ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาระบบ Wireless LAN อาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการหรือผู้
รับจ้าง (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อดาเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ Wireless LAN พร้อมให้บริการติดตัง้ และบารุงรักษา สาหรับ
โครงการจัดหาระบบ Wireless LAN อาคารสานักงานตลาดหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษทั ย่อย
ของตลาดหลักทรัพย์ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน โดยคุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการ
และข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า
“ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
ตลาดหลัก ทรัพ ย์มีค วามต้อ งการที่จ ะจัด หาระบบ Wireless LAN ยี่ ห้ อ Cisco หรือ Aruba ซึ่ง ประกอบด้ว ย
Access point, Wireless- controller, Authentication server, Software ร ะ บ บ บ ริ ห า รจั ด ก า ร Wireless แ ละ
Monitoring ในรูปแบบ AI/ML และอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีร่ ะบุอยู่ในรายละเอียดขอบเขตของงานนี้ ซึง่ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
บริหารจัดการคลื่นสัญญาณ โดยระบบสามารถรองรับการผู้ใช้งานได้มากกว่า 5,000 Devices ในเวลาเดียวกัน
อุปกรณ์ชุดดังกล่าวใกล้ครบกาหนดอายุการใช้งาน ตลาดหลักทรัพย์ จงึ มีความประสงค์คดั เลือกผู้ประกอบกิจการ
งานจัดหาระบบ Wireless LAN พร้อมบริการติดตัง้ และบารุงรักษา ตลอดจนให้บริการรับประกันผลงาน เพื่อใช้งาน
ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม โดยมีความต้องการด้านเทคนิคขัน้ ต่าดังนี้
1.1.1 อุปกรณ์ Wireless Access Point จานวน 290 ชุด
สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิม่ ค่า Configuration ผ่านอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ที่เสนอได้ รองรับ
การปรับเปลีย่ นใช้ Cloud Controller ได้
สามารถให้บริการตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้ได้หรือดีกว่า
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)
มีเสาอากาศภายในสาหรับคลื่นความถี่ 2.4 GHz มีกาลังขยาย (Gain) อย่างน้อย 3 dBi สาหรับคลื่นความถี่
5 GHz มีกาลังขยาย (Gain) อย่างน้อย 5 dBi และสาหรับคลื่นความถี่ 6 GHz มีกาลังขยาย (Gain) อย่าง
น้อย 4 dBi
สามารถรับส่งเคลื่อนสัญญาณแบบ Tri Radio/Tri band ที่ความถี่ย่าน 2.4 GHz จานวน 1 ช่องสัญญาณ ที่
ความถีย่ ่าน 6 GHz จานวน 1 ช่องสัญญาณ(กรณีทป่ี ระเทศไทยประกาศการใช้งานคลื่นความถี่ 6 GHz) และ
ทีค่ วามถีย่ ่าน 5 GHz จานวน 1 ช่องสัญญาณ ได้ทงั ้ 3 ความถีพ่ ร้อมกัน โดยมีอตั ราการส่งข้อมูลสูงสุด PHY
data rates รวมได้ไม่น้อยกว่า 7.49 Gbps

-

-
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สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์ Access Switch ทีม่ อี ยู่เดิมทีม่ กี ารจ่ายไฟทีม่ าตรฐาน 802.3at โดย AP ต้อง
สามารถใช้งาน uplink ที่ 2.5G และ Radio ได้ครบ (5,6GHz) แบบ 4x4:4ss กรณีไฟไม่เพียงพอต่อการเปิ ด
ใช้เสา แบบ 4x4:4ss ต้องเสนออุปกรณ์จ่ายไฟเสริมสาหรับอุปกรณ์ Access point อย่างน้อย 230 ตัว
สามารถให้บริการ Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 ได้เป็ นอย่างน้อย
มีพอร์ต Uplink แบบ 100M/1000M/2.5G Multigigabit Ethernet (RJ-45) อย่างน้อย 1 พอร์ต
สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัยสาหรับ Wireless access ดังนี้
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)
สามารถทางานเป็ นตัวตรวจสอบการโจมตี wIPS หรือ wIDS ได้พร้อม ๆ กับการรับส่งข้อมูลปกติ หากไม่
สามารถทาได้ให้เสนอ Access point ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ น wIPS เพิม่ 15 ตัว
มีพอร์ต Console 1 พอร์ต
สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ดว้ ย CLI, Telnet, SSH, และ Web UI หรือ GUI ได้
อุ ป กรณ์ ที่ เสนอ ต้ อ งอยู่ ใ น Quadrant : Leader ปี 2021 หรื อ ปี ล่ า สุ ด ของ Gartner ในหั ว ข้ อ
“Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure”
อุปกรณ์ทงั ้ หมด ต้องเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
เป็ นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ทีเ่ สนอ
บริษัทฯ ที่นาเสนอจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี้จากบริษัทที่เป็ น
บริษทั สาขา ของบริษทั ผูผ้ ลิตฯ ทีป่ ระจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้
อุปกรณ์ Wireless Controller จานวน 2 ชุด
เป็ นอุปกรณ์ Controller สาหรับการบริหารจัดการ Access Point โดยเฉพาะ และสามารถทาการเปลีย่ นแปลง
และเพิม่ ค่า Configuration ของ Access Point จากศูนย์กลางได้
เป็ น Wireless Controller ทีม่ ี Throughput ไม่น้อยกว่า 40 Gbps
สามารถควบคุม Access Point ทีเ่ สนอทัง้ หมด และสามารถขยายได้อย่างน้อย 2,000 เครื่อง และ client ได้
สูงสุด 32,000 clients
สามารถทางานตามมาตรฐาน 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
มี พ อร์ ต เชื่อ มต่ อ กับ เครื อ ข่ า ย 10Gigabit Ethernet แบบ SFP+ อย่ า งน้ อ ย 4 ช่ อ ง พร้ อ มเสนอโมดู ล
Transceiver ยีห่ อ้ เดียวกับอุปกรณ์ทเ่ี สนอ แบบ 10GBASE-SR อย่างน้อย 4 โมดูล
มีระบบจ่ายไฟสารอง Redundancy Power Supply
สามารถน า Wireless LAN Controller ทัง้ 2 ชุ ด มาเชื่อ มต่ อ กัน เพื่อ ท า High Availability แบบ Stateful
Switchover (SSO) ได้ หรือ Cluster ได้
สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN tagging และ Link Aggregation ได้
สามารถเชื่อมต่อกับ Access Point ได้ตามมาตรฐาน CAPWAP หรือ GRE หรือเทียบเท่า
สามารถทาการตรวจสอบผูใ้ ช้งานผ่านทาง WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK,
802.1x, MAC address และ Captive Portal หรือ Web-Based ได้เป็ นอย่างน้อย

-

-
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สามารถทาการเข้ารหัสแบบ WEP, DES, 3DES, AES-CCMP, TKIP, ได้เป็ นอย่างน้อย
สามารถใช้งานร่วมกับ Radius/LDAP Server เพื่อบริหารจัดการ และกาหนดสิทธิการใช้งานของ User ได้
สามารถทา Web-Based Authenticate หรือ Captive portal โดยสามารถสร้างหน้า Web login หรือ Captive
Portal จากอุ ป กรณ์ หรือ สามารถส่ง ต่ อ ไปยัง ระบบ Web-Authentication หรือ External Captive Portal
ภายนอกได้
สนั บ สนุ น Radio Resource Management ห รื อ Dynamic Radio Management ห รื อ Adaptive Radio
Management เพื่อตรวจสอบ Traffic Load, Interference, Noise และ Coverage ได้
สามารถกระจายผูใ้ ช้งานไปยัง Access Point ทีอ่ ยู่โดยรอบได้โดยอัตโนมัติ (Client Load Balancing)
สามารถ Client Roaming ระหว่าง Access Point คนละตัวกันได้
สามารถทาการตรวจจับ Rogue access point, Rogue client และ Ad hoc แปลกปลอมได้
สามารถท า deep packet inspection (fingerprinting) เพื่อ แสดงการใช้ Application ของผู้ใ ช้ง าน ได้แ ก่
YouTube, BitTorrent, Facebook, Office 365, Zoom, WebEx, MS-TEAMS และ SAP ได้เป็ นอย่างน้อย
สามารถแสดงผลปริมาณการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน โดยแสดงปริมาณข้อมูลจาแนกตาม Application ทีใ่ ช้
ในแต่ละ SSID ได้เพื่อให้ผดู้ แู ลระบบสามารถทาการไม่อนุญาตให้เข้าใช้งาน หรือจากัดแบนด์วดิ ท์ของการใช้
งานได้เป็ นต้น
สามารถค้นหาอุปกรณ์ชนิด Non-WIFI ทีใ่ ช้ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz เช่น Bluetooth, Microwave
และอื่น ๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้ช่องสัญญาณชนกันได้
สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ดว้ ย REST/XML API หรือ NETCONF และ SNMPv3 ได้
สามารถบริหารจัดการและกาหนดค่าให้กบั อุปกรณ์ผ่านทาง Web Browser หรือ Web UI, Command line,
SNMP และ SSH
สามารถทางานกับระบบไฟฟ้ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้
สายไฟแบบ C13-C14 Connectors
อุ ป กรณ์ ที่ เสนอ ต้ อ งอยู่ ใ น Quadrant : Leader ปี 2021 หรื อ ปี ล่ า สุ ด ของ Gartner ในหั ว ข้ อ
“Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure”
อุปกรณ์ทงั ้ หมด ต้องเป็ นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
บริษัทฯ ที่นาเสนอจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ ในการยื่นประมูลงานครัง้ นี้จากบริษัทที่เป็ น
บริษทั สาขา ของบริษทั ผูผ้ ลิตฯ ทีป่ ระจาในประเทศไทยฯ เท่านัน้
ระบบ Authentication Server จานวน 2 ชุด
ระบบที่เสนอเป็ นแบบ Virtual Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อทาหน้าที่เป็ นระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และ
ตรวจสอบการเข้าใช้งานเครือข่ายโดยเฉพาะ โดยลงบน Server ทีทาง SET จัดหาให้
สามารถตรวจสอบอุ ป กรณ์ ท่ี เ ข้ า มาเชื่ อ มต่ อ ในระบบเครื อ ข่ า ย ด้ ว ย Mac Authentication, 802.1x
Authentication, Captive Portal Authentication หรื อ Web Authentication, Guest Access ได้ เ ป็ นอย่ า ง
น้อย
รองรับการกาหนด และอนุ ญาตให้ผู้ใช้งานภายนอก (Guest) เข้าใช้เครือข่าย โดยมีการจากัดการเข้าถึง
ทรัพยากรภายใน โดยการทา Guest policies ได้
สามารถให้บริการ Guest Access ในรูปแบบ Self Register ได้

-
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มีลิขสิทธิใ์ นการเข้าใช้งาน จานวนไม่น้อยกว่า 5,000 Concurrent Connections และรองรับการอัพเกรด
ลิขสิทธิได้
์ ถงึ 10,000 Concurrent Connections
สามารถทา Captive Portal Authentication และสามารถทา Customized Captive Portal หรือ customized
Web Portal ได้
สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของผูใ้ ช้งานจากภายนอก (External Identity Repositories) ได้แก่ 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) เป็ น
อย่างน้อย
รองรับการทา Device Onboarding (BYOD) ได้
สามารถตรวจสอบตัวตนด้วย Protocol PAP, MS-CHAP ,EAP-TLS, PEAP และ EAP-TTLS ได้เป็ นอย่าง
น้อย
สามารถส่งต่อ Syslog ไปยังระบบภายนอกอื่นได้
สามารถทาการเชื่อมต่อ API แบบ REST-API จาก application ทีต่ ลาดหลักทรัพย์มอี ยู่เดิมได้
ระบบบริหารจัดการ Wireless และ Monitoring ในรูปแบบ AI/ML
สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์ Wireless Controller / Access Point ทีเ่ สนอมาในโครงการ โดยสามารถ
นาเสนอในรูปแบบ Hardware Appliance หรือ Cloud service หรือ ประกอบกันได้
สามารถทา Configuration โดยแบ่งอุปกรณ์เป็ นกลุ่มซึง่ สามารถตัง้ ค่าอุปกรณ์ทงั ้ กลุ่ม หรือเป็ นรายตัวได้
สามารถแสดงข้อ มูลของ Client ได้แ ก่ Hostname, IP Address, MAC Address, Device OS, Data path,
Throughput ได้เป็ นอย่างน้อย
ระบบสามารถกาหนดค่าอุปกรณ์ (configuration) อย่างน้อยดังต่อไปนี้
สามารถทา Software Image Management และ Configuration Management ได้
สามารถสังการส
่
ารองค่า Configuration จากอุปกรณ์เครือข่ายมาเก็บในระบบ และการคืนค่า (Restore)
Configuration ไปอยู่ในอุปกรณ์ได้
สามารถเลือ ก Upgrade Version ของ Software ของอุ ป กรณ์ ไ ด้ และสามารถก าหนดเวลา ในการ
Upgrade
สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานของ Client ได้
สามารถสรุปการใช้งาน Application ต่างๆ ของ Client ได้แก่ Application, Category, Usage ได้เป็ นอย่าง
น้อย
มีหน้าแจ้งเตือน Alert และ Event โดยแยกเป็ นระดับความรุนแรง เช่น Critical, Major, Minor ,Warningหรือ
แบบ Priority 1, 2, 3, 4 โดยสามารถ Filter ชนิดของ Alert ต่างๆได้
มีหน้าแจ้งเตือนปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบ โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการระบุปัญหาและแนะนา
วิธแี ก้ไข โดยสามารถระบุอุปกรณ์และผูใ้ ช้งานทีม่ ผี ลกระทบได้
มี API Gateway เพื่อเชื่อมต่อกับ 3rd Party Application
สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของระบบเครือข่ายทัง้ Wireless ทีเ่ สนอ โดยมีคุณสมบัตอิ ย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
สามารถเก็บข้อมูล SNMP, IP address, Radius, Application และ หรือ Telemetry จากอุปกรณ์เครือข่าย
ได้
รายงานคะแนนสุขภาพ (Health Score) ของอุปกรณ์ (Device) และผูใ้ ช้งาน (Client) ได้

-

-

-

ระบุการค้นหาจาก User Login, IP Address และประเภทอุปกรณ์ ของผู้ใช้ (Desktop, Mobile Phone,
Tablet เป็ นต้น) และแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อพร้อมคะแนนสุขภาพของอุปกรณ์ทงั ้ หมดในเส้นทางที่
ผูใ้ ช้เชื่อมต่ออยู่ได้
มีระบบ AI/ML เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์บนระบบ Wireless รวมถึงเรียนรูพ้ ฤติกรรมการใช้
งาน (Baseline) เพื่อ น าไปวิเ คราะห์และหาสาเหตุ ข องปั ญ หา (Root Cause Analysis) และ รายการ
Client และ AP ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั ญหาทีเ่ กิด รวมถึงแนะนาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นขัน้ ตอน
ระบบ AI/ML สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance) ของ AP ที่เสนอและแจ้งปั ญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้งานของ Client ทีเ่ กิดขึน้ ได้
ระบบ AI/ML ทีเ่ สนอสามารถเรียนรูแ้ ละแนะนา รวมถึงสังการเพื
่
่อปรับตัง้ ค่า Radio ได้
สามารถทา Rogue Management รวมถึงแสดงตาแหน่ง Rogue ได้
รองรับทาสารองข้อมูล (back up) และกูค้ นื ข้อมูล (restore) ของอุปกรณ์ controller ทีเ่ สนอผ่านทาง GUI ได้
ถ้าระบบ บริหารจัดการ Wireless และ Monitoring ในรูปแบบ AI/ML ทัง้ ระบบ down หรือ maintenance
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการใช้งานของ Client

หมายเหตุ: สาหรับอุปกรณ์ทงั ้ หมดในข้อ 1.1.1 – 1.1.4 ผูเ้ สนอราคาสามารถเสนอราคาในรูปแบบเช่าใช้สินค้าพร้อมการ
บริหารจัดการและบารุงรักษาอุปกรณ์ ได้โดยระบรายละเอียดตามแบบแบบใบเสนอราคา เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
เนื่องจากเป็ นการติดตัง้ อุปกรณ์เครือข่ายชุ ดใหม่เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิม ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการออกแบบ
วางแผน ให้คาแนะนา ดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ใหม่ให้สามารถทางานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
และดาเนินการย้ายระบบงาน (System Migration) จากอุปกรณ์เครือข่ายเดิมมายังอุปกรณ์ใหม่ ให้สามารถทางาน
ได้อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ โดยรวมถึงการเดินสาย CAT6A ในท่อร้อยสาย (Flexible) ทีเ่ ชื่อมต่อไปยัง Access point
ทัง้ หมดใหม่เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานแบบ Multi-gigabit, ติดตัง้ ขา Support ในกรณีทม่ี สี งิ่ บดบังสัญญาณ
ให้เสมอแนวหลอดไฟ, รือ้ ถอนอุปกรณ์ชุดเก่าและเก็บงานจุดติดตัง้ เดิมในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ให้เรียบร้อยตามมาตรฐาน
ของฝ่ ายอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีส่ ารวจสัญญาณของระบบ Wireless ก่อนติดตัง้ และหลังติดตัง้ โดยสัญญาณทีไ่ ด้ตอ้ ง Cover ใน
จุดต่าง ๆ ทีท่ างตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยค่าความแรงของสัญญาณไม่มากกว่า -65 dBm
ผูเ้ สนองานต้องปรับแต่งสัญญาณเพื่อหลีกเลีย่ งสัญญาณรบกวนต่าง ๆ ตามพืน้ ทีห่ น้างานให้ได้ประสิทธิภาพ
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ชื่อมต่อสาย Optical Fiber ทีจ่ ดั หาโดยตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างอุปกรณ์กบั Patch Panel ที่
ติดตัง้ ภายในตู้ Rack เดียวกัน
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายเคเบิล้ และสายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชื่อ บนสาย
เคเบิล้ (Label) แต่ละเส้น เพื่อให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารสรุปการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทงั ้ ในรูปแบบ Logical View และ Physical View (ต้องใช้
Stencil ทีต่ รงกับ item นัน้ ๆ ) ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติมได้

-

1.2.7

2.

เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ทีก่ าหนดในตัวอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดทีแ่ สดง
ถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนค่า Parameter ต่าง ๆ ในรูปแบบ Soft Copy ที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิม่ เติมได้
เอกสารแสดงถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทัง้ หมด พร้อมทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถึงวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ต่อ
พ่วงนัน้ ๆ (ถ้ามี)
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการปรับเอกสารให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการรับประกัน
ผูเ้ สนองานเสนอ Course training จานวณ 3 ท่าน

ระยะเวลา
รายละเอียด
ประกาศผล
วางแผนติดตัง้
เดินสายเคเบิล้
จัดส่งสินค้า
ติดตัง้ / System Migration
ตรวจรับงาน
บริการรับประกัน (กรณีเลือกที่จะ
ซือ้ ระบบ Wireless Lan)

กาหนดการ
ธันวาคม 2565
เมษายน 2566
เมษายน - มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
กรกฎาคม - สิงหาคม 2566
กันยายน 2566
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานตาม
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดย
ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.

ข้อควรทราบ
ผูเ้ สนองานทีช่ นะการประกวดราคาตกลงและรับทราบว่า ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์เลือกที่จะซื้อระบบ Wireless LAN
บรรดากรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์ และความสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์จะถูกโอนมายังหรือตกเป็ นของตลาดหลักทรัพย์
เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์ จนสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT)
และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 นัดสารวจพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
แจ้งความประสงค์ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม JSA,
ใบอนุญาตปฏิบตั งิ านฯ และ CM-001
ส่งอีเมล มาที่ thanatl@set.or.th และ
ITProcurementUnit@set.or.ht
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
3 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th

กาหนดการ
10 พฤศจิกายน 2565
16 พฤศจิกายน 2565
เวลา 17.30 เป็ นต้นไป

18 พฤศจิกายน 2565

ลาดับ
รายละเอียด
4 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน e-mail :
ITProcurementUnit@set.or.th
5 ยื่นข้อเสนองาน ผ่าน e-mail ตามรายละเอียดทีร่ ะบุในข้อ
5.5.3
6 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
21 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565
ภายในเดือน ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th
Visit us at www.set.or.th

