื้นได้ตั้งแต่ 30- 80 % RH  

6. สำมำรถก ำหนดค่ำกำรแจ้งเตือน และส่งข้อควำมแจ้งเตือนไปทำง Email Address ได ้
7. ระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติต้องได้รับมำตรฐำน CE, FCC Part15, EN60950-1 และ ISO 9001 

เป็นอย่ำงน้อย 
8. ระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่น ำเสนอต้องเป็นตู้ที่มีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องส ำรอง

ไฟฟ้ำ หรือเครื่องปรับอำกำศควบคุมอุณหภูมิสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงสมบูรณ์ 
9. จอภำพแสดงผลชนิด LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 46 นิ้ว เป็นแบบ LED มีควำมละเอียดของภำพ ไม่น้อย

กว่ำ Full HD 1920 x 1080 pixels 
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ระบบบริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบรวมศูนย์ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ระบบบริหำรจัดกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศแบบรวมศูนย์ สำมำรถตรวจสอบด้ำนกำร
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ, กำรท ำควำมเย็น และกำรจัดกำรด้ำนพ้ืนที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 10 ตู้ Rack พร้อมลิขสิทธิ์
กำรใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย 

2. ระบบบริหำรจัดกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศแบบรวมศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน และ
สำมำรถเชื่อมต่อใช้งำนกับระบบเฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติได้เป็นอย่ำงดี 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. กำรวิเครำะห์ด้ำนพลังงำน (Power Analysis) 

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบ กำรเชื่อมต่อระหว่ำงชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อย (Branch Circuit 
Breaker : BCB หรือ Power Distribution Unit : PDU) และแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำ (UPS หรือ Main 
Distribution Board : MBD) ในกรณีที่ไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำที่เหมำะสมได้ 

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบ พลังงำนของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับชุดควบคุม
ไฟฟ้ำย่อย (BCB/PDU) ที่ใช้พลังงำนมำกกว่ำที่ สวิตย์ควบคุมไฟฟ้ำ (Circuit Breaker : CB) ที่จะ
รองรับได้  

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีกำรเชื่อมต่อกับรำงไฟฟ้ำ (Rack 
PDU) ไม่เหมำะสมได้ เช่นอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อไฟฟ้ำมำจำกรำงไฟฟ้ำของตู้ Rack 
อ่ืน เป็นต้น 

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบตู้ Rack ว่ำมีกำรต่อเชื่อมรำงไฟฟ้ำ (Rack PDU) กับชุดควบคุม
ไฟฟ้ำย่อย (BCB/PDU) อยู่หรือไม ่

 ตรวจสอบ กำรใช้ก ำลังไฟฟ้ำของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในตู้ Rack สูงกว่ำค่ำผลรวมที่
ค ำนวณ หรือออกแบบเป็นเฟสได ้

 สำมำรถตรวจสอบ กำรวัดค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนจริง เกินกว่ำค่ำ
กำรใช้ไฟฟ้ำรวมที่ก ำหนดหรือประมำณกำรณ์ในระบบได้  เช่น เมื่อมีกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมในตู้ 
Rack แต่ไม่ได้น ำเข้ำระบบบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนศูนย์ข้อมูล (DCIM) หรืออำจมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เสียหำยท ำให้มีกำรใช้ไฟฟ้ำเกินค่ำที่ก ำหนด 

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบ กำรวัดค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ที่ใช้งำนจริง 
เกินกว่ำค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำรวมที่ประมำณกำรของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อใช้งำนทั้งหมด โดย
สำมำรถวัดแต่ละเฟสได้ ทั้งแบบ 1 Phase และแบบ 3 เฟส 

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบ กำรวัดค่ำไฟฟ้ำของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ที่เกินขนำด (Over 
Load) ของแต่ละเฟสได้ เมื่อเทียบค่ำไฟฟ้ำของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
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2. กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรท ำควำมเย็น (Cooling Analysis) 

 สำมำรถจ ำลอง หรือค ำนวณประสิทธิภำพกำรท ำควำมเย็นภำยในแบบจ ำลองห้องได้แบบ Real 
Time ด้วยกำรจ ำลองแบบ Computational Fluid Dynamics (CFD) และสำมำรถค ำนวณ
อุณหภูมิขำเข้ำและขำออกของ Rack ได้ รวมทั้งแสดง capture index หรือเปอร์เซ็นต์ของควำม
ร้อนที่ถูกระบำยออกโดยเครื่องปรับอำกำศ 

 สำมำรถน ำเสนอผลกำรค ำนวณเสมือนในรูปแบบ Floor Layout ได ้

 สำมำรถแสดงข้อควำมเตือน เมื่อเกิดปัญหำ ในกำรก ำหนดค่ำเกี่ยวกับกำรท ำควำมเย็นภำยใน
แบบจ ำลอง และสำมำรถให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงเบื้องต้นได้  เช่นศูนย์ควบคุม
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มีแผ่นกระจำยควำมเย็น (Perforate) ไม่เพียงพอต่อกำรกำรใช้งำน
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 สำมำรถน ำเสนอมุมมองกำรไหลของอำกำศและแรงดันลมภำยในพ้ืนที่ใต้พ้ืนในรูปแบบ 2 มิติ 
และสำมำรถแสดงทิศทำงกำรไหลของอำกำศและลูกบำศก์ฟุตต่อนำที (CFM) บนพ้ืนฐำนของ
ควำมสูงของพ้ืนยกรวมทั้งกำรวำงต ำแหน่งและชนิดของแผ่นกระจำยควำมเย็น (Perforate)และ
เครื่องปรับอำกำศ ถ้ำมีกำรเพ่ิมหรือย้ำยแผ่นกระจำยควำมเย็น (Perforate) หรือ
เครื่องปรับอำกำศสำมำรถจ ำลองทิศทำงกำรไหลของอำกำศตำมกำรปรับปรุงทันที  

 สำมำรถแสดงแผนภำพ มุมมองกำรไหลของอำกำศ และแผนภำพอุณหภูมิภำยในแบบจ ำลองศูนย์
ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ในรูปแบบ 3 มิติ ได้ทั้งค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย อุณหภูมิขำเข้ำ หรือ
ขำออกของตู้ Rack   

 สำมำรถจ ำลองผลกระทบ หำกมีกำรขัดข้องของเครื่องปรับอำกำศภำยในแบบจ ำลองของศูนย์
ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และแสดงรำยกำรของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
ผลกระทบได้ 

 สำมำรถจ ำลอง หรือก ำหนดจุดที่วำงเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ตู้ Rack หรือจุดต่ำง ๆ ภำยใน
แบบจ ำลองของศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และสำมำรถแผนภำพอุณหภูมิที่วัดได้
ออกมำแสดงในรูปแบบ 3 มิติได้ 

3. กำรจัดกำรด้ำนพ้ืนที่ (Space Management) 

 สำมำรถระบุน้ ำหนัก ที่จะสำมำรถถูกวำงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ในตู้ Rack หรือ ห้อง
เปรียบเทียบกับควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักที่ก ำหนดไว้ของตู้ Rack ได ้

 สำมำรถแสดงน้ ำหนักของอุปกรณ์ที่เพ่ิมให้กับตู้ Rack ในรูปแบบ Rack layout เปรียบเทียบกับ
ควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักอุปกรณ์สูงสุดของตู้ Rack ได ้
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4. กำรจัดกำรข้อมูลเชิงปริมำณของศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (Capacity Management) 

 สำมำรถจ ำลอง และแนะน ำพ้ืนที่ที่ดีท่ีสุด ส ำหรับกำรติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ชุดใหม่
ภำยในแบบจ ำลอง 3 มิติได้ โดยแสดงผลให้เห็นในรูปแบบ Rack Layout โดยค ำนวณจำกพ้ืนที่
ว่ำง (U Space) กำรได้รับควำมเย็น และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยไฟฟ้ำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรใช้งำนของพ้ืนที่ติดตั้ง 

 สำมำรถจ ำลองผลกระทบ เช่น สร้ำงรำยกำรของอุปกรณ์ที่จะได้รับผลกระทบ ถ้ำมีชิ้นส่วนที่ถูก
เลือกของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) หรือเครื่องปรับอำกำศ (AIR) เสียหำย 

 สำมำรถจ ำลอง หรือแสดงข้อมูลกำรวัดไฟฟ้ำของแต่ละตู้ Rack ในรูปแบบ floor layout และ
ระบุระดับพลังงำนสูงสุดที่ใช้งำนเป็นแบบกิโลวัตต์ได้ 

 สำมำรถให้ข้อเสนอแนะปริมำณพลังงำนสูงสุดที่รับได้ ส ำหรับแต่ละตู้ Rack และแสดงกำรใช้งำน
จำกปริมำณพลังงำนสูงสุดที่รับได้ของตู้ Rack ได ้

 สำมำรถจ ำลอง หรือตรวจสอบและแสดงผลกำรใช้พื้นท่ี Rack U ของแต่ละตู้ Rack ได ้

 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ใน
กรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออก
จำกผู้น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้  โดยผู้เสนอ
รำคำจะต้องแนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวัน
ยื่นข้อเสนอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ส ำหรับใช้ติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
แบบรวมศูนย์ 

 มีโครงสร้ำงที่ออกแบบมำเป็นเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์ แบบ Rack Server 

 มีหน่วยประมวลผล Intel Xeon E5-2640V4 10 Core ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2.4GHz           
ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย 

 มีหน่วยควำมจ ำหลักไม่น้อยกว่ำ 128 GB 

 มีหน่วยบันทึกข้อมูลชนิด SAS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300GB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วย 

 มีกำร์ดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 1 Gbps และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 พอร์ต 

 มีกำร์ดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 10 Gbps ชนิด SFP จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 
พอร์ต 

 มี Host Bus Adapter ควำมเร็ว 8Gb Single port จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ต พร้อมสำยไฟ
เบอร์แชลแนลส ำหรับเชื่อมต่อควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร 
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 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ า ส าหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำที่ใต้พ้ืนยก ห้องศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ชุด 

2. มีสำยตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ ส ำหรับติดตั้งภำยในห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ โดยมี
ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 42 เมตร 

3. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งระบบตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ ที่ได้รับมำตรฐำน CE, UL และ TUV 
เป็นอย่ำงน้อย 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ชุดควบคุมตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำ (Water Leak Detector System) สำมำรถตรวจจับกำรรั่วซึม
ของน้ ำแล้วแจ้งเตือนบริเวณ และระยะที่ตรวจพบกำรรั่วซึมของน้ ำไปยัง Controller เพ่ือให้ตรวจจับ
ได้อย่ำงแม่นย ำ และชุดควบคุมต้องสำมำรถบันทึก เวลำ และวันที่ที่เกิดกำรแจ้งเตือน (alarm) ได้  

2. ชุดควบคุมระบบตรวจจับ สำมำรถรองรับกำรตรวจจับน้ ำรั่วซึมระยะไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร 
3. ชุดควบคุมระบบตรวจจับต้องมีจอแสดงผลเป็น LCD Touch Screen ขนำด 7 นิ้ว เพ่ือแสดงสภำวะ

ต่ำงๆที่เกิดขึ้นได้อย่ำงชัดเจน  และสำมำรถท ำ Dynamic Map สำมำรถแสดงกำรตรวจสอบจับได้ 
4. ชุดควบคุมระบบตรวจจับรองรับกำรบันทึกประวัติกำรแจ้งเตือนได้ไม่น้อยกว่ำ 4,600 รำยกำร 
5. ชุดควบคุมระบบสำมำรถแสดง Alarm Output Contact หรือ Relay contract ไม่น้อยกว่ำ 6 ชุด 

ส ำหรับรองรับเชื่อมต่อและแจ้งสถำนะให้กับระบบภำยนอก 
6. ชุดตรวจจับกำรรั่วซึมของน้ ำสำมำรถต่อเชื่อม TCP/IP กับระบบเครือข่ำยได้ และใช้งำนร่วมกับระบบ

เฝ้ำดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ 
7. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมำตรฐำน IP40 เป็นอย่ำงน้อย 
8. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี

ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส าหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดชนิด Network Camera จ ำนวน 6 กล้อง 
ส ำหรับศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

2. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบบันทึกภำพเดิมของมหำวิทยำลัยได้อย่ำง
สมบูรณ์พร้อมลิขสิทธิ์กำรใช้งำนอย่ำงถูกต้องตำมกฏหมำย 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประเภทไอพีเน็ทเวิร์คเบ็ดเสร็จในตัว แบบติดตั้งคงที่ชนิดโดมขนำด 2 ล้ำน 
Pixels ส่งสัญญำณภำพแบบ Multi Stream ติดตั้งเลนส์แบบปรับได้ และ พร้อม Auto Focus  

2. กล้องสำมำรถส่ง Stream แบบ H.264 และ MJPEG ได ้
3. สำมำรถตั้งค่ำ Shutter Speed อยู่ระหว่ำง 1/5 - 1/25,000 วินำที 
4. กล้องสำมำรถรับแสงต่ ำสุดที่ 0.03 Lux ในโหมดภำพสีและ 0.02 lux ในโหมดขำวด ำ ที่ F1.2 และ 

Exposure ที่ 200 mm 
5. ติดตั้งเลนส์ภำยในตัวกล้องขนำด 3 – 10.5  mm 
6. มี Field of view แบบ Horizontal 100 องศำ, แบบ Vertical 54 องศำ และแบบ Diagonal 116 

องศำ 
7. รองรับ Protocol TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, ,HTTP, HTTPS, DNS, NTP, ICMP, SNMP, UPnP, 

RTP, RTCP,RTSP , IGMP, FTP, SMTP, SSH, SSL, NTP , GB28181 ได้เป็นอย่ำงน้อย 
8. สำมำรถตั้ง User เพ่ือก ำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้งำน และรองรับกำรก ำหนดสิทธิแบบ Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP) 
9. ได้กำรรับรองมำตรฐำน CE, EN 55022 (Class A), EN 50130-4, EN 60950-1, FCC (Class A) – 

47 CFR Part 15,UL/cUL Listed, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, ICES-
003(Class A), RCM, KC และ ONVIF Profile S และ Profile G ไดเ้ป็นอย่ำงน้อย 

10. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก ส าหรับห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออกจ ำนวน 5 ชุด ส ำหรับห้องศูนย์ควบคุม
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ที่สำมำรถตรวจสอบผ่ำนระบบเครือข่ำยได้ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เป็นเครื่องควบคุมกำรเข้ำออกชนิด Finger Scan หรือกดรหัสทำงด้ำนเข้ำเพ่ือควบคุมกำรเข้ำห้อง
ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของบุคคลภำยนอก  

2. มีกลอนแม่เหล็กไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 ปอนด์ รองรับไฟฟ้ำขนำด 12 V หรือ 24 V พร้อมมี
พร้อมแบตเตอรี่ส ำรองไฟไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง 

3. สำมำรถส ำรองนิ้วกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ลำยนิ้วมือต่อคน 
4. สำมำรถบันทึกลำยนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลำยนิ้วมือ 
5. สำมำรถเก็บข้อมูลกำรบันทึกเวลำที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 3,000 รำยกำร 
6. สำมำรถเชื่อมต่อในระบบเครือข่ำย (Network) โดยใช้กำรเชื่อมต่อผ่ำนโปรโตคอล TCP/IP  
7. มีอุปกรณ์สวิทช์ส ำหรับกด หรือสัมผัส ออกจำกด้ำนใน 1 จุด 

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จ านวน 2 ชุด 

 ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) จ ำนวน 2 ชุด 
ส ำหรับ ห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ และห้องปฏิบัติกำรศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ 

2. อุปกรณ์ที่เสนอต้องท ำงำนร่วมกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller เดิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ที่มหำวิทยำลัยใช้งำนอยู่โดย
มีเอกสำรรับรองจำกผู้ผลิต พร้อมระบุเลขที่โครงกำร 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่วิทยุย่ำน 2.4 GHz และ 5 GHz ในกำรรับส่งข้อมูลพร้อมกันทั้ง
สองย่ำนควำมถี ่

2. สนับสนุนกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n และ 
IEEE802.11ac และสนับสนุนกำรท ำ MIMO Technology แบบ 2x2 หรือดีกว่ำ 

3. รองรับเทคโนโลยีกำรท ำงำนร่วมกับ ClientLink หรือ ClientMatch ได ้
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4. มีเสำอำกำศแบบติดตั้งภำยในที่มีอัตรำขยำยสัญญำณของเสำอำกำศ (Antenna gain) ไม่น้อยกว่ำ 4 
dBi ส ำหรับคลื่นควำมถี่วิทยุย่ำน 2.4 GHz  และไม่น้อยกว่ำ 6 dBi ส ำหรับคลื่นควำมถี่วิทยุย่ำน 5 
GHz 

5. สำมำรถท ำงำนเป็น Access Point, Wireless Sensor หรือ Air Monitor ได้ หำกไม่สำมำรถท ำเป็น 
Wireless Sensor หรือ Air Monitor ได้ ให้เสนอระบบ Wireless Intrusion ที่มีตัวตรวจสอบกำร
โจมตีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำอุปกรณ์ Access point ที่เสนอในโครงกำรนี ้

6. มีพอร์ต 10/100/1000Base-T ที่รองรับมำตรฐำน IEEE 802.3af อย่ำงน้อย 1 พอร์ต 
7. รองรับกำรก ำหนดค่ำ SSID (Service Set Identifier) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่ำ 8 SSID per Radio 
8. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี

ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการที่ 7 ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพิกัดฉุกเฉิน จ านวน 1 ระบบ 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉิน ขนำด 150 kVA จ ำนวน 1 
เครื่อง พร้อมชุดจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (ATS) จ ำนวน 1 ชุดที่มหำวิทยำลัยเทคโลยีรำชมงคลพระนคร 
ศูนยพ์ณิชยกำรพระนคร เพื่อรองรับกำรท ำงำนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน   

2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉิน แบบเป็นชุดส ำเร็จติดตั้งอยู่
ภำยในตู้ครอบ (Housing) แบบเก็บเสียง (Silent) โดยได้รับมำตรฐำนได้รับมำตรฐำน ISO 9001 และ 
CE 

3. ผู้เสนอรำคำต้องย้ำย และติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองขนำด 150 kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่
เกี่ยวข้องชุดเดิมของมหำวิทยำลัยไปติดตั้งที่มหำวิทยำลัยเทคโลยีรำชมงคลพระนคร ศูนย์พระนคร
เหนือ จ ำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับกำรท ำงำนของระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 

4. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรรื้อถอนโรงเรือนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 150 kVA ของเดิม และจัดเก็บให้
เรียบร้อย 

5. ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรรื้อถอนสำยไฟฟ้ำและชุดควบคุมจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (ATS) เดิมของเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 150 kVA พร้อมขนย้ำยไปติดตั้งที่มหำวิทยำลัยเทคโลยีรำชมงคลพระนคร ศูนย์
พระนครเหนือ 

6. ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรจัดเตรียมฐำนรองรับ หรือ Concrete Base สูง 30 เซนติเมตร พร้อม
จัดท ำรั้วตำข่ำยล้อมรอบ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้ำถึงได้ 
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7. ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรติดตั้งชุดควบคุมจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (ATS) เดิมพร้อมเชื่อมต่อสำยไฟฟ้ำกับ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้เรียบร้อย และสำมำรถใช้งำนได ้

8. ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้ำหลักแบบ 3 เฟส ขนำด 250 A จ ำนวน  1 ชุด 
พร้อมทั้งเดินสำยไฟฟ้ำจำกชุดควบคุมไฟฟ้ำหลัก ถึงชุดควบคุมจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง
ระบบสำยดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้เรียบร้อย 

9. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งระบบสำยไฟฟ้ำ ชุดควบคุมไฟฟ้ำย่อยที่ห้องควบคุมระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศแบบ 18 ช่อง พร้อมถ่ำยโอนสำยไฟฟ้ำจำกตู้ Rack ของระบบเดิม มำเชื่อมต่อชุดควบคุม
ไฟฟ้ำย่อยให้สำมำรถใช้งำนได้ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉินมีกำรขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สำมำรถผลิตก ำลังไฟฟ้ำได้อย่ำง
ต่อเนื่องขนำดไม่น้อยกว่ำ 150 kVA ส ำหรับกำรท ำงำนแบบ Prime Rate 

2. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉินมีเครื่องยนต์กับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ติดตั้งอยู่บนฐำนเหล็ก
เดียวกัน และมียำงหรือสปริงรองรับที่แท่นเครื่องกับฐำนเพ่ือกันสะเทือน พร้อมน็อตยึดตัวแท่นเครื่อง
กับฐำนรองรับให้แน่น 

3. มีสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Breaker) เพ่ือป้องกันระบบไฟฟ้ำต้องประกอบและติดตั้งมำบนแท่นเครื่อง
กับฐำนรองรับ จำกโรงงำนผู้ผลิตเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

4. ระบบน้ ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมี Fuel day tank ติดตั้งภำยในแท่นเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำประกอบ
ส ำเร็จรูปมำจำกโรงงำนผู้ผลิตเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และมีปริมำตรควำมจุสำมำรถใช้งำนเดินเครื่อ งได้
อย่ำงต่ ำไม่น้อยกว่ำ 7.7 ชั่วโมง พร้อมด้วยวัดระดับปริมำณน้ ำมันเชื้อเพลิง 

5. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉิน ในส่วนของชุดก ำเนิดไฟฟ้ำ (Alternator)  สำมำรถจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำแบบ 3 Phase 4 สำย ที่แรงดันไฟฟ้ำ 380 V ที่ควำมถี่ 50 Hz และให้ก ำลังต่อเนื่อง 
(Prime Rate) ไม่น้อยกว่ำ120 KW ที่ควำมเร็วรอบ 1,500 รอบ/นำที ที่ Power Factor ไม่น้อยกว่ำ 
0.8 

6. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉิน เป็นเครื่องยนต์ดีเซลส ำหรับขับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยเฉพำะ 
จ ำนวนสูบไม่น้อยกว่ำ 6 สูบ 4 จังหวะระบบอัดอำกำศเป็นแบบ TURBOCHARGED AND 
INTERCOOLER หรือ WATER TO AIR CHARGE COOLED สำมำรถให้ก ำลังม้ำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 
120 KW ที่ 1,500 รอบ/นำที  และมี Combustion System เป็นแบบ Direct Injection 
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7. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉินมีชุดควบคุม (Control Panel) แบบ DIGITALโดยแสดงผลได้
ดังนี้ 

 แสดงผลระบบไฟฟ้ำเกี่ยวกับ แรงดันไฟฟ้ำ (AC voltage 3 Phase, L-L and L-N), กระแสไฟฟ้ำ 
(AC current , per phase), ควำมถี่ไฟฟ้ำ (Frequency, Hz) 

 แสดงผลระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับ อุณหภูมิน้ ำหล่อเย็น (Coolant Temperature), แรงดัน
น้ ำมันหล่อลื่น (Oil Pressure), รอบของเครื่องยนต์ (Tachometer), ชั่วโมงเครื่องยนต์ท ำงำน 
(Hours Run), แรงดันไฟฟ้ำแบตเตอรี่ (Battery Voltage) 

 ระบบป้องกันพร้อมหยุดกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ, High engine temperature, Low 
engine oil pressure, Fail to start 

 ระบบกำรควบคุมและกำรใช้งำน, Start /  Stop mode selection, Manual / Auto mode 
selection, Stop / Alarm, LCD display, Lock down emergency stop push button 

 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองพิกัดฉุกเฉินมีชุดจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติ ( ATS ) ท ำหน้ำทีส่ลับกระแสไฟฟ้ำ
เมื่อไฟฟ้ำดับ โดยสำมำรถรองรับชุดควบคุมกำรจ่ำยไฟฟ้ำอัตโนมัติที่กระแสไม่น้อยกว่ำ 230 A 

 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ใน
กรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออก
จำกผู้น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้  โดยผู้เสนอ
รำคำจะต้องแนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวัน
ยื่นข้อเสนอทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 รายการที่ 8 งานติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) จ านวน 1 ระบบ 

 งำนติดตั้งสำยสัญญำณใยแก้วน ำแสง Fiber Optic ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

 งำนติดตั้งสำยสัญญำณ Fiber Optic ระหว่ำงอำคำร 

 งำนติดตั้งสำยสัญญำณ Fiber Optic ภำยในอำคำร 

 ตู้เก็บอุปกรณเ์ครือข่ำยแบบติดผนัง 
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งานติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร 

 ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งสำยสัญญำณ Fiber Optic ชนิด Single Mode ขนำด 12 แกน 
เพ่ือเชื่อมต่อระหว่ำงห้องศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ กับอำคำรอ่ืนภำยในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และต้องเชื่อมต่อเพ่ือให้ใช้งำนได้โดยสมบูรณ์ จ ำนวน 7 
เส้นทำง ดังต่อไปนี้ 

 อำคำรส ำนักอธิกำรบดี 

 อำคำรเรียนรวม คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 

 อำคำร 1 

 อำคำร D-Hall 

 อำคำรเรียน 4 

 อำคำรปฏิบัติกำร คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

 อำคำรเรียนรวม คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งสำยเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง Fiber Optic Patch Cord ชนิด Single 

Mode แบบ SC-LC ยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร จ ำนวน 30 เส้น 
3. สำยสัญญำณ Fiber Optic ระหว่ำงอำคำรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบสำยสัญญำณ 

UTP 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. สำยใยแก้วน ำแสงชนิด Single Mode ชนิด OS2  
2. สำยใยแก้วน ำแสงชนิดติดตั้งภำยนอกอำคำรเป็นแบบ Single Mode ไม่น้อยกว่ำ 12 แกนเป็นแบบ 

Loose Tube ที่มีส่วนประกอบของ Gel เพ่ือป้องกันน ้ำ (Water Blocking Gel) 
3. มีโครงสร้ำงของสำยแบบ Armored โดยมี Armored ตำมแนวควำมยำวของสำย เพ่ือเพ่ิมควำม

แข็งแรง ส ำหรับกำรติดตั้งภำยนอกอำคำร และป้องกันอันตรำยที่จะเกิดข้ึนกับสำยขณะติดตั้งและใช้
งำน 

4. มี Jacket เป็น Polyethylene ชนิด PE เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งใช้งำน และมีสีด ำเพ่ือทนทำน
ต่อแสงแดดและรังสี UV 

5. สำมำรถทนอุณหภูมิเม่ือติดตั้งใช้งำนระหว่ำง -20 ถึง +60 องศำเซลเซียส เป็นอย่ำงน้อย 
6. มีค่ำ Tensile Load ขณะติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 2,700N และมีรัศมีโค้งงอ (Bend Radius) ของสำย

เท่ำกับ 20 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก (Outside Diameter) ในขณะติดตั้ง 
7. มีกำรออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำน Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ISO/IEC 

11801, IEEE 802.3, TIA/EIA 568-B และ RoHS Compliant 
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8. มีคุณสมบัติกำรลดทอนสัญญำณ (Typical Attenuation) ที่ควำมยำวคลื่น 1310 nm และ 1383 
nm ไม่เกิน 0.36 dB/ Km และท่ีควำมยำวคลื่น 1,550 nm. ไม่เกิน 0.23 dB/Km 

9. แผงกระจำยสำย (Fiber Optic Patch Panel) สำมำรถติดตั้งภำยในตู้ Rack ขนำด 19 นิ้ว 1U ได้ มี
ลักษณะ Drawer style สำมำรถเลื่อนเข้ำ - ออกเพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งสำย Fiber Optic 
สำมำรถรองรับหัวต่อ Fiber (Connector) ชนิด SC ได้ไม่น้อยกว่ำ 36 หัวต่อ และมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 มี Enclosure ผลิตจำกโลหะมี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider 
ส ำหรับช่วยจัดเก็บสำย Fiber Optic 

 มีจ ำนวนหัวต่อแบบ SC Singlemode Connector ขนำด 12 หัวต่อ ต่อหนึ่ง Adapter Plate  

 หัวต่อสำยสำยใยแก้วน ำแสงชนิด SC โดยเป็นชนิด Pigtail มีค่ำ Insertion Loss ไม่เกิน 0.5 dB 
และค่ำ Return Loss 50 dB เป็นอย่ำงน้อย 

10. สำยเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง Fiber Optic (Patch Cord) เป็นสำยเชื่อมต่อสำยใยแก้วน ำแสงที่มีหัวต่อ
ที่ผ่ำนกำรทดสอบจำกโรงงำน โดยมีหัวต่อด้ำนหนึ่งเป็น SC อีกด้ำนหนึ่งเป็น LC และมีควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 3 เมตร และ Single mode Fiber Optic Connector ที่ปลำยทั้งสองด้ำนของสำย และ 
Ferrules ของ Connector ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตจำก Ceramics และมีเปลือกเป็นแบบ OFNR, ตำม
มำตรฐำน UL, CSA และ RoHS Compliant และมีค่ำ Return Loss ไม่น้อยกว่ำ 50 dB 

11. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ท่ีเสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขท่ีประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

งานติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ภายในอาคาร 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งสำยสัญญำณ Fiber Optic ชนิด Single Mode ขนำด 12 แกน 
เพ่ือเชื่อมต่อภำยในอำคำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  และ
ต้องเชื่อมต่อเพ่ือให้ใช้งำนได้โดยสมบูรณ์ จ ำนวน 4 อำคำร ดังต่อไปนี้ 

 อำคำรส ำนักอธิกำรบดี     จ ำนวน 5 เส้นทำง 

 อำคำรเรียนรวม คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  จ ำนวน 4 เส้นทำง 

 อำคำรเรียน 4     จ ำนวน 5 เส้นทำง 

 อำคำร 1      จ ำนวน 5 เส้นทำง 
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2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งสำยเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง Fiber Optic Patch Cord ชนิด 
Singlemode แบบ SC-LC ยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร จ ำนวน 40 เส้น 

3. สำยสัญญำณ Fiber Optic ภำยในอำคำรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบสำยสัญญำณ UTP 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. สำยใยแก้วน ำแสงชนิด Single Mode ชนิด OS2 และเป็นประเภทส ำหรับติดตั้งภำยใน หรือนอก
อำคำร 

2. สำยใยแก้วน ำแสงชนิดติดตั้งภำยนอกอำคำรเป็นแบบ Single Mode ไม่น้อยกว่ำ 12 แกนเป็นแบบ 
Loose Tube ที่มีส่วนประกอบของ Gel เพ่ือป้องกันน ้ำ (Water Blocking Gel) 

3. มีโครงสร้ำงของสำยแบบ Armored โดยมี Armored ตำมแนวควำมยำวของสำย เพ่ือเพ่ิมควำม
แข็งแรง ส ำหรับกำรติดตั้งภำยนอกอำคำร และป้องกันอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับสำยขณะติดตั้งและใช้
งำน 

4. มี Jacket เป็น Polyethylene ชนิด PE เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งใช้งำน และมีสีด ำเพ่ือทนทำน
ต่อแสงแดดและรังสี UV 

5. สำมำรถทนอุณหภูมิเม่ือติดตั้งใช้งำนระหว่ำง -20 ถึง +60 องศำเซลเซียส เป็นอย่ำงน้อย 
6. มีค่ำ Tensile Load ขณะติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 2,700N และมีรัศมีโค้งงอ (Bend Radius) ของสำย

เท่ำกับ 20 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอก (Outside Diameter) ในขณะติดตั้ง 
7. มีกำรออกแบบและทดสอบคุณสมบัติตำมมำตรฐำน Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ISO/IEC 

11801, IEEE 802.3, TIA/EIA 568-B และ RoHS Compliant 
8. มีคุณสมบัติกำรลดทอนสัญญำณ (Typical Attenuation) ที่ควำมยำวคลื่น 1310 nm และ 1383 

nm ไม่เกิน 0.36 dB/ Km และท่ีควำมยำวคลื่น 1,550 nm. ไม่เกิน 0.23 dB/Km 
9. แผงกระจำยสำย (Fiber Optic Patch Panel) สำมำรถติดตั้งภำยในตู้ Rack ขนำด 19 นิ้ว 1U ได้ มี

ลักษณะ Drawer style สำมำรถเลื่อนเข้ำ - ออกเพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งสำย Fiber Optic 
สำมำรถรองรับหัวต่อ Fiber (Connector) ชนิด SC ได้ไม่น้อยกว่ำ 36 หัวต่อ และมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

 มี Enclosure ผลิตจำกโลหะมี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider 
ส ำหรับช่วยจัดเก็บสำย Fiber Optic 

 มีจ ำนวนหัวต่อแบบ SC Singlemode Connector ขนำด 12 หัวต่อ ต่อหนึ่ง Adapter Plate  

 หัวต่อสำยสำยใยแก้วน ำแสงชนิด SC โดยเป็นชนิด Pigtail มีค่ำ Insertion Loss ไม่เกิน 0.5 dB 
และค่ำ Return Loss 50 dB เป็นอย่ำงน้อย 
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10. สำยเชื่อมต่อใยแก้วน ำแสง Fiber Optic (Patch Cord) เป็นสำยเชื่อมต่อสำยใยแก้วน ำแสงที่มีหัวต่อ
ที่ผ่ำนกำรทดสอบจำกโรงงำน โดยมีหัวต่อด้ำนหนึ่งเป็น SC อีกด้ำนหนึ่งเป็น LC และมีควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 3 เมตร และ Singlemode Fiber Optic Connector ที่ปลำยทั้งสองด้ำนของสำย และ 
Ferrules ของ Connector ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตจำก Ceramics และมีเปลือกเป็นแบบ OFNR, ตำม
มำตรฐำน UL, CSA และ RoHS Compliant และมีค่ำ Return Loss ไม่น้อยกว่ำ 50 dB 

11. ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตโดยตรงหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศโดยตรง (ในกรณี
ที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตซึ่งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้ หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
น ำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศโดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นข้อเสนอทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตู้เก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง 

ควำมต้องกำรทั่วไป 

1. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์แบบติดผนังขนำด 12 U ส ำหรับรองรับกำรติดตั้ง
สำยสัญญำณ Fiber Optic จ ำนวน 4 ตู้ 

2. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์แบบติดผนังขนำด 9 U ส ำหรับรองรับกำรติดตั้ง
สำยสัญญำณ Fiber Optic จ ำนวน 7 ตู้ 

3. ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำ และติดตั้งสำยไฟฟ้ำให้เรียบร้อย โดยต่อจำกระบบไฟฟ้ำของอำคำรให้กับตู้ 
Rack ให้พร้อมใช้งำน 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบติดผนังขนำด 12U หรือ 9U กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 
60 เซนติเมตร 

2. ผลิตขึ้นจำกเหล็กแผ่น Electro Galvanized Sheet Steel ควำมหนำ 1.2 มิลลิเมตร โดยออกแบบ
เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้ำ ส่วนกลำง และส่วนหลัง 

3. มีกำรติดตั้งระบบระบำยอำกำศด้วยพัดลมขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว ไมน่้อยกว่ำ 1 ชุด  
4. ต้องมีปลั๊กรำงไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 1 ชุด ที่มีปลั๊ก output อย่ำงน้อย 6 ปลั๊ก 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ 1 มกรำคม 2560 ถึง 30 มิถุนำยน 2560 

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

ก ำหนดส่งมอบ 180 วัน 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

7. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินในกำรจัดหำทั้งหมด 22,000,000 บำท (ยี่สิบสองล้ำนบำทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


