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ขอบเขตของงาน (Term of Reference) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. มีภารกิจหลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค ารับรองโครงการ
หรือการขึ้นทะเบียนโครงการ การด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง การด าเนินการ
เกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประเมินภายนอกส าหรับโครงการภาคสมัครใจหรือผู้ประเมินภายนอกส าหรับการขอ
เครื่องหมายรับรอง รวมถึงการเป็นเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ด าเนินงานด้านก๊าซ
เรือนกระจก  การด าเนินภาคกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับ ที่จะท าให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์การ ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นองค์การจึงต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีให้อยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพ ความสะดวก
รวดเร็ว ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในการให้บริการเจ้าหน้าทีและผู้รับบริการต่างๆ 

 ในปีงบประมาณ 2562 อบก. จึงได้วางแผนด าเนินโครงการ “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายขององค์การ”  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย (ทั้งแบบ LAN และระบบไร้สาย) ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด และยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายขององค์การให้
เป็นไปตามที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้ พร้อมสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งประกาศนโยบาย
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกรบวนการท างานและการบริหารของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในด้านความเร็ว ความสะดวก และความปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายได้ตลอดเวลาทั้งจากภายใน และภายนอกองค์การ 

2.2. เพ่ือขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งองค์การ และขยายช่อง
ทางการสื่อสารกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานใน
ปัจจุบัน และจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการให้บริการขององค์การ 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบบเครือข่ายขององค์การ (ทั้งแบบ LAN และระบบไร้สาย) ได้รับการปรับปรุง และสามารถรองรับ
การท างานของเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล และระบบงานสารสนเทศต่างๆขององค์การ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง นอกจากนี้ระบบเครือข่ายยังมีระบบพิสูจน์ตัวตนส าหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและ 
ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 
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4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

รับจ้างพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์โดยตรง 
4.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบุคลากรหลักซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดย

ต้องแนบเอกสารหลักฐานประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ตรงตามคุณสมบัติเพ่ิมเติมซึ่งระบุไว้ท้ายประกาศนี้) 

4.6. ไม่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.7. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย 

4.8. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.9. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
4.10. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
นี้ 

4.11. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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5. การพิจารณาข้อเสนอ 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ

ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ข้อเสนอด้านราคา (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20  
5.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80  

5.2.1 คุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอราคา (10 คะแนน) 
5.2.2 ความพร้อมและประสบการณ์โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ประวัติและประสบการณ์

ท างานของบุคลากรในทีมงาน (20 คะแนน) 
5.2.3 แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมต่างๆ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา (40 คะแนน) 
5.2.4 แผนการด าเนินงานตามขอบเขตงานที่ก าหนด (20 คะแนน) 
5.2.5 ข้อเสนออ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ และส่วนราชการ (10 คะแนน) 

6. ข้อสงวนสิทธิ์ 
6.1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือ

ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือก โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุให้เชื่อว่าการเสนอราคา
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการคัดเลือก หรือจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐาน ที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีสิทธิที่จะไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.2 ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการท าสัญญากับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ท าสัญญากับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
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สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว
แล้ว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 

6.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท า
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ก าหนด 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีท่ีผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เรียกให้เข้ามาท าสัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา อันส่งผลให้องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)ต้องจ้างกับผู้เสนอราคารายอ่ืนในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) และของทางราชการ 

6.4 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการ
คัดเลือก ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็น
ส าคัญ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นมิได้ 

6.5 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อเสนอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) เป็นส าคัญ และผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข  

 
7. ข้อก าหนดทั่วไป 

7.1. คุณสมบัติตามข้อก าหนดให้ถือเป็นคุณสมบัติขั้นต ่าผู้เสนอราคาสามารถเสนอสินค้าที่มีคุณลักษณะ 
ดีกว่า หรือคุณสมบัติสูงกว่าได้ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาถือเป็นที่ 
สิ้นสุด 

7.2. การยื่นข้อเสนอทางเทคนิค ให้ยื่นรายการอุปกรณ์ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
7.2.1. ต้องมีหนังสือแต่งตั้ง หรือ รับรองผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทนจ าหน่าย

ภายในประเทศ 
7.2.2. ต้องมีรายการอุปกรณ์ที่เสนออย่างละเอียดโดยระบุชื่อ รุ่น และจ านวนชิ้นให้ครบถ้วน 
7.2.3. แจงรายการอุปกรณ์แยกตามรายการจัดหาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยต้อง

แนบแคตตาล๊อก หรือเอกสารรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีน าเสนอทุกหัวข้อทุกรายการใน
รูปแบบ ตารางยอมรับเงื่อนไข (Compliance Statement) 

7.3. ซอฟต์แวร์ที่เสนอทุกรายการจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
7.4. อุปกรณ์ ที่น าเสนอทุกชิ้นจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และกรณี ที่ต้องใช้

กระแสไฟฟ้าอุปกรณ์นั้นๆ จะต้องใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220/230 V ความถี ่50 Hz โดยตรง 
7.5. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อยู่ใน Leaders หรือ 

Visionaries Quadrant ของ Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN 
Access ปี 2018 
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7.6. คุณสมบัติของบุคลากรหลักในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน “คุณสมบัติเพ่ิมเติมของผู้
ยื่นข้อเสนอ” 

 
8. ขอบเขตการด าเนินงาน และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

8.1  การประเมินศักยภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่เก่ียวข้อง (ระบบซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์)  
8.1.1. เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

โครงการ 
8.1.2. รวบรวมข้อมูลความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายของอบก. 
8.1.3. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพของระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมน าเสนอแผนการด าเนินงาน (ที่ผ่านความเห็นชอบจากอบก.) โดยมุ่งเน้นความเพียง
พอที่จะรองรับการใช้งานระบบเพื่อยกระดับการให้บริการแกผู่้ใช้งาน 

8.2. ผู้ให้บริการต้องเสนออุปกรณ์ และซอฟต์แวรต์่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
8.2.1. ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OE M) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประเภท Professional แบบ 64 bit  (Windows 10 Professional 64 bit) จ านวน 14 
ชุด 

8.2.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) จ านวนอย่างน้อย 8 หน่วย  
8.2.3. อุปกรณ์ควบคุมการท างานงานระบบไร้สาย (Wireless Controller) ส าหรับโครงข่าย

สื่อสารไร้สาย (Wireless Network) จ านวน 1 ชุด 
8.2.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ L3 Switch จ านวน 1ชุด 
8.2.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ L2 Switch ที่สามารถจ่ายไฟ

ได้ (PoE) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 ชุด 
8.2.6. ระบบออกบัตรคูปองอินเตอร์เน็ต ยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 1 ระบบ 
หมายเหตุ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ และซอฟแวร์ สามารถดูได้ตามเอกสารแนบท้าย 

8.3. การเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ ก าหนดค่าการใช้งานของอุปกรณ์ และระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทดสอบระบบ และฝึกอบรม 

8.3.1. เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ในหัวข้อ 8.2.2-8.2.6 ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10210 

8.3.2. ก าหนดค่าการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และทดสอบระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

8.3.3. ผู้ให้บริการต้องท าการปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่ายของ อบก. โดยการออกแบบ และ 
ปรับเปลี่ยน ระบบเครือข่ายจากของเดิมที่ อบก. ใช้งานอยู่ เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถ
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ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รองรับการท างานในอีก 1 ปีข้างหน้า (รวมถึงการ
ปรับปรุง Network Diagram) 

8.3.4. ผู้ให้บริการต้องท าการ Migrate ระบบ Active Directory ปัจจุบัน (Windows Server 
2008) ให้เป็นระบบล่าสุด (Windows Server 2016) 

8.3.5. ผู้ให้บริการต้องท าการดูแลระบบ Firewall ของอบก.เป็นระยะเวลา 1 ปี และต้องท าการ
ปรับเปลี่ยนระบบ Firewall ตามการออบแบบในข้อ 8.3.3-8.3.4 เพ่ือใช้งาน 

หมายเหตุ Firewall ของอบก.ได้แก่ CheckPoint Firewall-1 และ Sophos Firewall XG 
8.3.6. ผู้ให้บริการต้องดูแลระบบ Servers ที่อยู่บน VMWare ของ อบก. เป็นระยะเวลา 1 ปี 

8.4. จัดฝึกอบรม และสรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

9. การให้บริการสนับสนุน 
9.1. ด้านบุคลากรและสถานที ่

9.1.1. อบก. จะจัดเตรียมคณะผู้ประสานงาน ในการประชุมหารือในรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาระบบงานและการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

9.1.2. อบก. จะจัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้ารับการอบรมจากที่ปรึกษา ตามประเภทผู้ใช้งาน
และก าหนดเวลาที่ได้ตกลง 

9.1.3. อบก. จะจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ในการจัดอบรม ยกเว้นการจัดเตรียมเอกสารคู่มือการ
อบรม ค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม รวมถึง ค่าวิทยากร 

9.2. ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
9.2.1. อบก. จะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

เครือข่ายไร้สายขององค์การ 
9.2.2. อบก. จะสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน 

 
10. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงาน 
  ผู้รับจ้างต้องท าการบ ารุงรักษาระบบนับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูแลระบบงานให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก 
โดยผู้รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขและปรับปรุงระบบในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการท างานของระบบ
หรือโปรแกรม ให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้องโดยเร็วและให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการนับแต่ได้รับแจ้ง 
และการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้ระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดย
ผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมดังกล่าว  
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันซอฟต์แวร์ที่เสนอหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมซอฟต์แวร์ใน
ลักษณะ Upgrade Release หรือ Version ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ อบก. ทราบ และมาติดตั้ง
ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมทั้งน าเอกสารและคู่มือประกอบการใช้งานมามอบให้ อบก. และต้องท าการ
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อบรมหรือแนะน าให้เจ้าหน้าที่ของ อบก. ด้วย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อกบ. และก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการรับประกันระบบงานอย่างน้อย 30 วัน  
  ทั้งนี้ ให้มีเวลาระบบงานขัดข้อง รวมตามเกณฑ์การค านวณนับไม่เกินเดือนละ 12 ชั่วโมงหรือร้อยละ 
3.33 ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบงานของเดือนนั้นแล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน 
 
11. ส่งมอบงานและเงื่อนไขการช าระเงิน 

11.1. ก าหนดเวลาการส่งมอบรายงานการด าเนินงานเบื้องต้น  ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา (ในรูปแบบเอกสารจ านวน 3 ฉบับ และในรูปแบบ USB Flash Drive จ านวน 2 ชุด) 
11.1.1. สรุปรายงานการประชุมเริ่มงานโครงการ (Kickoff Project)  
11.1.2. รายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพของระบบซอฟต์แวร์ เอกสารซึ่งสรุปแนวคิด และ

แผนการด าเนินงานของโครงการตามท่ีก าหนด 
11.1.3. ส่งมอบซอฟต์แวร์ในหัวข้อ 8.2.1 

11.2. ก าหนดเวลาการส่งมอบรายงานฉบับกลาง   ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
(ในรูปแบบเอกสารจ านวน 3 ฉบับ และในรูปแบบ USB Flash Drive จ านวน 2 ชุด) 
11.2.1. ส่งมอบอุปกรณ์ในหัวข้อที่ 8.2.2-8.2.6 
11.2.2. แผนการติดตั้งอุปกรณ์ และปรับแต่งค่าการใช้งาน 

11.3. ก าหนดเวลาการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์  ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ใน
รูปแบบเอกสารจ านวน 3 ฉบับ และในรูปแบบ USB Flash Drive จ านวน 2 ชุด)  

11.3.1. รายงานสรุปผลการเดินสาย ติดตั้งอุปกรณ์ การก าหนดค่าการใช้งานของอุปกรณ์ 
และระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

11.3.2. เอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ และการจัดฝึกอบรมการใช้งาน 
11.3.3. ส่งมอบคู่มือการใช้งานของระบบ  
11.3.4. ส่งมอบรายละเอียด System Configuration ของเครื่องแม่ข่ายที่เก่ียวข้องกับระบบ 

 
12. การจ่ายเงิน จะช าระเมื่อ 

งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดที่ 1 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับงาน 

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดที่ 2 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับงาน 

งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 25 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดที่ 3 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับงาน 
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13. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 
14. งบประมาณ 

 วงเงินรวมทั้งสิ้นที่ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 886,495 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้า
บาทถ้วน) 

 
15. การท าสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง และเงื่อนไขค่าปรับ 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหว่างระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
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คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดของทีมงาน ที่จะเข้ามาด าเนินงาน โดยประกอบด้วย
บุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง คุณสมบัติขั้นต่ า จ านวน (คน) 
1 ผู้จัดการโครงการ 

(Project Manager) 
- วุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
- มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีระบ ุ

หรือท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับถึงวันท่ียื่นเอกสารการประกวด
ราคา 

1 

2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย 
(Network Engineer) 

- วุฒิการศึกษา ไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีระบ ุ
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และ มี Certificate CCNA 
Wireless และ CCNP เป็นอย่าง
น้อยนับถึงวันท่ียื่นเอกสารการ
ประกวดราคา 

1 

3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่าย (Network 
Security) 

- วุฒิการศึกษา ไมต่่ ากว่าปรญิญาตรี
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มีประสบการณ์ในต าแหน่งท่ีระบ ุ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ มี
ประสบการณ์ ด้าน CheckPoint 
Firewall-1 และ Sophos 
Firewall XGโดยเฉพาะนับถึงวันท่ี
ยื่นเอกสารการประกวดราคา 

2 

4 ผู้ประสานงานโครงการ - วุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตร ี
- มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับ 

การติดต่อประสานงานด้าน IT ไม่
น้อยกว่า 5 ปี 

1 

 โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งจะรับผิดชอบด าเนินการในครั้งนี้ พร้อม
รายละเอียดแต่ละท่านดังนี้ 

1. ประวัติผลการท างานที่ผ่านมา 
2. ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง โดยระบุถึงโครงการและหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. ต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ 
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เอกสารแนบท้าย 

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ 

1. ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OE M) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 14 ชุด 

- เป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 10 หรือดีกว่า (Windows 10) 
- ประเภท Professional (สามารถ join domain ได้ ) 
- รองรับการท างานแบบ 64 bit 

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย (Access point) จ านวนอย่างน้อย 8 หน่วย  
- เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภายใน (Indoor Access Point) ใช้ได้ดีในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 

เป็นอย่างน้อย 
- ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไคลเอนตไ์รส้ายที่อยู่บนมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g, 

IEEE802.11n  และ IEEE802.11ac เป็นอย่างน้อย 
- รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อท่ี 1,300 Mbps (3x3 MIMO) ที่ 5 GHz และ 300 Mbps (2x2 MIMO) ที่ 2.4 

GHz 
- มีความสามารถในการท า MU-MIMO 
- มีพอร์ต 10/100/1000Base-T Ethernet ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3at (PoE) เพื่อเช่ือมต่อกับเครอืข่าย

อย่างน้อย 1 พอร์ต 
- อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการท า auto-sensing link speed และ MDI/MDX 
- มีพอร์ต USB2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต 
- รองรับ client associated ไดไ้มน่้อยกว่า 250 devices ต่อ 1 radio 
- รองรับการบรหิารจดัการ การตั้งคา่ของอุปกรณ์ Access Point, data encryption, policy enforcement 

โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมจากศูนยก์ลาง 
- รองรับการท า Dynamic Frequency Selection (DFS) 
- เสาอากาศจะต้องเป็นแบบ integrated downtilt omni-directional antenna มีความแรง (Gain) ไม่น้อย

กว่า 4.7 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 6.4 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 5 GHz 
- อุปกรณ์จะต้องรองรับเทคโนโลยีดงัต่อไปนี ้

 802.11b: Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) 
 802.11a/g/n/ac: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

- อุปกรณ์จะต้องรองรับ Modulation Type ดังนี ้
 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 
 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

- สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน Console interface ได ้
- มี Advanced Cellular Coexistence (ACC) เพื่อลด interference ที่มาจาก cellular networks 
- รองรับ Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) เพื่อท าการปรับปรุง downlink RF performance 
- อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการท า Transmit beam-forming (TxBF) 
- อุปกรณ์จะต้องมีคลื่น Bluetooth Low Energy (BLE) 
- อุปกรณ์จะต้องมีพอร์ตส าหรับ direct DC source 
- อุปกรณ์จะต้องรองรับการใช้งาน (operating temperature) ที่อุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
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- ต้องผ่านมาตรฐาน CE Marked, UL/IEC/EN 60950, และ FCC เป็นอย่างน้อย 
- ต้องได้รับ Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac 
- มี LED แบบ multi-color ส าหรบั system และ radio status 
- เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทผูผ้ลติเดยีวกันกับชุดอุปกรณ์ควบคมุการท างานเครือข่ายไร้สาย 

3. อุปกรณ์ควบคมุการท างานงานระบบไรส้าย (Wireless Controller) ส าหรับโครงข่ายสื่อสารไรส้าย (Wireless 
Network) จ านวน 1 ชุด 

- อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาส าหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point โดยเฉพาะ 
- มีช่องเชื่อมต่อเครื่อข่ายแบบ 10/100/1000BaseT  อย่างน้อย 4 พอร์ต 
- มี console port แบบ RJ45 หรือ mini-USB จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
- มี พอร์ต USB2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต 
- สามารถควบคุม Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 16 เครื่อง และรองรบัการควบคุม client ไดไ้ม่น้อยกว่า 1,024 

เครื่อง โดยให้เสนอ License ส าหรับควบคุมไดไ้ม่น้อยกว่า 16 เครื่อง 
- สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n 
- สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN tagging และ IEEE 802.3ad Link Aggregation หรือ 

LACP. 
- รองรับการท า VLAN ได้อย่างน้อย 4,094 VLANs 
- สามารถก าหนด bandwidth contract โดยก าหนดคา่สูงสดุส าหรบัผู้ใช้แต่ละคนได้ 
- มีระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐาน Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access 

(WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 
- สามารถเข้ารหสัข้อมลูได้ตามมาตรฐาน TKIP และ AES ได ้
- สามารถท าการตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน IEEE802.1x ได ้
- สามารถเปลีย่น Channel ของ Access point ได้ตามสภาพแวดลอ้ม (Dynamic Channel Assignment) 
- มีระบบตรวจจับการกวนของสัญญาณและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ (Interference Detection & 

Avoidance) 
- สามารถตรวจหาจุดทีไ่ม่มสีัญญาณและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ (Coverage hole detection & correction) 
- สามารถกระจายผู้ใช้งานไปยัง Access Point ที่อยู่โดยรอบไดโ้ดยอตัโนมัติ (Spectrum Load Balancing) 
- สามารถท าการ Roaming ทั้งในลักษณะ Layer 2 และ Layer 3 ได ้
- สามารถท าการตรวจจับ และป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ (Rogue Detection and 

Containment) 
- รองรับระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบและป้องกันการโจมตีบนเครื่อข่ายไรส้าย 
- อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการดูการใช้งาน Application บน WLAN ได้ เช่น Salesforce.com, Box, 

Facebook, Twitter ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
- สนับสนุนการท างานแบบ Video Stream ตามมาตรฐาน IEEE802.11e ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพส าหรบั  

video applications 
- สามารถก าหนด Network Policy ตามกลุ่มของ User หรือตามประเภทของอุปกรณ์ได้ หรือเสนอ อุปกรณ์

อื่นๆเพิม่เตมิ 
- สามารถ detect OS ของอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทใด เช่น Apple 

iPad, iPhone, iPod, Android, BlackBerry OS หรือเสนออุปกรณ์อื่นๆเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
- สามารถท าการ Blacklist หรือ Block User ที่ท าการ Attack เครือข่ายไรส้าย (DoS Attack) 
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- อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการท า VPN เพื่อรองรับการใช้งาน Access Point จากสาขา โดยทีจ่ะต้อง
รองรับ Concurrent IPSec session ได้ไม่น้อยกว่า 512 sessions ถ้าไม่สามารถท าได้ให้น าเสนออุปกรณ์ 
VPN เข้ามาด้วยโดยต้องรองรับ Concurrent IPSec session ไดไ้มน่้อยกว่า 512 sessions 

- สามารถท าหน้า WEB authentication แบบ Internal และ External captive portal ได้ หรือเสนออุปกรณ์
อื่นๆเพื่อให้สามารถท างานได ้

- สามารถท าการออก Guest account ส าหรับผู้มาติดต่อไดโ้ดยต้องสามารถแบ่งสิทธิการ บรหิารจดัการ 
Guest account ออกมาจาก Admin ได้ หรือเสนออุปกรณ์อื่นๆเพือ่ให้ท างานได้ 

- อุปกรณ์ต้องรองรับคณุสมบัติ Stateful Firewall เพื่อใช้ในการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน (Policy) และม ี
Firewall throughput  (Wired Throughput) ไม่ต่ ากว่า 2 Gbps หรือใช้อุปกรณ์ Stateful Firewall 
ภายนอกเพื่อท าการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน และมี Firewall throughput ไม่ต่ ากว่า 2 Gbps 

- อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการตรวจสอบ Interfere ที่มาจาก Wi-Fi Network และ Non Wi-Fi 
source เช่น 2.4 GHz cordless phone, Microwave Oven, Analog Video Camera, Gaming Console 

- อุปกรณ์จะต้องสามารถตรวจจับ และป้องกัน Hotspotter attack, Mac address spoofing, AP 
impersonations, Man-in-the-middle attack ได ้

- สามารถท าการ Authenticate ผูใ้ช้งานผ่านทาง Radius, TACACS และ Web-based ได ้
- สามารถบริหารผ่านโปรโตคอล SNMP  V2c และ V3 
- อุปกรณ์ต้องผา่นมาตรฐานความปลอดภัย FCC, EN และ UL เป็นอย่างน้อย 

 
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ L3 Switch จ านวน 1ชุด 

- มีลักษณะการท างานท่ีระดับ Layer 2 และ Layer 3 เป็นอย่างน้อย 
- มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BASE-T จ านวนไมน่้อยกว่า 24 พอร์ตและมีพอร์ต Gigabit 

Ethernet แบบ SFP จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 พอร์ตโดยสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 
- มีความเร็วของ Switching Capacity ต่ออุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 56 Gbps และ Forwarding Throughput ไม่

น้อยกว่า 41 Mpps 
- สามารถท า Routing ได้อย่างน้อย 2,000 entries (IPv4) และ 1,000 entries (IPv6) 
- สามารถท า L3 Routing แบบ Static IP routing, RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv2 และ OSPFv3 โดยตัว 

Switch เองได ้
- รองรับจ านวน MAC Address ไดไ้ม่น้อยกว่า 32,000 MAC addresses 
- สามารถจัดแบ่ง VLAN และ Tagging ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 4,094 VLAN IDs 
- เป็นอุปกรณ์ทีร่องรับมาตรฐาน IEEE 802.1s , IEEE 802.1W, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q และ IEEE 

802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
- รองรับการท า RPVST+ ได ้
- สนับสนุนการตรวจสอบสิทธ์ิผู้ดูแลผ่านทาง RADIUS และ TACACS+ ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถก าหนดการตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน 802.1X, Web-Based Authentication และ MAC-

Based Authentication ได ้
- สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูล (Network Flow) ตามมาตรฐาน sFlow ได ้
- สนับสนุนการจัดการแบบ RMON , Telnet, SSHv2 และ SSLได ้
- รองรับ OpenFlow เพื่อท า SDN ได ้
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- มี Serial Console Port แบบ Dual-personality (RJ-45 หรือ USB micro-B) ส าหรับท าการ 
Management ตัวอุปกรณ ์

- สามารถท างานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได ้
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ (Operating temperature) ระหว่าง 0 – 45 องศาเซลเซียส 
- ต้องผ่านมาตรฐาน IEC, EN และ FCC เป็นอย่างน้อย 

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Access Switch) แบบ L2 Switch ที่สามารถจา่ยไฟได้ (PoE) ขนาด 24 ช่อง 
จ านวน 2 ชุด 

- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 128 Gbps และ มี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 95 Mpps และ
สนับสนุนการท างานกับ Jumbo Frame ได้ไม่น้อยกว่า 10 kilobytes 

- มีพอร์ตดังต่อไปนี ้
- แบบ 10/100/1000Base-T PoE+ ตามมาตรฐาน 802.3at จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต โดยมี PoE power 

ไม่น้อยกว่า 370 W 
- แบบ 10 Gigabit (SFP+) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อมเสนอ 1000Base SX Transceiver ไม่นอ้ยกว่า 

1 ชุด 
- แบบ 1/10GBase-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณจ์่ายไฟส ารองภายนอกได้ 
- รองรับการท า Stacking สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 4 อุปกรณ์ โดยเช่ือมตอ่ผ่านพอร์ต 10GBase-T หรือสาย Direct 

Attached Cables (DAC) ได ้
- สนับสนุนการท างาน IPv6 แบบ IPv6 static Routing , IPv6 Host และ IPv6 ACL ได ้
- สนับสนุนการท า IP routing ไดไ้มน่้อยกว่า 32 entries (IPv4 และ IPv6) 
- สนับสนุน MAC Address ได้สูงสดุไม่น้อยกว่า 16,000 addresses 
- มีค่า Latency บน Port ชนิด 10 Gbps ไม่เกิน 1.5 ไมโครวินาท ี
- สนับสนุนการจัดแบ่ง VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้ 4,094 VLAN และสนับสนุนการท า Auto Voice 

VLAN ได ้
- สนับสนุนการจัดการข้อมูล Multicast แบบ IGMP snooping และ MLD snooping ได ้
- สามารถก าหนด Rate Limited แบบ per-port ได ้
- สนับสนุนการท า Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad (LACP) ได ้
- สามารถท าการตรวจสอบปญัหาของสายสัญญาณได้ ( Cable diagnostic tool ) 
- สนับสนุนการท างานแบบ Port mirroring , Network Time Protocol และ IEEE802.1AB Link Layer 

Discovery Protocol (LLDP) , LLDP-MED ได ้
- สนับสนุนการท างานแบบ Time-based ACL และ Automatic VLAN assignment ได ้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง CLI, Web Browser, HTTPS, RMON และ SNMP ได ้
- ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, UL, RoHS, WEEE และ FCC 
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ (Operating temperature) ระหว่าง 0 – 45 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
- อุปกรณ์ต้องมีการรับประกันจากผูผ้ลิตแบบ Limited Lifetime Warranty หรือ Lifetime Warranty เป็น

อย่างน้อย 
- เป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครืองหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ Core Switch ที่เสนอ และ เป็นผลติภณัฑ์จาก

บริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับชุดอุปกรณ์ควบคุมการท างานเครือข่ายไร้สาย 
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6. ระบบออกบัตรคูปองอินเตอร์เนต็ ยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ระบบ 
- ต้องสามารถรองรับการใช้งานแบบ ใช้บัตรประชาชน ในการขอรหสั ในการ ใช้ระบบ Internet ของ อบก. 
- การออกรหัสต้องเป็นแบบอัตโนมตัิ ต้องสามารถก าหนดใหผู้้มาเยือนใช้งานเป็นระยะเวลา 1 วัน หรือ น้อยกว่า

ได้ โดยระบบจะต้องตัดการใช้งาน Internet ของผู้มาเยือนแบบอัตโนมัติหลังครบก าหนดการใช้งาน ทั้งนี้ผู้มา
เยือนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 

- ระบบท่ีเสนอต้องสามารถท างานรว่มกับระบบเครือข่ายของ อบก. ได้ โดยหากต้องมีการปรับเปลี่ยน ระบบ
เครือข่ายของ อบก. ผู้เสนอราคาตอ้งเป็นผู้ด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

- ระบบเครือข่ายในการใช้งาน Internet ของผู้มาเยือนต้องแยกจาก ระบบของเจ้าหน้าท่ี อบก. 
- ระบบต้องประกอบไปด้วยอุปกรณอ์ย่างน้อย ดังต่อไปนี้ Instant hotsport ส าหรับออกคูปองอินเตอรเ์น็ต 

เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องปริ๊นเตอรค์วามร้อน (Thermal Printer) และมินิคอนโทรลเลอร ์
- คุณสมบัติของโปรแกรมด้าน Hotspot Feature 

 เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมลูแพ็คเกจได ้
 จ ากัดเวลา และความเร็ว ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได ้
 ก าหนดจ านวนผู้ใช้งานต่ออุปกรณไ์ด้ เช่น 1 ช่ือผู้ใช้/2 อุปกรณ ์
 ก าหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองได ้
 ก าหนดราคาของแพ็คเกจได ้
 รองรับการเก็บข้อมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร์(พรบ.คอม ปี 2560) 
 ส ารองฐานข้อมูลออกมาเก็บไวเ้ผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ตั้ง Landing Page หลังจาก Login ส าเร็จได ้
 disconnect ผู้ใช้งานท่ีไม่ต้องการ 
 Bypass เครื่องคอมฯ โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องวงจรปิด(CCTV) ที่ต้องการให้ใช้เน็ตแต่ไมต่้อง 

Login 
 ก าหนดเว็บไซต์ที่สามารถเข้าได้โดยไม่ต้อง Login 
 ก าหนด Cookie และช่วงเวลาได้ สามารถให้ล็อกอินครั้งเดียววันละครั้ง ภายในหนึ่งวันไมต่้อง

ล็อกอินแม้จะถูกตดัออกจากระบบแล้วได ้
- คุณสมบัติของโปรแกรมด้าน Coupon/Login Feature 

 คูปองแบบ QR Code สามารถล็อกอินผ่าน QR Code 
 หน้าเว็บ Login สามารถเปลี่ยนได ้(ต้องอาศัยความรู้ทางด้าน HTML บางส่วน) 
 ออกแบบหน้าตาและรูปแบบคูปองเองได้ (ต้องอาศัยความรู้ทางดา้น HTML บางส่วน) 
 หน้า Login แบบ Responsive เหมาะกับอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่วา่จะเป็น Notebook, PC, 

Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ 
- คุณสมบัติของโปรแกรมด้าน Access Point Feature 

 ต่อตัวกระจายสญัญาณไวไฟ (Access Point) เพิ่มได้ไม่จ ากัด 
- คุณสมบัติของโปรแกรมด้าน Report Feature 

 แสดงรายงานตามช่วงเวลา 
 Export รายงานออกมาเป็น HTML หรือ Excel ได ้
 ดูผู้ใช้งานท่ีก าลังออนไลน์อยู่ ณ.ขณะนั้นได ้

- คุณสมบัติของโปรแกรมด้าน Network Feature 
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 Support การท า VPN จากภายนอก 
 มี Dynamic DNS ให้ในตัว ไม่ต้องซื้อเพิ่ม 
 Support การท า Internet Load Balance 
 Support การท า Queue และ QoS 
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ตารางยอมรับเงื่อนไข (Compliance Statement) 

หัวข้อ คุณลักษณะท่ีก าหนด คุณลักษณะท่ีเสนอ เอกสารอ้างอิง (หน้า/ข้อ) 

<ระบุหัวข้อให้ตรงกับ
ข้อก าหนด

รายละเอียดครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร>์ 

<ให้ระบุข้อก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะที่ 

อบก. ก าหนด> 

<ให้ระบุลักษณะเฉพาะที่
เสนอให้ชัดเจน> 

<ให้ระบุอ้างอิงถึงเอกสารใน
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และท า

เครื่องหมายที่คณุลักษณะเสนอใน
แคตตาล็อก หรือเอกสารที่

เกี่ยวข้องให้ชัดเจน> 

 
 
 


