
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์            ครุภัณฑ์จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center)  
2. จ านวนที่ต้องการ 1  ระบบ 

2.1 ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ   จ านวน  2 ชุด 
2.2 ระบบไฟฟ้าส าหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์     จ านวน 1 ระบบ 
2.3 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ      จ านวน 1 ระบบ 
2.4 ระบบตู้ Rack Server        จ านวน 1 ชุด 
2.5 งานระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป       จ านวน 1 ชุด 
2.6 งานปรับปรุงพื้นที่        จ านวน  1 ชุด 

3. รายละเอียดคุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาของทุกรายการ ทั้งฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร ตกแต่ง ตลอดจน

อุปกรณ์สนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center) จะเลือกเสนอราคารายการหนึ่งรายการใด
ไม่ได้ 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องศึกษา ส ารวจรายละเอียด ออกแบบและรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ และการตกแต่งสถานที่
ทั้งหมด เพ่ือให้ได้รายละเอียดตามข้อก าหนดของโครงการได้ครบถ้วนสมบูรณ์  

3.4 ราคาที่เสนอในขั้นตอนการประมูลราคาต้องเป็นราคารวมทุกระบบทั้งโครงการ เป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียง
ราคาเดียว ทั้งนี้ราคาที่เสนอต้องรวม 

3.4.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ  และติดตั้ง 
3.4.2 ค่าเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่อาจต้องใช้ในการท างาน 
3.4.3 ค่าภาษีต่าง ๆ  
3.4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เชิญวิทยากร สถานที่ เอกสาร เป็นต้น  
3.4.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบต่าง ๆ ทุกข้ันตอน (ก่อนติดตั้ง ขณะติดตั้งและหลังติดตั้งอุปกรณ์) เช่น 

ทดสอบการท างานร่วมกันของอุปกรณ์ภายในโครงการจัดท าศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center) เป็นต้น  
3.4.6 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องมีเพ่ือให้ระบบที่ส่งมอบท างานได้อย่างสมบูรณ์ เต็มประสิทธิภาพ              

ณ สถานที่ติดตั้งที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก าหนด  
3.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องประสานงานกับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือ

ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการ 
3.6 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใต้โครงการทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 

2 ปี หลังส่งมอบงานและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย  
3.7 ในกรณีที่ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนใด เพื่อที่จะท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ ผู้ชนะการประกวดราคาต้อง

จัดหาเพิ่มเติมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ชนะการประกวดราคาเองทั้งหมด 
3.8 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้ากับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการ

ด าเนินงาน (Progress Report) ทุก ๆ เดือน 
3.9 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและตกแต่งศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center) ให้กับหน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในการติดตั้งหรือปรับปรุง                  
อย่างน้อย 1 สัญญาจ้างโดยมีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท และยังคงใช้ระบบดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน     
มีหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาจากหน่วยงานที่ด าเนินการติดตั้งพร้อมเอกสารรายละเอียดผลงาน
ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงานอย่างชัดเจน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สงวนสิทธิ์ที่
จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว  



3.10 เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP) 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่า

หรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 
4.1.1 ความต้องการทั่วไป 

4.1.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นชนิด ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ แบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง (Down Flow) โดย สามารถท าความเย็น
รวมได้ Cooling Capacity (total)  ไม่น้อยกว่า 49 kW หรือ 160,000 BTU/hr. ที่อุณหภูมิ 
24 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ 50 % Condensing temperature ที่อุณหภูมิ 51 
องศาเซลเซียส ที่ Ambient temperature 40 C จ านวน 2 เครื่อง 

4.1.1.2 โรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เสนอ ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 14001 โดยโรงงานผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศกลุ่มยุโรปหรืออเมริกา โดยมี
หนังสือรับรองสถานที่ตั้งของโรงงาน 

4.1.1.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย
หลักในประเทศไทย  

4.1.2 ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค 
4.1.2.1 ตัวถังเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิความชื้นท าด้วยโลหะเคลือบด้วย High Grade 

Plastic Powder Coating ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวนชนิดไม่ลามไฟตามมาตรฐาน 
DIN4102 B1 สามารถดูดซับเสียงได้มากกว่า 5 kN/m4 ตามมาตราฐาน DIN52213 รวมถึง
ฉนวนสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ตามมาตราฐาน DIN IEC 68  

4.1.2.2 แผงกรองอากาศ (Filter) มีประสิทธิภาพ DIN , EN , G4 และมีระบบ Filter Control 
Management และมีขนาดใหญ่เต็มพ้ืนที่ (large filter surface) 

4.1.2.3 พัดลม (FAN) เป็นชนิดปรับปริมาณลมได้ตามสภาวะของภาระความร้อนแบบ EC Fan ใบพัด
เป็นแบบ direc driven fan twoflod Backward Curved Blade ผลิตจาก fiber glass-
reinforced plastic เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีการออกแบบเรื่อง 
Statically และ dynamically balanced มาจากโรงงาน ควบคุมการท างานด้วยระบบ 
microprocessor  

4.1.2.4 คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ส าหรับระบบสารท าความเย็นคอยล์เย็นท าด้วยท่อทองแดงมี
ครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียมชนิดอัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลโดยจัดวางในลักษณะ
เฉียงกับทิศทางการจ่ายลม พร้อมถาดอลูมิเนียมรองรับน้ า  

4.1.2.5 คอมเพรสเซอร์ เป็นชนิด Hermetic Scroll Compressor โดยคอมเพรสเซอร์ต้องติดตั้งอยู่
บนฐานที่ลดการสั่นสะเทือน ประกอบด้วย ester oil charge , Rotalock valves , sight 
glass for oil level 

4.1.2.6 มีระบบป้องการคอมเพรสเซอร์ internal motor protection และ electrical type of 
protection ตามมาตรฐาน VDE IP 21 

4.1.2.7 Electronic expansion valve ซึ่งสามารถควบคุมการเปิดปิดวงจรน้ ายาได้อย่างแม่นย า   
4.1.2.8 มีอุปกรณ์ในส่วนการท าความเย็นดังนี้ Receiver , filter dryer , sight glass , shut off 

valve pressure line , shut off valve liquid line , low pressure switch with 
automatic reset , high pressure switch with manual reset โดยติดตั้งมาจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

4.1.2.9 ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องต้องออกแบบอ้างอิงมาตรฐาน VDE , DIN , IP20 เป็นอย่างน้อย 



4.1.2.10 ชุดท าความชื้น (Humidifier) เป็นชนิด Electrode Stream Boiler สามารถปรับค่าการ
ท างานได้ 25-100% ควบคุมการท างานด้วยระบบ microprocessor มีระบบเดนน้ าทิ้งแบบ
อัตโนมัติและระบบ Manual 

4.1.2.11 เครื่องเพ่ิมความร้อน (Heater) เป็นชนิด Hot Gas Reheat  
4.1.2.12 ส่วนควบคุม (Controller) ชดุควบคุมมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังนี้ 

4.1.2.12.1 Selector Button สามารถเปลี่ยนค่า Parameter  
4.1.2.12.2 Confirmation Button ส าหรับยืนยันค่าต่าง ๆ ที่เลือก 
4.1.2.12.3 Reset Button ส าหรับ Reset 
4.1.2.12.4 On/Off Switch ส าหรับเปิด-ปิด 
4.1.2.12.5 Led Alarm 
4.1.2.12.6 Led On/Off 
4.1.2.12.7 Audible Indicator 

4.1.2.13 การท างานของชุดควบคุมต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
4.1.2.13.1 สามารถแสดงสภาวะการท างานใน Mode Information Level ได้แก่ การ

ท าความชื้น, ลดความชื้น, ท าความร้อน, ท าความเย็น 
4.1.2.13.2 สามารถหยุดการท างานของ เครื่องท าความชื้นและเครื่องเพ่ิมความร้อนเพ่ือ

ประหยัดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับได้ 
4.1.2.13.3 สามารถแสดงและก าหนดความละเอียดของกราฟค่าอุณหภูมิ ย้อนหลังได้

ตั้งแต่ 1 – 1440 ค่า 
4.1.2.13.4 สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
4.1.2.13.5 สามารถแสดง Running Hour ได ้
4.1.2.13.6 สามารถเก็บ Alarm ได้ 200 เหตุการณ์ 
4.1.2.13.7 สามารถแสดงสัญลักษณ์ Maintenance Request แสดงบนจอเมื่อถึง

ระยะเวลาที่ก าหนดในการบ ารุงรักษา 
4.1.2.13.8 สามารถแสดง Alarm เมื่อเกิดน้ ารั่วได้ 
4.1.2.13.9 เครื่องระบายความร้อน (Air Cool Condenser) ตัวถังเครื่องระบายความ

ร้อน สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ผลิตจาก
โรงงานที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์เดียวกับที่เสนอ พัดลม
ระบายความร้อนเป็นแบบ Axial fan Type หรือ Centrifugal ขับด้วย
มอเตอร์ชนิดทนทานต่อสภาวะอากาศ และผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้ง 
บันไดทางขึ้นและราวกันตกและพ้ืนทางเดินให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องระบายความร้อน 

4.2 ระบบไฟฟ้าส าหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อย
ดังนี้ 
4.2.1 ความต้องการทั่วไป 

4.2.1.1 ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับอุปกรณ์ภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามแบบที่แนบ พร้อมทั้งออกแบบรองรับในอนาคต 

4.2.1.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้อ่ืน ๆ ทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบรายการข้อก าหนดของสัญญา  ต าแหน่งติดตั้งตามท่ี
ก าหนดในแบบหรือข้อก าหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมี
บางจุดที่จ าเป็นต้องจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานไฟฟ้าเรียบร้อยสมบูรณ์
และเป็นไปตามหลักวิชาการ  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น 



 
4.2.2 ข้อก าหนดด้านเทคนิค 

4.2.2.1 มาตรฐานทั่วไปวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่ก าหนดไว้ในราย 
ละเอียดเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

4.2.2.1.1 IEC International Electro-technical Commission 
4.2.2.1.2 ANSI American National Standard Institute 
4.2.2.1.3 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
4.2.2.1.4 BS British Standard 
4.2.2.1.5 UL Underwriters Laboratories Inc 
4.2.2.1.6 VDE Verband Deutsher Elektrotechniker 
4.2.2.1.7 DIN Deutshers Institute Normung 
4.2.2.1.8 JIS Japanese Industrial Standard 
4.2.2.1.9 TIS Thai Industrial Standard 

4.2.2.2 ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตู้เมนไฟฟ้าหลักส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม 
โดยติดตั้งใหม่ เป็นตู้มาตราฐาน ขนาด Main Circuit breaker 400 Amp/ พร้อมอุปกรณ์
ดังนี้ 

4.2.2.2.1 Digital Power Meter 
4.2.2.2.2 kW hour Meter 
4.2.2.2.3 Surge Protection 
4.2.2.2.4 Circuit breaker 250 Amp, 3 phase  จ านวน 1 ชุด (ส าหรับ ศูนย์คอมพิวเตอร์) 
4.2.2.2.5 Circuit breaker 100 Amp, 3 phase  จ านวน 5 ชุด (ส าหรับ ระบบเดิมของ

อาคาร) 
4.2.2.3 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าหลักศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยติดตั้งใหม่เป็นตู้มาตราฐาน ขนาด 

Main Circuit breaker 250 Amp,3phase  พร้อมมีอุปกรณ์ดังนี้ Digital Power Meter 
4.2.2.3.1 Surge Protection  
4.2.2.3.2 Digital Power Meter 
4.2.2.3.3 Circuit breaker 160 Amp, 3phase   จ านวน 4 ตัว 
4.2.2.3.4 Circuit breaker 63 Amp, 3phase   จ านวน 2 ตัว 
4.2.2.3.5 Circuit breaker 40 Amp, 3phase  จ านวน 2 ตัว 
4.2.2.3.6 Space 2 ต าแหน่ง 

4.2.2.4 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้ Manual Bypass ส าหรับ UPS1 (ของเดิม) , UPS2 (ในอนาคต) จ านวน 
2 ตู้ เป็นตู้ฝาปิด 2 ชั้น พร้อมมีไฟ LED แสดงสถานะ พิกัดกระแส 160 Amp, 3phase 

4.2.2.5 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้ Load Center 24 ckt พิกัดกระแส 160 Amp, 3phase จ านวน 2 ตู้ 
ส าหรับ Power Plug Data Center ประกอบด้วย 

4.2.2.5.1 Circuit breaker 32 Amp,1phase จ านวน 16 ตัว/ตู้   
4.2.2.5.2 Circuit breaker 16 Amp,1phase จ านวน 8 ตัว/ตู้ 

4.2.2.6 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตู้ Load Center 24 ckt พิกัดกระแส 40 Amp, 3phase จ านวน 2 ตู้ 
ส าหรับระบบไฟฟ้าภายนอก ประกอบด้วย 

4.2.2.6.1 Circuit breaker 16 Amp,1phase จ านวน 8 ตัว/ตู้ 
4.2.2.7 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED พร้อมสวิตช์ ครอบคลุมพ้ืนที่ศูนย์

คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
4.2.2.8 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้ง Power Plug ขนาด 32 AMP รองรับตู้ Rack ไว้อย่างน้อย 32 

Outlet 



4.2.2.9 จัดหาและติดตั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอดไฟเป็นชนิด LED ส ารองได้ 2 
ชั่วโมง จ านวน 3 ชุด  

4.2.2.10 จัดหาและติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน (Exit sign) หลอดไฟเป็นชนิด LED ส ารองได้ 2 ชั่วโมง 
จ านวน 2 ชุด  

4.2.2.11 จัดหาและติดตั้งระบบสายดินแบบตาข่าย (Ground Grid) ใต้พ้ืนยก โดยใช้สาย THW ขนาด 
16 ตร.มม. เดินเป็นตาข่ายยึดกับขาส่วนที่เป็นโลหะของพ้ืนยกท้ังหมดโดยใช้ U-Clamp 
พร้อมติดตั้ง Ground Bar ส าหรับต่อเชื่อมระบบสายดินทั้งหมด รวมถึงการต่อเชื่อมระบบ
สายดินเข้ากับระบบสายดินของอาคารอย่างเหมาะสม  

4.3 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ  (Environmental Monitoring System) จ านวน  1 ระบบ                     
มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 
4.3.1 ความต้องการทั่วไป 

4.3.1.1 ระบบต้องสามารถรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยส่งต่อข้อมูลจาก Wireless 
Monitoring Node ไปยังอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ด้วยเทคโนโลยี
แบบไร้สาย (Wireless) แบบ Mesh Network  โดยอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet 
Gateway) จะถูกเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย ของระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ 
(Environmental Monitoring System) เพ่ือส่งข้อมูลไปยัง ระบบซอฟท์แวร์บริหารจัดการที่
ให้ บริการบน Cloud Service โดยผู้รับจ้างต้องให้บริการซอฟท์แวร์ดัง กล่าวตลอดระยะเวลา
รับประกัน Main Electrical Fail นอกจากนี้ระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ
(Environmental Monitoring System) ต้องสามารถ ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจหาจุดที่มีความร้อน
สูงในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Hot spots)  และสามารถปรับแต่งให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์มีการกระจาย
ลมที่เหมาะสมไปยังจุดที่ต้องการ 

4.3.1.2 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) จ านวนไม่
น้อยกว่า 3 ชุด ที่ประตูทางเข้าศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก , Server Room1 , Server Room2 
และทางเข้าห้อง Facility Room เพ่ือควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกโดยใช้เทคโนโลยี
ระบบ Biometric Finger Scan และ Proximity Card 

4.3.1.3 จัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด IR Fixed Network Dome Camera จ านวนไม่น้อยกว่า 
10 กล้อง โดยติดตั้งตาม ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

4.3.2 ข้อก าหนดด้านเทคนิค 
4.3.2.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบตรวจวัดที่สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และจุดน้ าค้าง

(Dew Point) ของตู้ Rack ทุกตู้ได้ รวมถึงต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าของตู้ Rack  ทุก
ตู้ ส าหรับตู้ Rack จ านวน 10 ตู้ 

4.3.2.2 สามารถรองรับการแจ้งเตือนการขัดข้อง (Alarm) ได้ดังนี้ 
4.3.2.2.1 ระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง  
4.3.2.2.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขัดข้อง 
4.3.2.2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ 
4.3.2.2.4 เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น   
4.3.2.2.5 ระบบแจ้งเตือนควันไฟความไวสูงตรวจจับควันไฟได้ 
4.3.2.2.6 ระบบแจ้งเตือนควันไฟความไวสูงขัดข้อง 
4.3.2.2.7 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติตรวจจับควันไฟได้ 
4.3.2.2.8 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ าตรวจจับน้ าได้ 
4.3.2.2.9 ค่าอุณหภูมิด้านเข้าของ Rack แต่ละตู้สูงเกินค่าก าหนดไว้ 
4.3.2.2.10 ค่ากระแสของ Rack แต่ละตู้สูงเกินค่าก าหนดไว้ 



4.3.2.3 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น ชุดแสดงผล (Monitoring unit) 1 ชุด ติดตั้งพร้อมเซนเซอร์ 
วัดอุณหภูมิ(Temperature Probe) จ านวน 10 ชุด ท าหนา้ที่เป็น Wireless Monitoring 
Node วัดอุณหภูมิด้านหน้า Rack จ านวน 3 จุด และด้านหลังตู้ Rack จ านวน 3 จุด โดยมี
คุณสมบัติทาง เทคนิคดังนี้ 
4.3.2.3.1 ชุดแสดงผล (Monitoring unit) สามารถเชื่อมต่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

(Temperature Probe) ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิ โดยมีคา่ความแม่นย า 
±0.3°C (ทศนิยม 1 ต าแหน่ง)    

4.3.2.3.2 ชุดแสดงผล (Monitoring unit) สามารถวัดจุดน้ าค้าง (Dew Point) เพ่ือใช้
ค านวณค่าความ ชื้นสัมพัทธ์ได้ โดยมีค่าความแม่นย า 0 ถึง 100% RH ที่ ±2 
% RH(ทศนิยม 1 ต าแหน่ง) 

4.3.2.3.3 สามารถใช้คลื่นความถี่ในการส่งข้อมูลที่ 920-925 MHz (e.i.r.p. <50 mW) 
4.3.2.3.4 อุปกรณ์จะต้องเป็นแบบรุ่นประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานที่ 0.5 W ต่อ

อุปกรณ์ 
4.3.2.3.5 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถแสดงสถานะอุณหภูมิและความชื้น จาก

ต าแหน่งเซนเซอร์ที่ 1 ถึง 6 โดยอัตโนมัติ 
4.3.2.3.6 ใช้ Wireless Network Protocol แบบ Frequency Hopping self-

configuring load -balancing mesh สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ได้แบบ Mesh Network (Encryption 128-bit) 

4.3.2.3.7 ผ่านมาตรฐานการทดสอบคลื่นสัญญาณ FCC, Industry Canada and CE/ 
IEC 

4.3.2.4 อุปกรณ์รับสัญญาณจากอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4.3.2.4.1 อุปกรณ์รับสัญญาณ Normally Open หรือ Normally Close  ท าหน้าที่

เป็น Wireless Monitoring Node จากอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ 
โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีจ านวน Port   

4.3.2.5 อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง (Wireless Power Monitoring cord) 
4.3.2.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง (Wireless 

Power Monitoring cord) ให้มีขนาดพิกัดกระแสและจ านวนเฟสเหมาะสม
กับการใช้งานส าหรับตู้ Rack จ านวน 9 เส้น โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ 

4.3.2.5.2 อุปกรณ์จะต้องส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless) เพ่ือง่ายต่อการใช้งานและลด
ความซับซ้อนในการติดตั้งสายเคเบิลระหว่างอุปกรณ์ 

4.3.2.5.3 สามารถรองรับการใช้งานของแรงดันไฟฟ้าที่ 250V, 1Ø  
4.3.2.5.4 สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าที่ 32 A 
4.3.2.5.5 มีจอแสดงผลแบบ 7 Segment ที่สามารถแสดงผลค่าทางไฟฟ้าได้ เช่น

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage), ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp) 
4.3.2.5.6 สามารถใช้คลื่นความถี่ในการส่งข้อมูลที่ 920-925 MHz (e.i.r.p. <50 mW) 
4.3.2.5.7 สามารถตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าแบบไร้สาย V, A, VA, W, Wh, Frequency, 

PF ได้เป็นอย่างน้อย 
4.3.2.5.8 อุปกรณ์จะต้องเป็นแบบรุ่นประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานที่ 0.6 W ต่อ

อุปกรณ์ 
4.3.2.5.9 สายไฟฟ้ามี Power Plug ตัวผู้ Single Phase รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 

32A ตามมาตราฐาน IEC 60309 2P+E, 2 Pole, 3 Wire grounding, 6h, 
IP44 

4.3.2.5.10 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ Gateways ได้ 



4.3.2.5.11 ผ่านมาตราฐาน UL/ANSI 61010-1, CSA 61010-1. IEC 61010-1:2001 
and EN61010-1:200. AS/NZS 4268: 2008. EU R&TTE ETSI EN 300 
220-2 and ETSI EN 301 489-3, CENELEC EN 61326-1; IEC 61326-
1:2005;:1997. FCC Class B device 

4.3.2.6 อุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) 
4.3.2.6.1 อุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล

จาก อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และความชื้น(Environmental Monitoring) 
อุปกรณ์รับสัญญาณจากอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วัดค่าทาง
ไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง (Wireless Power Monitoring cord) โดยมี
คุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้ 

4.3.2.6.2 มีปุ่มควบคุมและหน้าจอ LCD ที่ชุดอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet 
Gateway) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ อุณหภูมิและความชื้น
(Environmental Monitoring) และอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง
(Wireless Power Monitoring cord) สามารถตั้งค่า IP Address เพ่ือใช้
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ได้ผ่าน Web Browser 
ได ้สามารถส่งข้อมูลออกเป็น Modbus TCP/IP และ SNMP ได้ 

4.3.2.7 ซอฟท์แวร์บริหารจัดการท างานผ่าน Web browser โดยให้บริการผ่าน Cloud Service มี
คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  
4.3.2.7.1 สามารถแสดง Wireless Monitoring Node ได้แก่ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและ

ความชื้นส าหรับตู้ RACK อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแลความชื้นส าหรับห้อง, 
อุปกรณ์ รับสัญญาณจากอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วัดค่าทาง
ไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง ที่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet 
Gateway) ได้และแสดงสถานะของอุปกรณ์ (Ethernet Gateway) ทั้งหมด
ที่ต่ออยู่ในระบบ 

4.3.2.7.2 สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสภาวะของอุณหภูมิ, ความชื้น, ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่า
ก าลังไฟฟ้า,ความถี่ และ สถานะแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ในกรณีที่มีค่าสูงกว่า, 
ต่ ากว่า, เท่ากับ หรือไม่เท่ากับได้ โดยสามารถ แจ้งเตือนผ่าน Email ได ้ใน
แต่ละAlarm 

4.3.2.7.3 สามารถท ารายงานรายเดือน หรือตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ โดยสามารถ
แสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ได้ โดยผู้ใช้งานสามารถ Down load เป็น
ไฟล์ Excel ได้ 

4.3.2.7.4 สามารถสร้าง Dash board เพ่ือแสดงภาพรวมการใช้งานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ได้ โดยสามารถแสดงรูปกราฟและเกจวัดชนิดต่างๆได้ รวมถึงค่า 
PUE ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

4.3.2.7.5 สามารถสร้างรายงานแยกกลุ่ม โดยแบ่งเป็นตู้ RACK ทั้งหมดภายในศูนย์
คอมพิวเตอร์ออกเป็นหลายๆ กลุ่มงานได้ 

4.3.2.7.6 มีจอแสดงผล บริเวณหน้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center) ขนาดไม่
น้อยกว่า 50 นิ้ว 

4.3.2.8 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด     
มีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.2.8.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและเสนอแบบแสดงการจัดวางต าแหน่งระบบ ควบคุมการเข้า-
ออกอัตโนมัติ (Access Control System) ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการ 



4.3.2.8.2 มีการท างานเป็นระบบ On-line และสามารถท างานได้โดยอิสระ (Stand Alone) 
โดยเครื่องสามารถใช้งานร่วมกันได้ 2 ระบบระหว่างการใช้บัตร Proximity และการ
ใช้ password และสามารถก าหนดวิธีการเข้า-ออก  

4.3.2.8.2.1 ใช้บัตร Proximity ร่วมกับ Password 
4.3.2.8.2.2 ใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ เพียงอย่างเดียว 

4.3.2.8.3 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
4.3.2.8.3.1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือต้องเป็นเครื่องที่มี Controller ในตัว เพ่ือความเป็น

อิสระต่อการควบคุมรักษาความปลอดภัย ณ ประตูที่ใช้ระบบ  
4.3.2.8.3.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถท างานแบบ Standalone และเชื่อมต่อใน

ระบบเครือข่าย Network Communication 
4.3.2.8.4 ระบบควบคุม บันทึกและประมวลผล 

4.3.2.8.4.1 สามารถใช้ลงเวลาการท างาน (Time Attendance) และควบคุมการผ่านเข้า 
– ออกประตู (Access Control) 

4.3.2.8.4.2 สามารถก าหนดระยะเวลาการใช้งาน (วันหมดอายุ) ของลายนิ้วมือผู้ใช้แต่ละ
คนได้ล่วงหน้า 

4.3.2.8.4.3 สามารถรองรับการใช้งานฟังก์ชั่น ANTI PASSBACK (ฟังก์ชั่นนี้ต้องมีการ
ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้ว หรือหัวอ่านทาบบัตรขาออก) 

4.3.2.8.4.4 สามารถดูสถานการณ์เข้า – ออกประตูของทั้งระบบได้ ตลอดเวลา (Realtime 
Monitoring) 

4.3.2.8.4.5 สามารถก าหนดรูปแบบข้อมูลการเข้า/ออก ที่เป็น Text File เพ่ือน าไปใช้
งานร่วมกับระบบอื่นได้ 

4.3.2.8.5 กลอนไฟฟ้า (Electric Door Lock) 
4.3.2.8.5.1 เป็นกลอนไฟฟ้าชนิด Magnetic (สวิงทางเดียว/ ไฟดับคลายล็อก) สามารถรับ

แรงผลักได้ไม่น้อยกว่า 600 ปอนด์  
4.3.2.8.5.2 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 VDC หรือ 24 VDC ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
4.3.2.8.5.3 กลอนประตูเป็นชนิดแม่เหล็กท างานด้วยไฟฟ้า ปกติจะล็อค ตลอดเวลา จะ

ปลดล็อคต่อเมื่อได้รับค าสั่งจากระบบควบคุม 
4.3.2.8.6 อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน (Break Glass) 

4.3.2.8.6.1 สวิทช์ยกเลิกการ Lock ของประตู ในกรณีฉุกเฉิน แบบพลาสติกหรือกระจกที่
สามารถแตกได้เมื่อทุบ และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ
ทดสอบการท างานได้โดยไม่ต้องทุบอุปกรณ์ให้แตกจริง 

4.3.2.8.7 บัตรไร้สัมผัส (Proximity Card) 
4.3.2.8.7.1 ต้องเป็นบัตรที่ผลิตด้วยวัสดุชนิด PVC หรือ ABS Plastic ที่มี 

คุณภาพสูง มีความคงทนต่อสภาพการใช้งาน 
4.3.2.9 กล้อง IR Fixed Network Dome Camera ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 4 MP 

จ านวน 10 ตัว   มีรายละเอียดดังนี้ 
4.3.2.9.1 เป็นกล้องชนิด Network IP Camera ส่วนรับภาพแบบ Progressive Scan 

CCD หรือ Progressive Scan CMOS มีขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.5 นิ้ว หรือ
ดีกว่า 

4.3.2.9.2 สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน (Day & Night mode) โดยมี
ระบบการท างานแบบ IR cut Filter 



4.3.2.9.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T, 
RJ45 หรือดีกว่า 

4.3.2.10 อุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพแบบไอพี ( Network Video Recorder ) 
4.3.2.10.1 เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพระบบดิจิตอลที่บันทึกสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด

ลงในหน่วยความจ าชนิดฮาร์ดดิสก์ ที่ประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต 
4.3.2.10.2 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้อง Network Camera ได้ไม่น้อยกว่า 

16 กล้อง  
4.4 ระบบตู้ Rack Server จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 

4.4.1 ความต้องการทั่วไป 
4.4.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตู้ Rack ขนาด 60 cm. x 110 cm. สูง 42 U จ านวน 4 ตู้ 
4.4.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตู้ Rack ขนาด 80 cm. x 110 cm. สูง 42 U จ านวน 1 ตู้ 
4.4.1.3 ตู้ Rack ต้องเป็นชนิด Cruve Preforate Door 
4.4.1.4 รางปลั๊กต้องลองรับได้อย่างน้อย 20 Outlet พิกัดกระแส 32 Amp จ านวน 10 อัน 
4.4.1.5 สายทองแดงคู่บิดเกลียว (Unshielded Twisted Pair : UTP) จ านวน 140 เส้น 
4.4.1.6 สายสัญญาณ (FIBER OPTIC)  จ านวน  144 Core  
4.4.1.7 การติดตั้งสายสัญญาณท้ังหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ปลายทางอ่ืน ๆ ที่

จ าเป็นในจ านวนที่เหมาะสม เช่น Patch Panel Patch Cord และ Cable เป็นต้น 
4.4.1.8 สายสัญญาณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้านโดยเรียงหมายเลข ล าดับจ านวนของ

สายภายในชั้นหรืออาคารนั้นและต้องจัดทา Label ติดชัดเจนทั้งที่ Patch Panel และ เต้ารับ
คอมพิวเตอร์ ทุกจุด 

4.4.2 ข้อก าหนดทางเทคนิค 
4.4.2.1 สายทองแดงคู่บิดเกลียว (Unshielded Twisted Pair : UTP) สายสัญญาณต้องเป็นสาย

ทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT6 ชนิดภายในอาคาร 
4.4.2.2 เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, ASTM D4566-
98,  ICEA S-102-700 Category 6, NEMA WC 66 เป็นอย่างน้อย 

4.4.2.3 สามารถรองรับการทดสอบได้600 MHz และมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังนี้ 
4.4.2.3.1 มีค่าInsertion Loss(max) ไม่เกิน32.0 dB ที2่50 MHz, ไม่เกิน54.5dB ที6่00 MHz 
4.4.2.3.2 มีค่าNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.9 dB ที2่50 MHz, ไม่น้อยกว่า 39.5dB ที6่00 MHz 
4.4.2.3.3 มีค่าPSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า45.2 dB ที2่50 MHz, ไม่น้อยกว่า36.5dB ที6่00 

MHz 
4.4.2.3.4 มีค่าELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า24.2 dB ที2่50 MHz, ไม่น้อยกว่า15.0dB ที6่00 

MHz 
4.4.2.3.5 มีค่าRL(nom) ไม่น้อยกว่า25.3 dB ที2่50 MHz, ไม่น้อยกว่า22.7dB ที่600 MHz 
4.4.2.3.6 มีค่าImpedance เท่ากับ100 ±5 Ohms, 1MHz  ถึง600 MHz 
4.4.2.3.7 มีค่าMutual capacitance เท่ากับ5.6 nF max./100 m. 
4.4.2.3.8 มีค่า DC Resistance เท่ากับ66.58 Ohm Max./1000m. 
4.4.2.3.9 มีค่า DC Resistance, Unbalance เท่ากับ5% Max. 
4.4.2.3.10 มีค่าDielectric Strength เท่ากับ1kV/min 
4.4.2.3.11 มีค่าPropagation delay เท่ากับ536 ns/100 m. max. ที่ความถ่ี600 MHz 
4.4.2.3.12 มีค่าDelay Skew เท่ากับ30 ns. Max และNVP เท่ากับ69% 

4.4.2.4 สายเป็นชนิดCMR ตามมาตรฐานUL 1666, IEC 60332-1-2 



4.4.2.5 ผ่านการรับรองUL Listed File No. E197771, RoHS,3P  และผ่านการรับรองจากสถาบัน
INTERTEK Report Number 3159185CRT-002 

4.4.2.6 มีตัวน าเป็นทองแดง (Solid Bare Copper) ขนาด23 AWG 
4.4.2.7 มีฉนวนหุ้มทองแดงท าจากHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า0.99 mm. 
4.4.2.8 มี Filler Slot ท าจาก FRPE อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย 
4.4.2.9 มี Ripcord เพ่ือช่วยให้ง่ายในการปอกสาย 
4.4.2.10 มีJacket เป็นLead Free, FR PVC สีขาวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของJacket เท่ากับ 6.4 

mm. 
4.4.2.11 สามารถโค้งงอได้ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายและรับแรงดึง 110 N(25lbf) 
4.4.2.12 สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง  -20 ถึง  +60 องศาเซลเซียสและสามารถเก็บรักษาได้ที่

อุณหภูมิระหว่าง  -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส 
4.4.2.13 สายใยแก้วน าแสง แบบ Mini ARSS จ านวน 24 Core เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด 

Singlemode ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801: 2011(Ed.2.2), 
ANSI/TIA-568-C.3, Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE, ANSI/ICEA 640,  IEC 60793, 
IEC 60794-1-2, ITU-T G.652D และต้องได้รับมาตรฐาน TIS 2166-2548 เป็นอย่างน้อย 

4.4.2.14 สายใยแก้วน าแสงที่น าเสนอจะต้องได้รับมาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยจะต้องมีใบรับรอง 
มาประกอบการพิจารณา 

4.4.2.15 มีคุณสมบัติ Geometrical Performance ดังนี้ 
4.4.2.16 มีค่า Max.และTyp. Attenuation ที่ความยาวคลื่น 1310 nm ไม่เกิน 0.35 และ 0.33 

dB/km 
4.4.2.17 มีค่า Max.และTyp. Attenuation ที่ความยาวคลื่น 1383 nm ไม่เกิน 0.35 และ 0.31 

dB/km 
4.4.2.18 มีค่า Max.และTyp. Attenuation ที่ความยาวคลื่น 1550 nm ไม่เกิน 0.21 และ 0.19 

dB/km 
4.4.2.19 มีค่า Max.และTyp. Attenuation ที่ความยาวคลื่น 1625 nm ไม่เกิน 0.23 และ 0.20 

dB/km 
4.4.2.20 มีค่า Cladding Non-circularity ไม่เกิน 0.7 % 
4.4.2.21 มีค่า Core/Cladding Concentricity error ไม่เกิน 0.5 µm 
4.4.2.22 มีค่า Coating/Cladding Concentricity error ไม่เกิน 12 µm 
4.4.2.23 มีค่า Coating Diameter, Primary ไม่เกิน 242 ±5 µm  
4.4.2.24 มีค่า Coating Diameter, Secondary ไม่เกิน 250 ±5 µm 
4.4.2.25 มีค่า Proof Test Stress เท่ากับ 100 Kpsi 
4.4.2.26 มีค่า Group Refractive index ที่ความยาวคลื่น 1310 nm เทา่กับ 1.4676  
4.4.2.27 มีค่า Group Refractive index ที่ความยาวคลื่น 1550 nm เท่ากับ 1.4682 
4.4.2.28 มีโครงสร้างเป็นแบบ 3Twisted Tube โดย Loose Tube ท าจากวัสดุ PBT และภายใน 

Loose tube มี Thixotropic Jelly Compound เพ่ือป้องกันความชื้น 
4.4.2.29 มี Central Strength Member ท าจากวัสดุ FRP เพ่ือรับแรงดึงและ มี Ripcord เพ่ือช่วยใน

การปอกสาย 
4.4.2.30 มี Water blocking E-Glass yarn เพ่ือเพ่ิมการรับแรงดึงและป้องกันความชื้น 
4.4.2.31 โครงสร้างมีชั้นป้องกันการกการกดทับและสัตว์กัดแทะท าจากวัสดุ Corrugated chrome 

steel tape coated with polymer ความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 mm.  



4.4.2.32 เปลือกนอกของสายเป็นสีด าผลิตจาก HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm เพ่ือป้องกันรังสี 
UVและทนต่อสภาพแวดล้อม พร้อมแนบส าเนาผลทดสอบ Carbon Black จากหน่วยงาน
ราชการมาประกอบการพิจารณา 

4.4.2.33 มีขนาด Cable Diameter ไม่เกิน 8.5±0.5 mm ,น้ าหนัก ไม่เกิน 60±10 kg/km. ส าหรบั
สายขนาด  4 -12 Core และ ไม่เกิน 8.8±0.5 mm ,น้ าหนัก ไม่เกิน 65±5 kg/km. ส าหรับ
สายขนาด  24 Core 

4.4.2.34 สามารถทนอุณหภูมิขณะใช้งาน, ขณะติดตั้งตั้งแต่ -40°C ถึง 70°Cและขณะเก็บรักษาตั้งแต่ -
40°C ถึง 75°C 

4.4.2.35 มีระยะแขวนเสาสูงสุด 40-80 เมตรและรองรับความเร็วลมได้สูงสุด 126 km/hr 
4.4.2.36 สามารถรับแรงดึงขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า 1,200 N, และขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 600 N  
4.4.2.37 สามารถทนแรงกดทับสูงสุดได้ 3,400 N/10cm 
4.4.2.38 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับกล่องเก็บสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic 

Distribution Unit), สายเชื่อมต่อใยแก้วน าแสงแบบ Pigtail และสายเชื่อมต่อสายใยแก้วน า
แสง (Fiber Optic Patch Cord)  

4.4.2.39 ต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีส านักงานในประเทศไทย และ 
ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO9001:2015  

4.4.2.40 ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง Cable Basket ด้านบนเหนือตู้ Rack โดยออกแบบให้ครอบคลุมจ านวนตู้ 
Rack ทั้งหมดภายในห้อง และรองรับสายสัญญาณท่ีจะเข้ามาจากภายนอก โดยขนาดความ
กว้างของราง Cable Basket นั้น ผู้รับจ้างต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและรองรับการต่อ
ขยายในอนาคต 

4.5 งานระบบพ้ืนยกส าเร็จรูป จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 
4.5.1 ความต้องการทั่วไป 

4.5.1.1 ให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งพ้ืนยกส าเร็จรูปใหม่ โดยพื้นยกที่ติดตั้งใหม่นั้นจะต้องมีความสูง
จากพ้ืนอาคารไม่น้อยกว่า 50 ซม. ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (DATA Center) ขนาดไม่น้อย
กว่า 96 ตร.ม (12mx8m) 

4.5.2 ข้อก าหนดทางด้านเทคนิค 
4.5.2.1 แผ่นพื้นยกส าเร็จรูป (Access Floor) ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดต่อแผ่น 60 x 60 ซม.  
4.5.2.2 แผ่นพื้นยกส าเร็จรูปต้องท าด้วยเหล็กปั๊มขึ้นรูปหรือเชื่อมต่อเป็นรูปหล่อ ภายในอัดแน่นเต็ม

ด้วยสารซีเมนต์ (Lightweight Cement) ซึ่งสามารถป้องกันความชื้นและความร้อนได้  และ
ที่แผ่นพื้นยกส าเร็จรูปต้องวางอยู่บนขาตั้ง (Pedestal) และคานรับพื้น (Stringer)  

4.5.2.3 ผิวปิดของแผ่นพ้ืนยกส าเร็จรูปด้านบนเป็นชนิด High Pressure Laminate (HPL)  
4.5.2.4 การรับน้ าหนัก Concentrate Load ต้องสามารถรับได้ไม่น้อยกว่า 560 กก./แผ่น และไม่

น้อยกว่า 20,000 N/sqm. ส าหรับการรับน้ าหนักแบบ Uniform Load  
4.5.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่น Perforate (พ้ืนมีรูระบายอากาศ) ติดตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 12 

แผ่น ให้เหมาะสมกับจ านวนตู้ Rack  
4.5.2.6 ให้ท าการบุฉนวนกันความร้อนแบบ CLOSED CELL ความหนาไม่น้อยกว่า 25 mm.  เพ่ิม

จากฉนวนเดิมที่บริเวณใต้พ้ืนยกเฉพาะห้อง Server Room1 , Server Room2 , และ 
Facility Room เพ่ือป้องกันการเกิดสภาวะควบแน่นของหยดน้ า 

4.5.2.7 พ้ืนยกส าเร็จรูป ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CISCA หรือ ASTM เป็นอย่างน้อย 
4.5.2.8 ทางลาดให้เหมาะสมกับความสูงพื้นยกและมียางกันลื้น 

 
 
 



4.6 งานปรับปรุงพ้ืนที่ จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่าหรือดีกว่าอย่างน้อยดังนี้ 
4.6.1 ความต้องการทั่วไป 

4.6.1.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและกั้นผนังแยกโดยออกแบบให้มีห้องดังนี้  
4.6.1.1.1.1 Server Room1 รองรับตู้ Rack ได้จ านวนอย่างน้อย 10 ตู้  
4.6.1.1.1.2 Server Room2 รองรับตู้ Rack ได้จ านวนอย่างน้อย 4 ตู้    
4.6.1.1.1.3 Facility Room ส าหรับรองรับระบบสนับสนุนห้อง Server Room1,2 
4.6.1.1.1.4 ห้องอเนกประสงค์ จ านวน 2 ห้อง โดยผู้รับจ้างต้องออกแบบเพื่อน าเสนอ  
  มหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง  

4.6.1.2 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งผนังยิปซั่มความหนา ไม่น้อยกว่า 12mm. รอบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 

4.6.1.3 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งประตูส าหรับเข้าห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก , Server Room1 , Server 
Room2 , Facility Room , ห้องอเนกประสงค์1 , ห้องอเนกประสงค์2  

4.6.1.4 ผู้รับจ้างต้องทาสีภายในและส าหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 
4.6.1.5 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อฝ้าเดิมออกท้ังหมด  
4.6.1.6 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้งหลังคาเมเทิลชีส เหนือฝ้า พร้อมฉนวนกันความร้อนครอบคลุม

พ้ืนที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด พร้อมรางน้ า เพื่อป้องกันน้ ารั่วซึมในอนาคต 
4.6.1.7 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งฝ้าใหม่ทั้งหมดเป็นฝาฉาบเรียบความหนาไม่น้อยกว่า 6 mm. ครอบคลุม

พ้ืนที่ทั้งหมด 
4.7 เงื่อนไขการรับประกัน การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ 

4.7.1 ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนเป็นเวลา 2  ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับอุปกรณ์
เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด และในระยะเวลารับประกัน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

4.7.2 หากอุปกรณ์ท่ีจัดหาในโครงการนี้ ช ารุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ ความช ารุดนี้มิได้เกิดจากความผิดของผู้
ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้องรับแจ้งได้ 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ Onsite Service ภายใน 3 ชั่วโมง และต้องจัดการ
ซ่อมแซม แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมภายใน 48 ชั่วโมง และในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมง 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน และต้องไม่กระทบต่อระบบงานเดิมมาให้ใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ พร้อมทั้งรายงานสาเหตุของการช ารุด การซ่อมแซม และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเอกสาร  

4.7.3 ตลอดระยะเวลาการรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างต้องท าการเข้าบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance) 
อย่างน้อย 3  เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ในกรณี
ที่ต้องมีการบ ารุงรักษาต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

4.8  การฝึกอบรม 
4.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน การใช้งานระบบต่างๆ จ านวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย

เนื้อหาดังต่อไปนี้ในระบบทั้งหมดที่ติดตั้งในศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบระบบ จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน ณ สถานที่ติดตั้ง  

4.8.1.1 แนะน าอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในโครงการ 
4.8.1.2 แนะน าการต่อสายสัญญาณต่างๆ ในระบบ 
4.8.1.3 แนะน าการเปิดปิด และเริ่มต้นการใช้งานระบบ 
4.8.1.4 แนะน าวิธีการบ ารุงรักษา 
4.8.1.5 แนะน าข้อควรระวังในการใช้งานระบบที่เสนอทุกระบบ 
4.8.1.6 แนะน าวิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย 
4.8.1.7 แนะน าการติดต่อศูนย์บริการเมื่อเกิดปัญหา 
4.8.1.8 แนะน าและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ  

 
 



5. เงื่อนไข 
5.1 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มด าเนินโครงการ (Kick Off Meeting) เพ่ือชี้แจง รายละเอียด

การนัดหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ  
5.2 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และต้องดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์ จนสามารถใช้งานได้

อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ และความสามารถของระบบที่ก าหนดไว้ ก่อน การส่งมอบและการตรวจรับครุภัณฑ์ 
ให้ทางมหาวิทยาลัย 

5.3 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ ครุภัณฑ์ รายละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต เอกสารรับรอง
ต่างๆ ที่อาจะมีผลในประเด็นทางกฎหมายให้ทางมหาวิทยาลัยพิจาณาตรวจสอบ มาพร้อมในการเสนอราคาและ
แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ในการบริหารจัดการโครงการ โดยมีหนังสือรับรองของทาง
บริษัท มาพร้อมในการเสนอราคา 

5.4 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย
เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อประสานงาน ให้น าเอกสารมาประกอบการพิจารณาในการเสนอราคาเป็นอย่างน้อยดังนี้  
5.4.1 ผู้ประสานงานทั่วไป 
5.4.2 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค 
5.4.3 ผู้จัดการโครงการ 
5.4.4 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ ประสบ 

          ปัญหา 
5.5 การด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ  และหลักวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละสาขา

วิชาชีพ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.6 ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่างรายการที่ทางบริษัทเป็นผู้เสนอกับรายการที่

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบ พร้อมระบุหมายเลขให้ชัดเจนเพ่ืออ้างอิง แคตตาล็อก
หรือเอกสารแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ฉบับจริงซึ่งบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นออกให้หรือใช้
เผยแพร่อย่างเป็นทางการ (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเอกสารก าหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสนอราคา
จัดพิมพ์ขึ้นเองเพ่ือให้ข้อเสนอของตนตรงกับข้อก าหนดของทางมหาวิทยาลัย) 

5.7 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรงกับ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัย 

5.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะอุปกรณ์น าเสนอแต่ละชิ้น 
5.9 เอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเอกสารเป็นฉบับ ภาษา

อ่ืนๆ ผู้เสนอต้องด าเนินการแปลเอกสารนั้นโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถใช้ดุลย
พินิจในการด าเนินการประกวดราคาได้  

5.10 ในการจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์     210 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน    2 ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                       
                                        ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
       (นายวิเชษฐ์ พลายมาศ)         
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
       (นายปองพล นิลพฤกษ์)             
          
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
       (นายวรพันธ์  สาระสุรีย์ภรณ์)   
 
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
       (นายบัณฑิต  ห่วงศรี)                 
      
ลงชื่อ...........................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
       (นายอาภรณ์  เวียงสงค์)                      
                    

              

 
 
                                                ลงชื่อ.......................................................หวัหน้าหน่วยงาน 
                                       (นายนิติ  วิทยาวิโรจน์) 
                                                    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 


