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จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 100,101,102  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 งาน 

 
1. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายในอาคาร จํานวน 61 จุด 
      อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 22 จุด 
      อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 19 จุด 
      อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 20 จุด 

1.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
1.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติ

ตาม   มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, ASTM D4566-98,  
ICEA S-90-661 Category 5E, NEMA WC 63.1เป็นอย่างน้อย 

1.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
1.4. มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 19.8 dB ท่ี 100 MHz, ไม่เกิน 40dB ท่ี 350 MHz 
1.5. มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 50 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 42dB ท่ี 350 MHz 
1.6. มีค่า ACR(nom) ไม่น้อยกว่า 30.4 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 2.1dB ท่ี 350 MHz 
1.7. มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 47 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 39dB ท่ี 350 MHz 
1.8. มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 31 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 20dB ท่ี 350 MHz 
1.9. มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 28.1 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 24.3dB ท่ี 350 MHz 
1.10. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO9001:2008 
1.11. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการติดต้ังและทดสอบ เช่น Advanced Installation Cabling System หรือ 
สูงกว่า อย่างน้อย 1 ท่านโดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัย ฯ มาด้วยในวันยื่นซอง 

1.12. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยวิศวกรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และตามมาตรฐานสากล 

1.13. สายสัญญาณ UTP ทุกเส้นต้องต่อเข้ากับแผงกระจายสาย (Patch Panal) และต้องทํา Label ทุก
เส้น เพ่ือง่ายต่อการทําซ่อมบํารุง 

1.14. ผู้เสนอราคาต้องเดินสายสัญญาณในท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) 
 
2. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E (Patch Cords) ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จํานวน 61 เส้น  

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 22 เส้น 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 19 เส้น 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 20 เส้น 
2.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
2.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติ

ตาม   มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 Class D และ EN-50173-1 
2.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
2.4. สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,10/100 BASE-TX , POE, ISDN, VoIP เป็นอย่างน้อย 
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2.5. หัวท้ังสองฝั่งเป็นชนิด CAT5E RJ45 - CAT5E RJ45 
2.6. ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
2.7. เป็นสายสําเร็จจากโรงงาน เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E สีของสาย

เป็นสีน้ําเงิน 
 
3. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E (Patch Cords) ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จํานวน 61 เส้น  

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 22 เส้น 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 19 เส้น 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 20 เส้น 
3.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
3.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 Class D และ EN-50173-1 
3.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
3.4. สามารถรองรับการใช้งาน 1000 BASE-T,10/100 BASE-TX , POE, ISDN, VoIP เป็นอย่างน้อย 
3.5. หัวท้ังสองฝั่งเป็นชนิด CAT5E RJ45 - CAT5E RJ45 
3.6. ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
3.7. เป็นสายสําเร็จจากโรงงาน เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E สีของสาย

เป็นสีน้ําเงิน 
 
4. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6 ชนิดภายในอาคาร จํานวน 6 จุด  

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 2 จุด 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 2 จุด 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 2 จุด 
4.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
4.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมีคุณสมบัติตาม   

มาตรฐาน 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 

4.3. มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 32.0 dB ท่ี 250 MHz, ไม่เกิน 54.5dB ท่ี 600 MHz 
4.4. มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.9 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 39.5dB ท่ี 600 MHz 
4.5. มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 45.2 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 36.5dB ท่ี 600 MHz 
4.6. มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 24.2 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 15.0dB ท่ี 600 MHz 
4.7. มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 25.3 dB ท่ี 250 MHz, ไม่น้อยกว่า 22.7dB ท่ี 600 MHz 
4.8. สายเป็นชนิด CMR ตามมาตรฐาน UL 1666, IEC 60332-1 
4.9. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 23 AWG 
4.10. มี  Filler Slot อยู่ตรงกลางโครงสร้างสาย 
4.11. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 30 ปีและผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO9001:2008  
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4.12. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพ หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการติดต้ังและทดสอบ เช่น Advanced Installation Cabling System หรือ 
สูงกว่า อย่างน้อย 1 ท่านโดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัย ฯ มาด้วยในวันยื่นซอง 

4.13. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยวิศวกรมืออาชีพ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และตามมาตรฐานสากล 

4.14. ผู้เสนอราคาต้องเดินสายสัญญาณในท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) 
 
5. เต้ารับสายทองแดงตีเกลียว (UTP Outlet) ไม่น้อยกว่า 61 อัน 

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 22 อัน 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 19 อัน 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 20 อัน 
5.1. เป็นเต้ารับแบบ RJ-45 Modular Jack 
5.2. เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสาย UTP 

 
6. หน้ากากสําหรับเต้ารับสายทองแดงตีเกลียว (Face Plate) ไม่น้อยกว่า 61 อัน 

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 22 อัน 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 19 อัน 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 20 อัน 
6.1. ต้องมีช่องสําหรับติดต้ัง RJ-45 Modular Jack ไม่ต่ํากว่า 1 ช่อง 
6.2. เป็นยี่ห้อเดียวกันกับสาย UTP 
6.3. หน้ากากสําหรับเต้ารับเป็นสีขาว 

 
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จํานวน 50 เครื่อง 

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 21 เครื่อง 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 14 เครื่อง 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 15 เครื่อง 
7.1. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา Licenses สําหรับอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายท่ีสามารถใช้งานร่วมกับ

อุปกรณ์ Controller ท่ีมหาวิทยาลัยใช้งานอยู่มาติดต้ังพร้อมใช้งาน 
7.2. สามารถรับส่งข้อมูลท่ีย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน  
7.3. อุปกรณ์ต้องมีเสาอากาศแบบภายใน ชนิด internal horizontal beamwidth 360°  
7.4. มีหน่วยความจําแบบ DRAM ไม่น้อยกว่า 1 GB  และ  Flash 256 MB เป็นอย่างน้อย  
7.5. เสาอากาศภายในสามารถใช้งานย่านความถ่ี 2.4 GHz ท่ี 3 dBi และ 5 GHz ท่ี 5 dBi  
7.6. สนับสนุนการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n และ IEEE 

802.11ac Wave 2 
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7.7. สนับสนุนการทํา Dynamic Frequency Selection (DFS) ได้ 
7.8. สนับสนุนการทํา Cyclic shift diversity (CSD) ได้ 
7.9. สนับสนุนความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สายแบบ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 

(WPA2), WPA, 802.1X, Advanced Encryption Standard (AES)  
7.10. สนับสนุนการทํางาน Multiuser MIMO และ Transmit beamforming เทคโนโลยีได้เป็นอย่างน้อย 
7.11. มีพอร์ต GigabitEthernet 10/100/1000Base-T ท่ีสามารถรับ PoE ตามมาตรฐาน 802.3af, 

802.3at ได้  
7.12. มีไฟแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ์ 
7.13. มีพอร์ต Console แบบ RJ45 และ USB2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ตตามลําดับ 
7.14. อุปกรณ์สามารถทํางานตามสภาวะแวดล้อมได้ท่ีอุณหภูมิ  0 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
7.15. ได้รับการรับรอง Wi-Fi Certification และสอดคล้องข้อกําหนดตามมาตรฐาน UL, EN, IEC และ 

FCC ท่ีเก่ียวข้อง 
7.16. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือ

บริษัทผู้ผลิตประจําประเทศไทยสําหรับงานนี้ เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการ
หลังการขาย (แนบเอกสารรับรอง) 

7.17. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ 
(professional) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯมาด้วยในวันยื่นซอง 

7.18. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือแนะนําและให้บริการหลังการขาย 
7.19. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์ตามจุดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7.20. ผู้เสนอราคาต้องเดินสายสัญาณสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5E ชนิดภายในอาคาร โดยมี

คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
7.20.1. ชนิดของสายสัญญาณเป็นแบบ 4 pairs 
7.20.2. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP Category 5E (Unshielded Twisted Pair) ท่ีมี

คุณสมบัติตาม   มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 ,EN-50173-1, 
ASTM D4566-98,  ICEA S-90-661 Category 5E, NEMA WC 63.1เป็นอย่างน้อย 

7.20.3. มีตัวนําเป็นทองแดงขนาด 24 AWG 
7.20.4. มีค่า Insertion Loss(max) ไม่เกิน 19.8 dB ท่ี 100 MHz, ไม่เกิน 40dB ท่ี 350 MHz 
7.20.5. มีค่า NEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 50 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 42dB ท่ี 350 MHz 
7.20.6. มีค่า ACR(nom) ไม่น้อยกว่า 30.4 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 2.1dB ท่ี 350 MHz 
7.20.7. มีค่า PSNEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 47 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 39dB ท่ี 350 MHz 
7.20.8. มีค่า ELFEXT(nom) ไม่น้อยกว่า 31 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 20dB ท่ี 350 MHz 
7.20.9. มีค่า RL(nom) ไม่น้อยกว่า 28.1 dB ท่ี 100 MHz, ไม่น้อยกว่า 24.3dB ท่ี 350 MHz 
7.20.10. ผลิตภัณฑ์ได้รับรอง ISO9001:2008 
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7.21. ผู้เสนอราคาต้องเดินสายสัญญาณในท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) 
7.22. รับประกันอย่างน้อย 1 ปี 

 
8. อุปกรณ์สลับสัญญาณชนิด 24 พอร์ต พร้อม PoE จํานวน 7 เครื่อง 

อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 3 เครื่อง 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 2 เครื่อง 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 2 เครื่อง 
8.1. มีพอร์ต  RJ-45 10/100/1000BaseT จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต สามารถจ่ายไฟ (PoE) 

ให้กับอุปกรณ์ปลายทางผ่านสาย LAN ได้รวมไม่ต่ํากว่า 195W 
8.2. มีพอร์ต SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต (Combo ports) 
8.3. มี Switching capacity ไม่ต่ํากว่า 56.0 Gbps และ forwarding rate ไม่ต่ํากว่า 41 mpps 
8.4. มี Flash ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
8.5. มี MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Addresses 
8.6. รองรับการทํา VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,096 VLANs 
8.7. สามารถรองรับ Jumbo frames Frame ขนาดไม่น้อยกว่า 9 K 
8.8. สามารถทํา IGMP v1/v2/v3 Snooping และ Storm Control  ได้เป็นอย่างน้อย 
8.9. สามารถทํา  SNMP version 1, 2c, 3 และ RMON ได้เป็นอย่างน้อย 
8.10. สามารถรองรับ RADIUS/TACACS+ ได้ 
8.11. สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) และ 

Telnet ได้เป็นอย่างน้อย 
8.12. อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL และCSA เป็นอย่างน้อย 
8.13.  ผู ้ เสนอราคาต้องมีบุคลากรภายในบริษัทท่ีมีใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในระดับมืออาชีพ 

(professional) จํานวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยแนบเอกสารให้กับมหาวิทยาลัยฯมาด้วยในวันยื่นซอง 
8.14.  ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์ เพ่ือแนะนําและให้บริการหลังการขาย 
8.15. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังอุปกรณ์ตามจุดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
8.16. รับประกันอย่างน้อย 1 ปี 

9. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว (19” WALL RACK) จํานวน 7 ตู้ 
อาคารเรียนรวม 100 จํานวน 3 ตู้ 
อาคารเรียนรวม 101 จํานวน 2 ตู้ 
อาคารเรียนรวม 102 จํานวน 2 ตู้ 
9.1. มีขนาดความสูง 9U มีความกว้างด้านหน้า 600 mm. ขนาดความลึก 600 mm. 
9.2. ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, 

IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย 
9.3. เป็นตู้ แบบแขวนผนังประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ประตูหน้า,ตู้ส่วนกลางและตู้ส่วนหลัง โดยตู้ส่วนกลาง

สามารถ  เปิดและล็อคเข้ากับส่วนหลังได้ด้วยลูกกลิ้งพิเศษ 
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9.4. ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.2 mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ทําจากเหล็กหนา 2 mm. 
9.5. ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ  ACYLIC ขอบประตูฝังยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ 

เพ่ือป้องกันฝุ่นพร้อมกุญแจล็อคแบบ Master Key แบบ Cam Lock ผังเสมอหน้าตู้ 
9.6. ตู้ส่วนกลางใช้ระบบ security lock ด้วยกุญแจ Master Key ชุดเดียวกับประตูหน้า 
9.7. ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดน็อตด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้นหนา 2.4 mm. ด้านบนและด้านล่างมี

ช่องขนาด  10 x 10 cm. สําหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟ 
9.8. ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสําหรับติดต้ังพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 3 ตัว 
9.9. บานพับประตูเป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษ มีเครื่องหมายการค้าบนบานพับ 
9.10. ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating 
9.11. มีสกรีนติดท่ีเสาหน้าบอกขนาดความสูงตามจํานวน U  
9.12. มีเครื่องหมายการค้าป๊ัมตัวนูนบนประตูหน้า 
9.13. มีรางปลั๊กไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จํานวน 1 ราง 
9.14. มีแผงจัดสายแบบมีฝาครอบ ไม่น้อยกว่า 2 แผง 
9.15. แผงกระจายสาย (Patch Panel) ไม่น้อยกว่า 1 แผง 
9.16. มีพัดลมชุด 2 ตัว จํานวน 1 ชุด 
9.17. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว (19” WALL RACK) ตามจุดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
10.การส่งมอบและการตรวจรับ 
 ผู้รับจ้างต้องติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมดให้เสร็จสิ้นใช้งานได้ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทําเอกสารต่างๆ เพ่ือส่งมอบข้ัน
ตํ่าดังนี้ 

10.1. รายงานผลการทดสอบสาย UTP 
10.2. แผนผังการติดต้ังจริง (As-built) ในรูปแบบไฟล์ AutoCAD และกระดาษ ขนาดไม่เล็กกว่า

กระดาษ A3 อย่างน้อย 3 ชุด โดยแผนผังการติดต้ังจริงจะต้องแสดงจุดติดต้ัง หมายเลขจุดติดต้ัง 
พร้อมแนวการเดินสาย ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนในท่ีจําเป็นอย่างชัดเจน โดยต้องจัดทํารายงาน
ตามรูปแบบท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

****************************** 
 


