
 

 

 
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
โครงการจดัหาระบบ Wireless LAN อาคารส านักงานตลาดหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) มคีวามประสงคจ์ะสรรหาและคดัเลอืกผูป้ระกอบกจิการหรอืผู้
รบัจา้ง (“ผูเ้สนองาน”) เพื่อด าเนินการจดัหาและสง่มอบอุปกรณ์ Wireless LAN พรอ้มใหบ้รกิารตดิตัง้และบ ารงุรกัษา ส าหรบั
โครงการจดัหาระบบ Wireless LAN อาคารส านกังานตลาดหลกัทรพัย ์(“โครงการฯ”) ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึบรษิทัย่อย
ของตลาดหลกัทรพัย ์ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ตามขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน โดยคุณสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนองาน ก าหนดการ
และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามทีแ่สดงไวใ้นขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ต่อไปในเอกสารน้ีจะเรยีกวา่ 
“ขอ้ก าหนดการเสนองาน”)   
 
ข้อก าหนด 
1. งานตามสญัญา 

1.1 ความต้องการด้านเทคนิค 
ตลาดหลักทรัพย์มีความต้องการที่จะจัดหาระบบ Wireless LAN ย่ีห้อ Cisco หรือ Aruba ซึ่งประกอบด้วย 
Access point, Wireless- controller, Authentication server, Software ร ะบบบริห า รจัดก า ร  Wireless และ 
Monitoring ในรปูแบบ AI/ML และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีร่ะบุอยู่ในรายละเอยีดขอบเขตของงานนี้ ซึง่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
บรหิารจดัการคลื่นสญัญาณ โดยระบบสามารถรองรบัการผู้ใช้งานได้มากกว่า 5,000 Devices ในเวลาเดยีวกนั 
อุปกรณ์ชุดดงักล่าวใกลค้รบก าหนดอายุการใชง้าน ตลาดหลกัทรพัย์จงึมคีวามประสงคค์ดัเลอืกผู้ประกอบกจิการ
งานจดัหาระบบ Wireless LAN พรอ้มบรกิารตดิตัง้และบ ารุงรกัษา ตลอดจนใหบ้รกิารรบัประกนัผลงาน เพื่อใชง้าน
ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดมิ โดยมคีวามตอ้งการดา้นเทคนิคขัน้ต ่าดงันี้ 

1.1.1 อุปกรณ์ Wireless Access Point จ านวน 290 ชุด 

- สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิม่ค่า Configuration ผ่านอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ที่เสนอได้ รองรบั

การปรบัเปลีย่นใช ้Cloud Controller ได ้  

- สามารถใหบ้รกิารตามมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี้ไดห้รอืดกีว่า 

- 802.11n 2x2 :4SS (20,40 MHz channels) 

- 802.11ac 4x4 :4SS (20,40,80 MHz channels) 

- 802.11ax 4x4 :4ss at 5GHz (20,40,80 MHz Channel) และ 6GHz (20,40,80,160 MHz Channel) , 

2x2 :2SS at 2.4GHz(20MHz Channel) 

- มเีสาอากาศภายในส าหรบัคลื่นความถี ่2.4 GHz มกี าลงัขยาย (Gain) อย่างน้อย 3 dBi ส าหรบัคลื่นความถี่ 

5 GHz มกี าลงัขยาย (Gain) อย่างน้อย 5 dBi และส าหรบัคลื่นความถี่ 6 GHz มกี าลงัขยาย (Gain) อย่าง

น้อย 4 dBi 

- สามารถรบัส่งเคลื่อนสญัญาณแบบ Tri Radio/Tri band ที่ความถี่ย่าน 2.4 GHz จ านวน 1 ช่องสญัญาณ ที่

ความถีย่่าน 6 GHz จ านวน 1 ช่องสญัญาณ(กรณีทีป่ระเทศไทยประกาศการใชง้านคลื่นความถี ่6 GHz) และ

ทีค่วามถีย่่าน 5 GHz จ านวน 1 ช่องสญัญาณ ไดท้ัง้ 3 ความถีพ่รอ้มกนั โดยมอีตัราการสง่ขอ้มลูสงูสุด PHY 

data rates รวมไดไ้ม่น้อยกว่า 7.49 Gbps 



 

 

- สามารถท างานร่วมกบัอุปกรณ์ Access Switch ทีม่อียู่เดมิทีม่กีารจ่ายไฟทีม่าตรฐาน 802.3at โดย AP ต้อง

สามารถใชง้าน uplink ที ่2.5G และ Radio ไดค้รบ (5,6GHz) แบบ 4x4:4ss กรณีไฟไม่เพยีงพอต่อการเปิด

ใชเ้สา แบบ 4x4:4ss ตอ้งเสนออุปกรณ์จ่ายไฟเสรมิส าหรบัอุปกรณ์ Access point อย่างน้อย 230 ตวั 

- สามารถใหบ้รกิาร Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- มพีอรต์ Uplink แบบ 100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) อย่างน้อย 1 พอรต์ 

- สนบัสนุนมาตรฐานความปลอดภยัส าหรบั Wireless access ดงันี้ 

- 802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA3) 

- 802.1X authentication ไ ด้ แ ก่  Protected EAP (PEAP), EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS), 

EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS) และ EAP-Generic Token Card (GTC)  

- Advanced Encryption Standards (AES) 

- สามารถท างานเป็นตวัตรวจสอบการโจมต ีwIPS หรอื wIDS  ไดพ้รอ้ม ๆ กบัการรบัส่งขอ้มูลปกติ หากไม่

สามารถท าไดใ้หเ้สนอ Access point ทีท่ าหน้าทีเ่ป็น wIPS เพิม่ 15 ตวั  

- มพีอรต์ Console 1 พอรต์ 

- สามารถเขา้ไปบรหิารและจดัการอุปกรณ์ดว้ย CLI, Telnet, SSH, และ Web UI หรอื GUI ได ้

- อุปกรณ์ท่ี เสนอ ต้องอยู่ ใน Quadrant : Leader ปี  2021 หรือปีล่าสุด ของ Gartner ในหัวข้อ 

“Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure” 

- อุปกรณ์ทัง้หมด ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน 

- เป็นผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้เดยีวกบัอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ทีเ่สนอ 

- บรษิัทฯ ที่น าเสนอจะต้องได้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้นี้จากบรษิัทที่เป็น

บรษิทัสาขา ของบรษิทัผูผ้ลติฯ ทีป่ระจ าในประเทศไทยฯ เท่านัน้ 

1.1.2 อุปกรณ์ Wireless Controller จ านวน 2 ชุด 

- เป็นอุปกรณ์ Controller ส าหรบัการบรหิารจดัการ Access Point โดยเฉพาะ และสามารถท าการเปลีย่นแปลง

และเพิม่ค่า Configuration ของ Access Point จากศนูยก์ลางได ้

- เป็น Wireless Controller ทีม่ ีThroughput ไม่น้อยกว่า 40 Gbps 

- สามารถควบคุม Access Point ทีเ่สนอทัง้หมด และสามารถขยายไดอ้ย่างน้อย 2,000 เครื่อง และ client ได้

สงูสดุ 32,000 clients  

- สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 

802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac และ 802.11ax  

- มีพอร์ตเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ อย่างน้อย 4 ช่อง พร้อมเสนอโมดูล 

Transceiver ยีห่อ้เดยีวกบัอุปกรณ์ทีเ่สนอ แบบ 10GBASE-SR อย่างน้อย 4 โมดลู 

- มรีะบบจ่ายไฟส ารอง Redundancy Power Supply 

- สามารถน า Wireless LAN Controller ทัง้ 2 ชุด มาเชื่อมต่อกันเพื่อท า High Availability แบบ Stateful 

Switchover (SSO) ได ้หรอื Cluster ได ้

- สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN tagging และ Link Aggregation ได ้

- สามารถเชื่อมต่อกบั Access Point ไดต้ามมาตรฐาน CAPWAP หรอื GRE หรอืเทยีบเท่า 

- สามารถท าการตรวจสอบผูใ้ชง้านผ่านทาง WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 

802.1x, MAC address และ Captive Portal หรอื Web-Based ไดเ้ป็นอย่างน้อย 



 

 

- สามารถท าการเขา้รหสัแบบ WEP, DES, 3DES, AES-CCMP, TKIP, ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- สามารถใชง้านร่วมกบั Radius/LDAP Server เพื่อบรหิารจดัการ และก าหนดสทิธกิารใชง้านของ User ได ้

- สามารถท า Web-Based Authenticate หรอื Captive portal โดยสามารถสรา้งหน้า Web login หรอื Captive 

Portal จากอุปกรณ์ หรือ สามารถส่งต่อไปยังระบบ Web-Authentication หรือ External Captive Portal 

ภายนอกได ้

- สนับส นุน  Radio Resource Management หรือ  Dynamic Radio Management หรือ  Adaptive Radio 

Management เพื่อตรวจสอบ Traffic Load, Interference, Noise และ Coverage ได ้

- สามารถกระจายผูใ้ชง้านไปยงั Access Point ทีอ่ยู่โดยรอบไดโ้ดยอตัโนมตั ิ(Client Load Balancing) 

- สามารถ Client Roaming ระหว่าง Access Point คนละตวักนัได ้ 

- สามารถท าการตรวจจบั Rogue access point, Rogue client และ Ad hoc แปลกปลอมได ้

- สามารถท า deep packet inspection (fingerprinting) เพื่อแสดงการใช้ Application ของผู้ใช้งาน ได้แก่ 

YouTube, BitTorrent, Facebook, Office 365, Zoom, WebEx, MS-TEAMS และ SAP ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- สามารถแสดงผลปรมิาณการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชนั โดยแสดงปรมิาณขอ้มูลจ าแนกตาม Application ทีใ่ช้

ในแต่ละ SSID ไดเ้พื่อใหผู้ด้แูลระบบสามารถท าการไม่อนุญาตใหเ้ขา้ใชง้าน หรอืจ ากดัแบนดว์ดิทข์องการใช้

งานไดเ้ป็นตน้ 

- สามารถคน้หาอุปกรณ์ชนิด Non-WIFI ทีใ่ชย้่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz เช่น Bluetooth, Microwave 

และอื่น ๆ เพื่อหลกีเลีย่งการใชช้่องสญัญาณชนกนัได้ 

- สามารถเขา้ไปบรหิารและจดัการอุปกรณ์ดว้ย REST/XML API หรอื NETCONF และ SNMPv3 ได ้

- สามารถบรหิารจดัการและก าหนดค่าใหก้บัอุปกรณ์ผ่านทาง Web Browser หรอื Web UI, Command line, 

SNMP และ SSH 

- สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได ้

- สายไฟแบบ C13-C14 Connectors 

- อุปกรณ์ท่ี เสนอ ต้องอยู่ ใน Quadrant : Leader ปี  2021 หรือปีล่าสุด ของ Gartner ในหัวข้อ 

“Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure” 

- อุปกรณ์ทัง้หมด ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน 

- บรษิัทฯ ที่น าเสนอจะต้องได้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้นี้จากบรษิัทที่เป็น

บรษิทัสาขา ของบรษิทัผูผ้ลติฯ ทีป่ระจ าในประเทศไทยฯ เท่านัน้ 

1.1.3 ระบบ Authentication Server จ านวน 2 ชุด 

- ระบบที่เสนอเป็นแบบ Virtual Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อท าหน้าที่เป็นระบบบรหิารจดัการอุปกรณ์และ

ตรวจสอบการเขา้ใชง้านเครอืขา่ยโดยเฉพาะ โดยลงบน Server ททีาง SET จดัหาให ้

- สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อในระบบเครือข่าย ด้วย Mac Authentication, 802.1x 

Authentication, Captive Portal Authentication หรือ Web Authentication, Guest Access ได้เ ป็นอย่าง

น้อย 

- รองรบัการก าหนด และอนุญาตให้ผู้ใช้งานภายนอก (Guest) เข้าใช้เครือข่าย โดยมีการจ ากดัการเขา้ถึง

ทรพัยากรภายใน โดยการท า Guest policies ได ้

- สามารถใหบ้รกิาร Guest Access ในรปูแบบ Self Register ได ้



 

 

- มีลิขสทิธิใ์นการเข้าใช้งาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 Concurrent Connections และรองรบัการอพัเกรด

ลขิสทิธิไ์ดถ้งึ 10,000   Concurrent Connections 

- สามารถท า Captive Portal Authentication และสามารถท า Customized Captive Portal หรอื customized 

Web Portal ได ้

- สามารถเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มลูของผูใ้ชง้านจากภายนอก (External Identity Repositories) ไดแ้ก่ Microsoft 

Active Directory (On-prem or Azure-AD), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), RADIUS, 

RSA one-time password (OTP), Certificate Authorities และ Open Database Connectivity (ODBC) เป็น

อย่างน้อย 

- รองรบัการท า Device Onboarding (BYOD) ได ้

- สามารถตรวจสอบตวัตนดว้ย Protocol PAP, MS-CHAP ,EAP-TLS, PEAP และ EAP-TTLS ได้เป็นอย่าง

น้อย 

- สามารถสง่ต่อ Syslog ไปยงัระบบภายนอกอื่นได ้

- สามารถท าการเชื่อมต่อ API แบบ REST-API จาก application ทีต่ลาดหลกัทรพัยม์อียู่เดมิได ้

1.1.4 ระบบบรหิารจดัการ Wireless และ Monitoring ในรปูแบบ AI/ML  

- สามารถควบคุมและจดัการอุปกรณ์ Wireless Controller / Access Point ทีเ่สนอมาในโครงการ โดยสามารถ

น าเสนอในรปูแบบ Hardware Appliance หรอื Cloud service หรอื ประกอบกนัได ้

- สามารถท า Configuration โดยแบ่งอุปกรณ์เป็นกลุ่มซึง่สามารถตัง้ค่าอุปกรณ์ทัง้กลุ่ม หรอืเป็นรายตวัได้ 

- สามารถแสดงข้อมูลของ Client ได้แก่ Hostname, IP Address, MAC Address, Device OS, Data path, 

Throughput ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- ระบบสามารถก าหนดค่าอุปกรณ์ (configuration) อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

- สามารถท า Software Image Management และ Configuration Management ได ้

- สามารถสัง่การส ารองค่า Configuration จากอุปกรณ์เครอืข่ายมาเกบ็ในระบบ และการคนืค่า (Restore) 

Configuration  ไปอยู่ในอุปกรณ์ได ้

- สามารถเลือก Upgrade Version ของ Software ของอุปกรณ์ได้ และสามารถก าหนดเวลา ในการ 

Upgrade 

- สามารถแสดงขอ้มลูการใชง้านของ Client ได ้

- สามารถสรุปการใชง้าน Application  ต่างๆ ของ Client ไดแ้ก่ Application, Category, Usage ไดเ้ป็นอย่าง

น้อย 

- มหีน้าแจง้เตอืน Alert และ Event โดยแยกเป็นระดบัความรุนแรง เช่น Critical, Major, Minor ,Warningหรอื 

แบบ Priority 1, 2, 3, 4 โดยสามารถ Filter ชนิดของ Alert ต่างๆได ้

- มหีน้าแจง้เตอืนปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในระบบ โดยใช ้Artificial Intelligence (AI) ในการระบุปัญหาและแนะน า

วธิแีกไ้ข โดยสามารถระบุอุปกรณ์และผูใ้ชง้านทีม่ผีลกระทบได้ 

- ม ีAPI Gateway เพื่อเชื่อมต่อกบั 3rd Party Application 

- สามารถตรวจสอบคุณภาพการใหบ้รกิารของระบบเครอืขา่ยทัง้ Wireless ทีเ่สนอ โดยมคีุณสมบตัอิย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

- สามารถเกบ็ขอ้มลู SNMP, IP address, Radius, Application และ หรอื Telemetry จากอุปกรณ์เครอืขา่ย

ได ้ 

- รายงานคะแนนสขุภาพ (Health Score) ของอุปกรณ์ (Device) และผูใ้ชง้าน (Client) ได ้



 

 

- ระบุการค้นหาจาก User Login, IP Address และประเภทอุปกรณ์ของผู้ใช้ (Desktop, Mobile Phone, 

Tablet เป็นต้น) และแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อพรอ้มคะแนนสุขภาพของอุปกรณ์ทัง้หมดในเสน้ทางที่

ผูใ้ชเ้ชื่อมต่ออยู่ได ้

- มรีะบบ AI/ML เพื่อช่วยวเิคราะหปั์ญหาและเหตุการณ์บนระบบ Wireless รวมถงึเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการใช้

งาน (Baseline) เพื่อน าไปวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) และ รายการ 

Client และ AP ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปัญหาทีเ่กดิ รวมถงึแนะน าวธิกีารแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน 

- ระบบ AI/ML สามารถวิเคราะห์ประสทิธภิาพ (Performance) ของ AP ที่เสนอและแจ้งปัญหาที่ส่งผล

กระทบต่อการใชง้านของ Client ทีเ่กดิขึน้ได ้

- ระบบ AI/ML ทีเ่สนอสามารถเรยีนรูแ้ละแนะน า รวมถงึสัง่การเพื่อปรบัตัง้ค่า Radio ได ้

- สามารถท า Rogue Management รวมถงึแสดงต าแหน่ง Rogue ได ้

- รองรบัท าส ารองขอ้มลู (back up) และกูค้นืขอ้มลู (restore) ของอุปกรณ์ controller ทีเ่สนอผ่านทาง GUI ได ้

- ถ้าระบบ บริหารจดัการ Wireless และ Monitoring ในรูปแบบ AI/ML ทัง้ระบบ down หรือ maintenance 

จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการใชง้านของ Client  

 
หมายเหต:ุ ส าหรบัอปุกรณ์ทัง้หมดในข้อ 1.1.1 – 1.1.4 ผูเ้สนอราคาสามารถเสนอราคาในรปูแบบเช่าใช้สินค้าพรอ้มการ

บริหารจดัการและบ ารงุรกัษาอปุกรณ์ไดโ้ดยระบรายละเอียดตามแบบแบบใบเสนอราคา เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

 
1.2 การด าเนินงาน และส่ิงท่ีต้องส่งมอบ 

1.2.1 เนื่องจากเป็นการตดิตัง้อุปกรณ์เครอืข่ายชุดใหม่เพื่อใชท้ดแทนอุปกรณ์เดมิ ผู้เสนองานมหีน้าที่ในการออกแบบ 

วางแผน ใหค้ าแนะน า ด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ใหม่ใหส้ามารถท างานไดต้ามความต้องการของตลาดหลกัทรพัย ์

และด าเนินการยา้ยระบบงาน (System Migration) จากอุปกรณ์เครอืขา่ยเดมิมายงัอุปกรณ์ใหม่ ใหส้ามารถท างาน

ไดอ้ย่างต่อเนื่องสมบรูณ์ โดยรวมถงึการเดนิสาย CAT6A ในท่อรอ้ยสาย (Flexible) ทีเ่ชื่อมต่อไปยงั Access point 

ทัง้หมดใหม่เพื่อใหส้ามารถรองรบัการใชง้านแบบ Multi-gigabit, ตดิตัง้ขา Support ในกรณีทีม่สีิง่บดบงัสญัญาณ 

ใหเ้สมอแนวหลอดไฟ, รือ้ถอนอุปกรณ์ชุดเก่าและเกบ็งานจุดตดิตัง้เดมิในพืน้ทีต่่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ยตามมาตรฐาน

ของฝ่ายอาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1.2.2 ผูเ้สนองานมหีน้าทีส่ ารวจสญัญาณของระบบ Wireless ก่อนตดิตัง้และหลงัตดิตัง้โดยสญัญาณทีไ่ดต้อ้ง Cover ใน

จุดต่าง ๆ ทีท่างตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยค่าความแรงของสญัญาณไม่มากกว่า -65 dBm 

1.2.3 ผูเ้สนองานตอ้งปรบัแต่งสญัญาณเพื่อหลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนต่าง ๆ ตามพืน้ทีห่น้างานใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ 

1.2.4 ผูเ้สนองานมหีน้าทีเ่ชื่อมต่อสาย Optical Fiber ทีจ่ดัหาโดยตลาดหลกัทรพัย ์ระหว่างอุปกรณ์กบั Patch Panel ที่

ตดิตัง้ภายในตู ้Rack เดยีวกนั  

1.2.5 ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่นการจดัเกบ็สายเคเบิล้และสายไฟฟ้าใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รวมถงึการตดิป้ายชื่อ บนสาย

เคเบิล้ (Label) แต่ละเสน้ เพื่อใหส้ามารถจ าแนกการใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.2.6 ผูเ้สนองานมหีน้าทีจ่ดัท าเอกสารสรุปการด าเนินการ โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

- เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทัง้ในรูปแบบ Logical View และ Physical View (ต้องใช ้

Stencil ทีต่รงกบั item นัน้ ๆ ) ในรปูแบบ Soft Copy ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นแกไ้ขเพิม่เตมิได ้



 

 

- เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรอื Parameter ทีก่ าหนดในตวัอุปกรณ์ พรอ้มรายละเอยีดทีแ่สดง

ถึงเหตุผลในการปรบัเปลี่ยนค่า Parameter ต่าง ๆ ในรูปแบบ Soft Copy ที่สามารถปรบัเปลี่ยนแก้ไข

เพิม่เตมิได ้

- เอกสารแสดงถงึอุปกรณ์ต่อพ่วงทัง้หมด พรอ้มทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถงึวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ต่อ

พว่งนัน้ ๆ (ถา้ม)ี 

- ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่นการปรบัเอกสารใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการรบัประกนั 

1.2.7 ผูเ้สนองานเสนอ Course training จ านวณ 3 ท่าน 

 
 
2. ระยะเวลา 
 

รายละเอียด ก าหนดการ 
ประกาศผล ธนัวาคม 2565 
วางแผนตดิตัง้ เมษายน 2566 
เดนิสายเคเบิล้ เมษายน - มถุินายน 2566 
จดัสง่สนิคา้ กรกฎาคม 2566 
ตดิตัง้ / System Migration กรกฎาคม - สงิหาคม 2566 
ตรวจรบังาน  กนัยายน 2566 
บรกิารรบัประกนั (กรณีเลอืกที่จะ
ซือ้ระบบ Wireless Lan) 

ระยะเวลา 1 ปี หลงัจากตลาดหลกัทรพัย์ได้ตรวจรบัมอบงานตาม
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

 
ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์มสีทิธใินการเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาดงักล่าวขา้งต้นไดต้ามที่ตลาดหลกัทรพัยเ์หน็สมควร โดย
ตลาดหลกัทรพัยจ์ะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3. ข้อควรทราบ  

ผูเ้สนองานทีช่นะการประกวดราคาตกลงและรบัทราบว่า ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ลือกท่ีจะซ้ือระบบ Wireless LAN 
บรรดากรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์ และความสญูหายหรอืเสยีหายของอุปกรณ์จะถูกโอนมายงัหรอืตกเป็นของตลาดหลกัทรพัย์
เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้อุปกรณ์ จนสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของตลาดหลกัทรพัย์ (UAT) 
และตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้รวจรบัมอบงานตามสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

 
ก าหนดการ 

ล าดบั รายละเอียด ก าหนดการ 
1 ประกาศเชญิชวน 10 พฤศจกิายน 2565 
2 นดัส ารวจพืน้ทีต่ดิตัง้ 

แจง้ความประสงค ์พรอ้มกรอกแบบฟอรม์ JSA, 
ใบอนุญาตปฏบิตังิานฯ และ CM-001  
สง่อเีมล มาที ่thanatl@set.or.th และ 
ITProcurementUnit@set.or.ht  
ภายในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2565 เวลา 17.00 น. 

16 พฤศจกิายน 2565 
เวลา 17.30 เป็นตน้ไป 

3 สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผ่าน e-mail : 
ITProcurementUnit@set.or.th  

18 พฤศจกิายน 2565 

mailto:thanatl@set.or.th
mailto:ITProcurementUnit@set.or.ht
mailto:ITProcurementUnit@set.or.th


 

 

ล าดบั รายละเอียด ก าหนดการ 
4 ก าหนดตอบค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผ่าน e-mail : 

ITProcurementUnit@set.or.th  
21 พฤศจกิายน 2565 

5 ยื่นขอ้เสนองาน ผ่าน e-mail ตามรายละเอยีดทีร่ะบใุนขอ้ 
5.5.3 

23 พฤศจกิายน 2565 

6 ประกาศรายชื่อผูช้นะการประกวดราคา ภายในเดอืน ธนัวาคม 2565 
 
 หมายเหตุ ตลาดหลกัทรพัยข์อสวงนสทิธใินการเปลีย่นแปลงก าหนดการดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม  
  

ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
Email: itprocurementunit@set.or.th 
ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชัน้ที ่10 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th  

 
 Visit us at www.set.or.th 
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