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โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายในโรงเรียน ติดตั้งระบบ WIFI
ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
1. อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Controller ) จานวน 1 ชุด มี โดยมีข้อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
1.1. เป็นอุปกรณ์ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและตั้งค่ำอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย ที่เสนอมำพร้อม
กันทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ( Mobility Controller หรือ Wireless Controller )
1.2. ต้องควบคุมและบริหำรจัดกำรอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Wireless Access Point) ตำม
มำตรฐำน IEEE 802.11a/b/g/n ได้โดยรวมไม่น้อยกว่ำ 45 ตัว และสำมำรถรองรับกำรขยำยได้
ไม่น้อยกว่ำ 60 ตัว โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ เพียงแค่จัดหำ License เพิ่มเติมเข้ำไปเท่ำนั้น
1.3. ท ำกำรเปลี่ ย นแปลง channel ของ access point ได้ ต ำมสภำพแวดล้ อ ม (Dynamic หรื อ
Automatic Channel Assignment) อุปกรณ์ที่นำเสนอจะต้องรองรับระบบ Authentication
Servers ดั ง ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ ำ งน้ อ ย Internal database , LDAP/ SSL Secure LDAP ,
RADIUS
1.4. ต้องรองรับกำรใช้งำนอุปกรณ์ BYOD และ 802.11ac ได้
1.5. ต้องทำกำร Authenticate ผู้ใช้งำนผ่ำนทำง Web-based (Captive Portal) หรือ WPA-PSK,
WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise ได้
1.6. ต้องรองรับควำมสำมำรถรองรับ VRRP เพื่อใช้งำนระบบ high availability สำหรับ multiple
controllers ได้ ทำกำรตรวจจับ และป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้ (Rogue Detection
and Containment)
1.7. ต้องรองรับสำมำรถทำ Automatic Blacklist เมื่อ user มีกำร Authentication ผิดตำมจำนวน
ครั้งที่กำหนด
1.8. ต้องรองรับกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ผ่ำน web, Telnet, SSH และ Console Port ได้ และ
รองรับกำรทำงำนของโปรโตคอล SNMP ได้ทั้ง v2c และ v3
1.9. ต้องรองรับกำรใช้งำน Bandwidth Contract เพื่อจัดกำรดูแลกำรใช้งำน Traffic ของ User ได้
1.10. ต้องรองรับกำรทำ Device Fingerprinting Technology เพื่อตรวจสอบ mobile device ที่
จะเข้ำมำในระบบว่ำเป็นอุปกรณ์ประเภทใด เช่น Apple iPad, iPhone, หรือ iPod รวมไปถึง
พวก Android หรือ BlackBerry OS ด้วย
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1.11. ต้องรองรับคุณสมบัติควำมสำมำรถทำงำนเป็น Statefull Firewall เพื่อใช้ในกำรกำหนดสิทธิ์
กำรใช้งำน (Policy) และมี Firewall throughput ได้ ทั้งนี้ต้องมีสิทธิกำรใช้งำนหรือลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้อง
1.12. ต้องสำมำรถทำกำรตรวจสอบผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำน IEEE 802.1x ดังต่อไปนี้ PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.13. ต้องรองรับระบบ Redundant Power Supply ได้
1.14. ต้องรองรั บ คุณสมบั ติห รื อ ควำมสำมำรถในกำรบริห ำรจัด กำรระดับ User ได้ ( IDENTITYBASED POLICY CONTROL) ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ข อ ง APPLICATION บ น ห น้ ำ
DASHBOARD ของอุปกรณ์ได้
1.15. ต้องรองรับกำรทำ Band Steering เพื่อบังคับให้ Dual radio client สำมำรถไปเกำะ AP ที่ใช้
5 GHz ได้ สำมำรถทำ QoS ในระดับของ voice และ video protocols ได้
1.16. ต้องรองรับกำรทำ VPN site-to-site แบบ IPSec Tunnel ได้
1.17. ต้องสำมำรถ Guarantee performance เช่นกำรทำ Airtime Fairness สำหรับ High-Density
environment ได้
1.18. ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ICSA Firewall และ ICSA IPv6 Firewall
1.19. ต้องผ่ำนมำตรฐำน FCC หรือ EN หรือ UL เป็นอย่ำงน้อย
1.20. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
1.21. ผู้เสนอรำคำ ห้ำมทำกำร Register product กับเจ้ำของบริษัท ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหลัก
หรือ Lock กำรขอรำคำจำกบริษัทผู้ผลิตหลักแบบผูกขำดเพียงเจ้ำเดียว
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Wireless Access Point) จานวนไม่น้อยกว่า 45 ชุด โดยมี
ข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
2.1. เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภำยใน (Indoor Access Point) ใช้งำนในย่ำนควำมถี่ 2.4 GHz
แบบ 2x2 MIMO และ 5 GHz แบบ 4x4 MIMO เป็นอย่ำงน้อย
2.2. รองรับควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อสูงสุดไม่ต่ำกว่ำ (maximum data rate 1500 Mbps ที่ 5 GHz
และ 300 Mbps ที่ 2.4 GHz
2.3. มี พ อร์ ต 100/1000/2500Base-T Ethernet ที่ ร องรั บ มำตรฐำนกำรจ่ ำ ยไฟผ่ ำ นสำยแลน
802.3af/at/bt เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ำยอย่ำงน้อย 1 พอร์ต
2.4. มีพอร์ต Serial Console interface อย่ำงน้อย 1 พอร์ต
2.5. รองรับ client associated ได้ไม่น้อยกว่ำ 150 devices ต่อ 1 AP
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2.6. เสำอำกำศจะต้องมีควำมแรง (Gain) ไม่น้อยกว่ำ 4.2 dBi ที่ช่วงคลื่นควำมถี่ 2.4 GHz และ 7.5
dBi ที่ช่วงคลื่นควำมถี่ 5 GHz
2.7. มีคุณสมบั ติในกำรทำงำนแบบ OFDMA และ MU-MIMO เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพของผู้ ใช้ งำน
หลำยคนได้
2.8. รองรั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำร กำรตั้ ง ค่ ำ ของอุ ป กรณ์ Access Point, data encryption, policy
enforcement โดยผ่ ำนอุปกรณ์ควบคุ มจำกศูนย์ กลำง หรือเทคโนโลยีอื่นให้ ส ำมำรถท ำได้
เทียบเท่ำ หรือ ดีกว่ำ
2.9. มีเทคโนโลยี ClientMatch ที่สำมำรถช่วยลดปัญหำของ Sticky Client ได้ หรือเทคโนโลยีอื่นให้
สำมำรถทำได้เทียบเท่ำ หรือ ดีกว่ำ
2.10. อุปกรณ์จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรทำ Transmit beam-forming (TxBF)
2.11. สำมำรถกำหนด Network Policy ตำมกลุ่มของ User ได้ หรือเทคโนโลยีอื่นให้สำมำรถทำได้
เทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ
2.12. อุปกรณ์จะต้องมีพอร์ตสำหรับ DC power interface 12Vdc
2.13. อุ ป กรณ์ จ ะต้ อ งรองรั บ กำรใช้ ง ำน (operating temperature) ที่ อุ ณ หภู มิ 0 – 50 องศำ
เซลเซียส
2.14. ต้องได้รับกำรรับรอง Wi-Fi Alliance
- Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n และ ac หรือเทคโนโลยีอื่นให้สำมำรถทำได้เทียบเท่ำ หรือ
ดีกว่ำ
- WPA, WPA2– Enterprise หรือเทคโนโลยีอื่นให้สำมำรถทำได้เทียบเท่ำ หรือ ดีกว่ำ
2.15. มี LED แบบ two multi-color สำหรับ system และ radio status
2.16. ต้องผ่ำนมำตรฐำน CE Marked , UL/IEC/EN 60950, และ FCC เป็นอย่ำงน้อย
2.17. เป็น Unified AP คือ ทำงำนได้ทั้งแบบมี controller และ ไม่มี controller
2.18. เป็นผลิตภัณฑ์จำกบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับชุดอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนเครือข่ำยไร้สำย
2.19. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
2.20. ผู้เสนอรำคำ ห้ำมทำกำร Register product กับเจ้ำของบริษัท ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหลัก
หรือ Lock กำรขอรำคำจำกบริษัทผู้ผลิตหลักแบบผูกขำดเพียงเจ้ำเดียว
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3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง แบบมีภาคจ่ายไฟ (Distributed
Switch) จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด โดยมีข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
3.1. มีลักษณะกำรทำงำนที่ระดับ Layer 2 หรือดีกว่ำ เป็นอย่ำงน้อย ของ OSI Model
3.2. มีพอร์ตแบบ 10/100/1000BASE-T จำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 พอร์ต และทุกพอร์ตสำมำรถจ่ำยไฟ ได้ไม่
น้อยกว่ำ 195 watt
3.3. มีพอร์ตแบบ SFP จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 พอร์ตโดยสำมำรถใช้งำนได้พร้อมกัน
3.4. มีควำมเร็วของ Switching Capacity ต่ออุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 56 Gbps และ Forwarding Throughput
ที่ packet ขนำด 64-bytes ไม่น้อยกว่ำ 41 Mpps
3.5. รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 16,000 MAC addresses
3.6. มีควำมสำมำรถในกำรตั้งกำรเข้ำระบบด้วย Access Control List บน IPv6
3.7. สำมำรถจัดแบ่ง VLAN และ Tagging ตำมมำตรฐำน IEEE 802.1Q ได้ไม่น้อยกว่ำ 4,094 VLAN IDs
3.8. สำมำรถกำหนดลำดับควำมสำคัญของข้อมูลตำมมำตรฐำน 802.1p แบบ Port-Based และ VLANBased ได้เป็นอย่ำงน้อย
3.9. สนับสนุนกำรทำงำนแบบ Multiple Spanning Tree ตำมมำตรฐำน IEEE802.1s และสำมำรถป้องกัน
กำรโจมตีแบบ STP BPDU port protection ได้เป็นอย่ำงน้อย
3.10. สนับสนุนกำรตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลผ่ำนทำง RADIUS และ TACACS+ ได้เป็นอย่ำงน้อย
3.11. สำมำรถกำหนดกำรตรวจสอบผู้ใช้งำนตำมมำตรฐำน 802.1X, Web-Based Authentication และ
MAC-Based Authentication ได้
3.12. สำมำรถตรวจสอบกำรส่งข้อมูล (Network Flow) ตำมมำตรฐำน sFlow ได้
3.13. สำมำรถทำงำนได้ที่อุณหภูมิ (Operating temperature) ระหว่ำง 0 – 45 องศำเซลเซียสหรือดีกว่ำ
3.14. สนับสนุนกำรจัดกำรแบบ RMON , Telnet, SSH, SSL, Web และ Software Management ได้เป็น
อย่ำงน้อย
3.15. ต้องติดตั้งป้ำยทำเครื่องหมำยประจำอุปกรณ์ฯเพื่อแสดงชื่อหรือรหัสหรือโค้ดของอุปกรณ์ให้ชัดเจน
3.16. ต้องมีกล่อง Outlet ทุกจุด พร้อม Patch Cord
3.17. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
3.18. ผู้เสนอรำคำ ห้ำมทำกำร Register product กับเจ้ำของบริษัท ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหลั ก
หรือ Lock กำรขอรำคำจำกบริษัทผู้ผลิตหลักแบบผูกขำดเพียงเจ้ำเดียว
4. งานลากสายสัญญาณ Fiber Optic Single Mode ชนิดสานแบบใช้ภายนอกอาคาร ขนาดไม่น้อยกว่า 6
Core พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด ระยะทางไม่น้อยกว่า 150 เมตร จานวน 1 จุด โดยมีข้อกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
4.1. ผู้เสนอเสนอรำคำจะต้องติดตั้งสำยสัญญำณ Fiber Optic Single Mode ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6
Core
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4.2. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องติดตั้งสำยสัญญำณในท่อร้อยสำยท่อร้อยสำยและรำงร้อยสำย(Conduit &
Wire way) ให้ใช้ตำมลักษณะที่เหมำะสมงำน
4.3. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องจับยึดท่อกับโครงสร้ำงตัวอำคำรหรือโครงสร้ำงถำวรอื่นๆ
4.4. ให้มั่นคงแข็งแรง เหมำะกับ สภำพน้ำหนัก และกำรรับน้ำหนัก
4.5. กำรทำป้ำยเครื่องหมำย (Label) สำยที่ต้นทำงและปลำยทำงของสำยเหมือนกัน โดยใส่ Wire
Markerที่สำยเพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำ
4.6. ต้องทำกำรทดสอบสำยสัญญำณก่อนกำรส่งมอบ
4.7. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
5. งานลากสายสัญญาณ LAN UTP CAT6 พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด เป็น Uplink ระหว่างชั้น จานวนไม่
น้อยกว่า 1 จุด โดยมีข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
5.1. ผู้เสนอเสนอรำคำจะต้องติดตั้งสัญญำณ LAN UTP CAT6
5.2. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องติดตั้งสำยสัญญำณในท่อร้อยสำยท่อร้อยและรำงร้อยสำย (Conduit & Wire
way) ให้ใช้ตำมลักษณะที่เหมำะสมงำน(หำกมี)
5.3. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องจับยึดท่อกับโครงสร้ำงตัวอำคำรหรือโครงสร้ำงถำวรอื่นๆ ให้มั่นคงแข็งแรง
เหมำะกับสภำพน้ำหนัก และกำรรับน้ำหนัก
5.4. กำรทำป้ำยเครื่องหมำย (Label) สำย UTP ที่ต้นทำงและปลำยทำงของสำยเหมือนกัน โดยใส่
Wire Marker ที่สำย UTP เพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำ
5.5. ต้องทำกำรทดสอบสำยสัญญำณก่อนกำรส่งมอบ
5.6. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
6. งานลากสายสัญญาณ LAN UTP CAT6 พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด จานวนไม่น้อยกว่า 40 จุด
โดยมีข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
6.1. ผู้เสนอเสนอรำคำจะต้องติดตั้งสัญญำณ LAN UTP CAT6
6.2. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องติดตั้งสำยสัญญำณในท่อร้อยสำยท่อร้อยและรำงร้อยสำย (Conduit & Wire
way) ให้ใช้ตำมลักษณะที่เหมำะสมงำน(หำกมี)
6.3. ผู้เสนอเสนอรำคำต้องจับยึดท่อกับโครงสร้ำงตัวอำคำรหรือโครงสร้ำงถำวรอื่นๆ ให้มั่นคงแข็งแรง
เหมำะกับ สภำพน้ำหนัก และกำรรับน้ำหนัก
6.4. กำรทำป้ำยเครื่องหมำย (Label) สำย UTP ที่ต้นทำงและปลำยทำงของสำยเหมือนกัน โดยใส่
Wire Marker ที่สำย UTP เพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำ
6.5. ต้องทำกำรทดสอบสำยสัญญำณก่อนกำรส่งมอบ
6.6. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
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7. อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA พร้อมการติดตั้ง จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด โดยมีข้อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
7.1. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA
7.2. มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 1 kVA (600 Watts)
7.3. สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
7.4. ต้องติดตั้งป้ำยทำเครื่องหมำยประจำอุปกรณ์ฯเพื่อแสดงชื่อหรือรหัสหรือโค๊ดของอุปกรณ์ ฯให้
ชัดเจน
7.5. ต้องติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆที่อำจเกี่ยวข้อง รวมถึงกำร
7.6. รั บ ผิ ดชอบในส่ ว นเพิ่มเติมเพื่อให้ งำนติดตั้งและใช้งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ เช่น กำรติดตั้งสำยไฟ
อุปกรณ์จ่ำยไฟ กำรติดตั้งสำยสัญญำณต่ำง ,ลิขสิทธ์ซอร์ฟแวร์สำหรับควบคุมอุปกรณฯ หรือ ระบบ
ต่ำงๆเป็นต้น หรือมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
7.7. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
8. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Rack) ขนาด 6U จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยมี
ข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
8.1. เป็นตู้ Rack ปิด 6U
8.2. ผลิตจำกเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้ำ (Electro-galvanized steel sheet)
8.3. มีช่องเสียบไฟฟ้ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง
8.4. มีพัดลมสำหรับระบำยควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 1 ตัว
8.5. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
9. ระบบการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์แบบ Mac Address จานวน 1 ระบบ โดยมีข้อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าดังนี้
9.1. ให้รองรับกำรใช้งำนพร้อมกันสำหรับอุปกรณ์เครือข่ำยของผู้ใช้แบบ MAC Address ได้ไม่น้อยกว่ำ
300 อุปกรณ์เครือข่ำย
9.2. ให้รองรับกับฐำนข้อมูลผู้ใช้งำนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของโรงเรียนฯ หรือเสนอที่ดีกว่ำ เพื่อนำมำคัด
กรองผู้ที่จะเข้ำมำลงทะเบียนหมำยเลข MAC Address อุปกรณ์เครือข่ำย
9.3. สำมำรถดึง Mac address จำกอุปกรณ์ที่จะลงทะเบียนมำแสดงที่หน้ำ ลงทะเบียน MAC Address
ได้ โดยอุปกรณ์นั้นต้องทำกำร พิสูจน์ตัวตน ด้วยชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่ำน ก่อน หรือ เสนอที่ดีกว่ำ เพื่อ
ยืนยันว่ำเป็นบุคคลของทำงโรงเรียนฯ
9.4. ผู้ใช้งำนสำมำรถลงทะเบียน MAC Address ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ได้ โดย รองรับดังนี้
9.4.1 internet explorer 10 หรือมำกกว่ำ
9.4.2 Mozilla Firefox 58.0.1 หรือมำกกว่ำ
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9.4.3 Safari 5.1.7 หรือมำกกว่ำ
9.4.4 Google Chrome 63 หรือมำกกว่ำ
9.5. ระบบสำมำรถกำหนดค่ำให้กับหน่วยงำนหรือเป็นกลุ่ม ที่ได้ลงทะเบียน MAC Address ได้สูงสุด
ไม่เกิน 10 อุป กรณ์ กรณีถ้ำครบตำมจำนวน ระบบจะจำกัดสิ ทธิ์ไม่อนุญำต และให้ ส ำมำรถ
ลงทะเบียนเพิ่มได้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสำมำรถใช้งำนได้ทันที
9.6. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไข ลบ เฉพำะ MAC Address ของอุปกรณ์ ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้ได้ด้วยตนเอง
และหำก Mac Address ไม่ตรงกับในระบบ ระบบสำมำรถแจ้งเตือนหรือเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ใช้
ทรำบเพื่อแก้ไขให้ตรงได้ หรือ เสนอแนวทำงที่ดีกว่ำ
9.7. ระบบสำมำรถแสดงสถำนะกำรใช้งำนล่ำสุดของอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไปของผู้ใช้นั้นๆ ได้
9.8. ผู้ ใ ช้ ส ำมำรถตรวจสอบกำรใช้ ง ำนหมำยเลข MAC Address หรื อ อุ ป กรณ์ ข องตนเองที่ ไ ด้
ลงทะเบียนไว้ได้สูงสุด 90 วัน โดยสำมำรถค้นหำย้อนหลังได้จำกวันที่ถึงวันที่
9.9. แสดงรำยงำนสรุปโดยแยกเป็นคณะวิชำได้
9.10. สรุปผลรำยกำรหมำยเลข Mac Address แบบมีเงื่อนไขตำมที่ผู้ดูแลระบบต้องกำรและแสดงใน
รูปแบบของไฟล์ Excel ได้
9.11. ตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนของหมำยเลข MAC Address ทั้งหมดว่ำมีสถำนะกำลังใช้งำนหรือไม่
ถูกใช้งำน หำกกรณีมีสถำนะกำลังใช้งำนต้องสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำผู้ใช้ที่ลงทะเบียนคนใดใช้งำน
อยู่
9.12. สำมำรถลบ แก้ไข หมำยเลข MAC Address ตำมคำร้องจำกผู้ใช้งำนได้
9.13. สำมำรถกำหนดจำนวนกำรใช้งำนพร้อมกัน ต่อ 1 username ได้
9.14. สำมำรถกำหนดจำนวนกำร ดำวน์โหลด สูงสุดได้
9.15. สำมำรถกำหนดจำนวนเวลำกำรใช้งำน สูงสุดได้
9.16. สำมำรถกำหนดวันหมดอำยุได้
9.17. สำมำรถกำหนด ช่วงเวลำกำรใช้งำนได้
9.18. รับประกัน 1 ปี ทั้งอุปกรณ์และแรง ณ สถำนที่ติดตั้ง แบบ 24x7
9.19. ผู้เสนอรำคำ ห้ำมทำกำร Register product กับเจ้ำของบริษัท ผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ำยหลัก
หรือ Lock กำรขอรำคำจำกบริษัทผู้ผลิตหลักแบบผูกขำดเพียงเจ้ำเดียว
ข้อกาหนดทั่วไป
1. ผู้เสนอรำคำมีหน้ำที่สำรวจ , เก็บรวบรวมข้อมูล ,ศึกษำวิเครำะห์ ทดสอบ กำรสำธิต(ถ้ำมี) และออกแบบ
แนวทำงให้รองรับควำมเสี่ยงเสียหำยด้ำนระบบเครือข่ำยที่เกี่ยวกับกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ ระบบงำนใน
กำรเชื่อมโยงด้ำนเครือข่ำยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโครงกำร โดยให้สำมำรถทำงำนได้ดีหรือรองรับควำมเข้ำกัน
ได้กับระบบต่ำงๆ และกับระบบที่โรงเรียนใช้งำนในปัจจุบันอยู่ หรือเสนอแนวทำงที่ดีกว่ำ ขั้นตอนกำร
พิจ ำรณำกำรยื่ น โครงกำรครั้ งนี้ ผู้ เสนอรำคำ ต้องแนบ “เอกสำรข้อเสนอกำรออกแบบและแผนกำร
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ดำเนินงำน” โดยส่งเอกสำรดังกล่ำวยื่นประกอบในวันเสนอรำคำให้กับคณะกรรมกำรภำยใต้โครงกำรของ
โรงเรี ย น เพื่ อ ประกอบกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ ผู้ ยื่ น เสนอรำคำ ประกอบกั บ รำคำ หำก
คณะกรรมกำรพิจำรณำเอกสำรดังกล่ำวแล้วมีข้อสอบถำมต่ำงๆ ผู้เสนอรำคำจะต้องเข้ำชี้แจ้งและนำเสนอ
ตำมเอกสำรดังกล่ำว เพื่อเป็นควำมชัดเจนสำหรับกำรเสนอในครั้งนี้ว่ำผู้เสนอรำคำมีควำมเข้ำใจในขอบเขต
งำนและระบบเครือข่ำยของโรงเรียนเป็นอย่ำงดีทสี่ ุด โดยมีหัวข้อในเอกสำรอย่ำงน้อยดังนี้
1.1 กำรออกแบบแนวทำงทำงเทคนิคและผังแสดงกำรเชื่อมต่อ
1.2 กำรออกแบบผังแบบแปลนกำรติดตั้ง
1.3 กำรวำงแผนกำรดำเนินกำร
1.4 ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (ถ้ำมี)
ทั้งนี้คณะกรรมกำรโครงกำรอำจจะพิจำรณำหรือไม่นั้น อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
ในกำรตัดสิน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน
2. ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่ปรับตั้งค่ำระบบเครือข่ำยตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน และต้องสำมำรถใช้งำนร่วมกับ
ระบบโครงข่ำยเดิมของทำงโรงเรียนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรเชื่อมต่อระบบเข้ำกับผังเครือข่ำย
เดิม และสำมำรถจัดกำรควบคุมระบบ WIFI ได้ด้วยระบบโครงข่ำยของทำงโรงเรียน ให้มีประสิทธิภำพ และ
ใช้ควำมละเอียดระมัดระวัง ห้ำมเกิดควำมเสียหำยต่อสถำนที่ (หำกมีควำมเสียหำยผู้เสนอรำคำต้องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง) และระบบสนับสนุนต่ำงๆ ภำยในโครงกำรที่ติดตั้งต้องสำมำรถทำงำนสัมพันธ์กัน
ได้เป็นอย่ำงดี โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นระบบแบบรวมศูนย์ รวมถึงหมั่นคอยตรวจสอบ แก้ไข
ปั ญหำ เฝ้ ำระวังในกำรเชื่ อมต่ อ ของอุ ป กรณ์ร ะบบเครือ ข่ ำยที่เ กี่ ยวข้ องในโครงกำรของโรงเรีย นให้ มี
เสถียรภำพอยู่ตลอดเวลำ และต้องปรั บตั้งค่ำระบบใหม่หำกทำงโรงเรียนมีควำมเห็นชอบเร่งด่วนให้มีกำร
ปรั บ เปลี่ ย นแนวทำงกำรเชื่ อ มต่ อระบบเครื อข่ ำยของโรงเรี ยน ให้ เป็นไปตำมควำมต้ องกำร โดยต้ อ ง
ดำเนินกำรตำมคำสั่งของเจ้ำหน้ำที่หำกมีควำมจำเป็น ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลำรับประกัน เพื่อ ให้พร้อมต่อ
กำรเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแบบสำกล ตำมทิศทำงกำรพัฒนำระบบศูนย์
ข้อมูลกลำงรวมถึงระบบเครือข่ำยให้มีประสิทธิภำพรองรับแนวทำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนฯ
3. ผู้เสนอรำคำจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบให้งำนโครงกำรสำเร็จลุล่วง อย่ำ งน้อย คือ ท่อ EMT
หรือดีกว่ำ สำหรับร้อยสำยแลน, ท่ออ่อนสำหรับร้อยสำยแลนบนฝ้ำ ,อุปกรณ์ต่อพ่วง รำงปลั๊กไฟ (หำกมี)
และอุป กรณ์ป ระกอบ ที่เกี่ย วข้องและจำเป็นส ำหรับกำรติดตั้งภำยในโครงกำรทั้งหมด ให้ พร้อมและ
เพียงพอ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม หรืออื่นๆ เป็นอย่ำงน้อยให้ครอบคลุมกำรทำงำนตลอดโครงกำร
4. ผู้เสนอรำคำต้องจัดทำรำยละเอียดของอุปกรณ์ หรือเก็บประวัติข้อมูล ( Diagram ) และคู่มือกำรติดตั้งตำม
ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้องภำยในโครงกำรที่จำเป็นเพื่อเก็บเป็นประวัติทรัพย์สินสำหรับเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
โดยตรงเพื่อประโยชน์กำรบริหำรจัดกำรในอนำคต
5. ผู้เสนอรำคำจะต้องให้ควำมร่วมมื อในกำรร่วมประชุมหำรือ และหรือ ปรับแต่งระบบเครือข่ำยไร้สำยให้
เป็นไปตำมกำรออกแบบแนวคิดที่คณะกรรมกำรโครงกำรกำหนด (หำกมี)
6. ผู้เสนอรำคำต้องดำเนินกำรอบรมกำรดูแลระบบ
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ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 45 วัน
วงเงินในการจัดหา
ได้จำกเงินบำรุงกำรศึกษำ
ราคากลาง
รำคำกลำงเป็นเงิน 592,000 บำท (ห้ำแสนเก้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนสีกัน(วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
567 ถนนสรงประภำ แขวงดอนเมือง เชตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02-566-1456
เบอร์โทรสำร 02-566-1455

ผังตำแหน่งติดตั้ง WIFI ชั้น 1 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
จำนวน 10 จุด
อำคำร 4

อำคำร 3

ห้องบุคค

ห้องบุคคล

ล

คล

ห้องเรียน

โรงอำหำร

AP-10

AP-6

AP-5
สวัสดิกำร

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน

สมำคมฯ

ห้อง
เกียรติยศ

อำคำร 2

ห้องเรียน

AP-9

AP-8

AP-7
ยิม

พละ

ห้อง
พยำบำล

ทะเบียน

ห้องรำชพฤกษ์

อำคำร 1

ห้อง
นำฏศิลป์

ห้อง
ดนตรี

ผังตำแหน่งติดตั้ง WIFI ชั้น 2 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
จำนวน 15 จุด
อำคำร 4

อำคำร 3

ห้องกำรงำน

ห้องแนะแนว

ห้องเรียน

คอม2

คอม1

AP-4
ห้องเรียน

ห้องพักครู
คอม
ห้องโสต
ห้อง
ICT

AP-15
AP-5
ห้อง ICT
ครู

AP-13
ห้องสมุด

AP-6

ห้องทั่วไป

AP-7

แผน ผอ.

AP-8 AP-9 AP-10

อำคำร 2

งบประมำณ

AP-11

วิชำกำร

AP-12

ห้องเรียน

ห้องต่ำง
ประเทศ

อำคำร 1

AP-14

ผังตำแหน่งติดตั้ง WIFI ชั้น 3 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
จำนวน 10 จุด
อำคำร 4

อำคำร 3

ห้องเรียน

ห้องคณิต

AP-1
ห้องเรียน

ห้องเรียน

AP-2
ห้องเรียน

AP-10

AP-3
AP-4

AP-6

AP-5
ห้องเรียน

AP-7
ห้องเรียน

อำคำร 2

AP-8
ห้องเรียน

อำคำร 1

ห้องต่ำง
ประเทศ

AP-9ห้องต่ำง
ประเทศ

ผังตำแหน่งติดตั้ง WIFI ชั้น 4 โรงเรียนสีกัน (วัฒนำนันท์อุปถัมภ์)
จำนวน 10 จุด
อำคำร 4

อำคำร 3

ห้องเรียน

ห้องสังคม

AP-1
ห้องเรียน

ห้องเรียน

AP-2
ห้องเรียน

AP-10

AP-3
AP-4

AP-6

AP-5
ห้องเรียน

AP-7
ห้องเรียน

อำคำร 2

AP-8
ห้องเรียน

อำคำร 1

AP-9 ห้อง
ภำษำไทย

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้จัดสรร และราคากลาง
ลาดับ
รายการ/รายละเอียด
1 อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Controller )
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Wireless
Access Point)
3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ช่อง แบบมีภาคจ่ายไฟ (Distributed
Switch)
4 อุปกรณ์เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
5 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(Rack) ขนาด 6U
6 งานติดตั้งสายสัญญาณสาหรับ (Wireless
Access Point)
7 ระบบการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายแบบรวม
ศูนย์แบบ Mac Address
***** รวมการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันให้รวมศูนย์ในการบริหารจัดการ
และอบรม
รวมเป็นเงิน

จานวน

หน่วย

ราคา

1

ชุด

180,000

45

ชุด

270,000

3

ชุด

66,000

1

ชุด

2,500

2

ชุด

3,500

1

ระบบ

70,000

1

ระบบ

-

592,000

