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มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายม�ควิทยาามประสงค�จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร�ภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๖ ตามราย� จ!านวิทยาน ๔ รายการ     
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                ๑. ต12 Rack         จ!านวิทยาน ๒ ต12
                ๒. อ�ปกรณ�สลัยราชภัฏเ
บส
ญญาณ     จ!านวิทยาน ๒ ช�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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          ผู้มีสิทธิเ'(ม�ส�ทธิเสนอราคาจะต้องมีค�เสนอราคาจำนวน ๔ รายการ�ร�鉼࠘��h�����*ะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�)  (องม�ค�ณสมบ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�)  � ดังต่อไปนี้�)  	����������������8�             �งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�)  ,อไปน��
          ๑. เปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�อาช�พขายพ
สดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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          ๒. ไมTเปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท�'ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่1กระบ�ช�'อไวิทยา2ในบ
ญช�รายช�'อผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท��งงานของทางราชการแลัยราชภัฏเะไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บเอกส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wหร�อควิทยาามค�2มก
น ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งอาจปฏ�เสธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยไมTยอมขX�นศาลัยราชภัฏเไทย เวิทยา2นแตTร
ฐบาลัยราชภัฏเของผู้มีอาชีพขายพัสดุ12
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'งให2สลัยราชภัฏเะส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wควิทยาามค�2มก
นเชTนวิทยาTาน
�น
          ๔. ไมTเปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ม�ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเประโยชน�รTวิทยามก
นก
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคารายอ�'นท�'เข2าเสนอราคาให2แกTมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏ

เช�ยงราย ณ  วิทยา
นประกาศสอบราคา หร�อไมTเปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุ12กระท!าการอ
นเปPนการข
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นราคาอยTางเปPนธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยรรมใน
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อคร
�งน��

          ๕. มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ ขอสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ไมTร
บพ�จารณาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลองเสนอราคา หากผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาหร�อผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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บมอบ
อ!านาจไมTมาร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ������������������������������������^งค!าช��แจง แลัยราชภัฏเะไมTเข2าร
บฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ������������������������������������^งการพ�จารณาราคาตามวิทยา
นแลัยราชภัฏเะเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยฯ
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เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ งานพ
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ง ส!าน
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นท�' ๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงวิทยา
นท�' ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต
�งแตTเวิทยาลัยราชภัฏเา 
๐๙.๐๐ น. ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xงเวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
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๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖เวิทยาลัยราชภัฏเา ๑๐.๐๐ น. ห2องเอ��องผู้มีอาชีพขายพัสดุX�ง ส!าน
กงานอธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�การบดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
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บเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเล��อ ช�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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                                (๓) ในกรณ�ท�'ไมTปฏ�บ
ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ขายจะต2องร
บผู้มีอาชีพขายพัสดุ�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ตามกฎหมายวิทยาTาดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายการสTง
เสร�มการพาณ�ชยนาวิทยา� 
                       ๙.๓ ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งมหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ค
ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�เลัยราชภัฏเ�อกแลัยราชภัฏเ2วิทยาไมTไปท!าส
ญญาหร�อข2อตกลัยราชภัฏเง
ภัฏเชียงรายมีควาายในเวิทยาลัยราชภัฏเาท�'ทางราชการก!าหนดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งระบ�ไวิทยา2ในข2อ ๖ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายอาจพ�จารณาเร�ยกร2องให2ชดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ใช2
ควิทยาามเส�ยหายอ�'น (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าม�) รวิทยามท
�งจะพ�จารณาให2เปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ท��งงานตามระเบ�ยบของทางราชการ
                       ๙.๔ มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงรายสงวิทยานส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�Wท�'จะแก2ไขเพ�'มเต�มเง�'อนไขหร�อข2อก!าหนดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ในแบบ
ส
ญญาให2เปPนไปตามควิทยาามเหeนของส!าน
กงานอ
ยการส1งส�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� (ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่2าม�)
 
 

มหาวิทยา�ทยาลัยราชภัฏเ
ยราชภัฏเชียงรายมีควา
ฏเช�ยงราย
๒๗ ม�ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่�นายน ๒๕๕๖



รายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดังต่อไปนี้�)  	����������������8�             แนบท(ายประกาศเลัยราชภัฏเชียงราขท�� 101/2556

1. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�)  '( Rack จำนวน ๔ รายการ�ร�鉼࠘��h�����*#านวิทยาลัยราชน 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�)  '(
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
ต12ส�'อสารมาตรฐาน 19 น��วิทยา ส1ง 6 U ม�ค�ณสมบ
ต�ไมTต'!ากวิทยาTามาตรฐานก!าหนดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งตTอไปน��

1. เปPนต12เกeบอ�ปกรณ�มาตรฐาน ขนาดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� 19 น��วิทยา แบบต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ผู้มีอาชีพขายพัสดุน
ง
2. ม�ขนาดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ไมTน2อยกวิทยาTา 6 U
3. ท!าดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายวิทยา
สดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��ท�'เปPนเหลัยราชภัฏเeก อบส�อยTางดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��
4. ม�พ
ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ลัยราชภัฏเมระบายอากาศไมTน2อยกวิทยาTา 1 ช�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� 
5. ม�รางไฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ������������������������������������ฟังคำชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ������������������������������������xาไมTน2อยกวิทยาTา 4 ชTองมาพร2อมอ�ปกรณ�
6. ม�ประต1แลัยราชภัฏเะสามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ลัยราชภัฏเyอคไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2

2.อ�ปกรณ!สลัยราชภัฏเชียงรา�บส�ญญาณ จำนวน ๔ รายการ�ร�鉼࠘��h�����*#านวิทยาลัยราชน 2 ช�ดังต่อไปนี้�)  	����������������8�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ

1. ม�พอร�ท RJ-45 แบบ 10/100 Base-Tx จ!านวิทยานไมTน2อยกวิทยาTา 24 พอร�ท แลัยราชภัฏเะรองร
บการท!างานแบบ       
Auto MDI/MDI-X ในท�กพอร�ท

2. ม�พอร�ท RJ-45 แบบ 10/100/1000 Base-T จ!านวิทยานไมTน2อยกวิทยาTา 4 พอร�ทแลัยราชภัฏเะม� Shared SFP Slot        
ไมTน2อยกวิทยาTา 2 Slot

3. ม� Switching Capacity ไมTน2อยกวิทยาTา 12.8 Gbps
4. รองร
บ MAC Address ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ไมTน2อยกวิทยาTา 8,000 MAC Address
5. รองร
บการท!า VLAN ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ไมTน2อยกวิทยาTา 256 VLAN
6. รองร
บการท!า Spanning Tree แบบ Multiple Spanning Tree แลัยราชภัฏเะ Rapid Spanning Tree          

ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d, IEEE 802.1s แลัยราชภัฏเะ IEEE 802.1w
7. ควิทยาบค�มการท!างานผู้มีอาชีพขายพัสดุTานทาง Web Browser (HTTP/HTTPS) ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2
8. รองร
บการท!างานแบบ QoS
9. ร
บประก
นค�ณภัฏเชียงรายมีควาาพส�นค2าไมTต'!ากวิทยาTา 1  ปp
10. ต2องม�เอกสารแตTงต
�งการเปPนต
วิทยาแทนจ!าหนTายส�นค2าท�'เสนอจากบร�ษ
ทผู้มีอาชีพขายพัสดุ12ผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเ�ต หร�อ บร�ษ
ทผู้มีอาชีพขายพัสดุ12น!าเข2าหลัยราชภัฏเ
กใน

ประเทศไทย

3. อ�ปกรณ! miniGBIC    จำนวน ๔ รายการ�ร�鉼࠘��h�����*#านวิทยาลัยราชน 4 ช�ดังต่อไปนี้�)  	����������������8�              
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
อ�ปกรณ� Mini GBIC แบบ 1 Gigabit Single Mode ม�ค�ณสมบ
ต�ไมTต'!ากวิทยาTามาตรฐานก!าหนดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งตTอไปน��

1. เปPนแผู้มีอาชีพขายพัสดุงวิทยางจรมาตรฐานแบบ SFP+
2. ม�ควิทยาามเรeวิทยาในการร
บสTงข2อม1ลัยราชภัฏเไมTน2อยกวิทยาTา 1 Gigabit ตTอวิทยา�นาท�
3. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใช2ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ก
บอ�ปกรณ�สลัยราชภัฏเ
บส
ญญาณท�'เสนอ
4. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ใช2งานไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ก
บสายส
ญญาณเคเบ�ลัยราชภัฏเใยแก2วิทยาน!าแสงชน�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� Single mode
5. ม�ห
วิทยาตTอชน�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� LC Connector
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4. สายใยแก(วิทยาลัยราชน#าแสง (Single mode Fiber Optic)  จำนวน ๔ รายการ�ร�鉼࠘��h�����*#านวิทยาลัยราชน 1 ช�ดังต่อไปนี้�)  	����������������8�             
ค�ณลัยราชภัฏเชียงรา�กษณะ
สายใยแก2วิทยาน!าแสง (Single mode Fiber Optic)   
1. ม�การเช�'อมตTอดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�
งน��

a. อาคารสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าบ
นภัฏเชียงรายมีควาาษาแลัยราชภัฏเะคอมพ�วิทยาเตอร� ไปย
ง อาคารส!าน
กวิทยา�ชาบ
ญช�แหTงใหมT ระยะทางประมาณ 200 เมตร
b. อาคารสถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่าบ
นภัฏเชียงรายมีควาาษาแลัยราชภัฏเะคอมพ�วิทยาเตอร� ไปย
ง อาคารส!าน
กวิทยา�ชาวิทยา�ทยาศาสตร�ส�ขภัฏเชียงรายมีควาาพใหมT ระยะทางประมาณ

350 เมตร
2. สายใยแก2วิทยาน!าแสง (Fiber Optic Cable) ชน�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴� Single mode เปPนแบบใช2ต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งภัฏเชียงรายมีควาายนอกอาคารแขวิทยานอากาศ 

(Aerial Cable) ชน�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ม�สายสะพานในต
วิทยา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลX'งม�จ!านวิทยานเส2นใยแก2วิทยาน!าแสงไมTน2อยกวิทยาTา 6 แกน
3. ม�ค�ณสมบ
ต�เปPนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 ,Bell Core GR-20 ,GR-409 แลัยราชภัฏเะ ITU-T 

G.652  เปPนอยTางน2อย
4. ม�คTา Attenuation น2อยกวิทยาTา 0.36 dB/km ท�'ควิทยาามยาวิทยาคลัยราชภัฏเ�'น 1310 nm แลัยราชภัฏเะน2อยกวิทยาTา 0.25 dB/km ท�'

ควิทยาามยาวิทยาคลัยราชภัฏเ�'น 1550 nm
5. เปลัยราชภัฏเ�อกนอกของสายใยแก2วิทยาน!าแสง (Outer Jacket) ท!าดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายวิทยา
สดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�� HDPE (High Density Polyethylene)     

เพ�'อปxองก
นร
งส� UV แลัยราชภัฏเะทนตTอสภัฏเชียงรายมีควาาพแวิทยาดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ลัยราชภัฏเ2อม
6. ปลัยราชภัฏเายสายท�กเส2นให2 Terminate ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยาย  Pigtail ต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งเข2าก
บแผู้มีอาชีพขายพัสดุงกระจายสายใยแก2วิทยาน!าแสง
7. ม� Messenger Wire ท!าดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2วิทยายวิทยา
สดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�� Galvanized 
8. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ร
บแรงดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�Xงส1งส�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�(Maximum Tensile Load) ไดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�2ไมTน2อยกวิทยาTา 7000N 
9. สามารถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่ทนอ�ณหภัฏเชียงรายมีควา1ม�ขณะต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�ง,ขณะใช2งานแลัยราชภัฏเะเกeบร
กษา -40°C ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่Xง 70°C เปPนอยTางน2อย
10. อ�ปกรณ�ประกอบในระบบสายส
ญญาณใยแก2วิทยาน!าแสง เชTน Patch Panel ,Patch Cord  , Pigtail ,Connector 

แลัยราชภัฏเะอ�ปกรณ�ประกอบอ�'น ต2องเปPนผู้มีอาชีพขายพัสดุลัยราชภัฏเ�ตภัฏเชียงรายมีควา
ณฑ์ จำนวน ๔ รายการ     ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๖ ตามราย�ย�'ห2อ เดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴��ยวิทยาก
นเพ�'อกTอให2เก�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ประส�ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย�ภัฏเชียงรายมีควาาพในการใช2งานส1งส�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�แลัยราชภัฏเะ
งTายตTอการบ!าร�งร
กษา

11. ผู้มีอาชีพขายพัสดุ12เสนอราคาจะต2องเสนอแผู้มีอาชีพขายพัสดุนผู้มีอาชีพขายพัสดุ
งการเช�'อมตTอ (Riser Diagram) แลัยราชภัฏเะแบบแปลัยราชภัฏเน แสดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�งต!าแหนTงการต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�ง     
(Lay Out plan) ของอ�ปกรณ� มาให2คณะกรรมการ หลัยราชภัฏเ
งจากสร�ปต!าแหนTงต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งก
บคณะกรรมการเร�ยบร2อยแลัยราชภัฏเ2วิทยา 

12. การต�ดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
愌祮��&嬌捝浯猯湵猯慴⽲敢湡⽳慎敭噤污敵���䄌杲浵湥獴�ต
�งอ�ปกรณ�ท
�งหมดังนี้�����������������������ĸ�����ġ�㐒祖�℁�Ā�ŀĀ���ĀȀࠀ�ᴀఀ潣⽭畳⽮瑳牡琯獡⽫䩘扯��"挌浯猯湵猯慴⽲湵⽯䥘瑮牥慦散���攌數畣整��
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