




















ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) จ านวน 1 ระบบ 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
1. ความต้องการทั่วไป 

เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานของ

เจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หอพักผู้ป่วย หรือในบริเวณ

งาน OPD ต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการสืบค้น และส่งข้อมูล ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาขอรับ

บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีระบบยืนยันตัวบุคคล ของประชาชนที่จะมา

ขอใช้บริการ internet ฟรีของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในระหว่างมารอรับการรักษาหรือ พักฟ้ืนในหอผู้ป่วย  

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย มีสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงระบบโรงพยาบาล รวมถึงความสะดวกในการที่แพทย์จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

notebook หรือ iPad ในการออกตรวจคนไข้ รวมถึงให้บริการประชาชนที่มาขอใช้บริการ สัญญาณ Wifi 

ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

3. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
รายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย 

4. ก าหนดระยะเวลาส่งมอบงาน 

ระยะเวลาด าเนินงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

5. วงเงินงบประมาณ 

ในวงเงิน 4,996,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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6. เงื่อนไขการด าเนินการติดตั้ง 

6.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่จัดหาตามโครงการนี้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

6.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องท าการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จัดหาใน

โครงการนี้ ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายของทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องท าการติดตั้งและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามที่สถาบันฯ ก าหนด หากมี

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการได้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

6.4. ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการท างานของระบบงานต่างๆ 

หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของสถาบันฯ 

หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติและต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกิดความ

เสียหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมกับสถาบันฯ 

6.5. ภายหลังการตรวจรับอุปกรณ์แล้ว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง 

รวมทั้งอบรมในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณ์ที่สถาบันฯ จัดหาตาม

โครงการนี้ รวมทั้งกรณีที่สถาบันฯ ร้องขอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องสนับสนุนและปฏิบัติตาม

การร้องขอดังกล่าว 

6.6. ข้อมูลของสถาบันฯ ถือเป็นความลับทางราชการ ห้ามมิให้น าไปเผยแพร่ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหาย

ในส่วนหนึ่งส่วนใดอันเนื่องจากการด าเนินการของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

จะต้องแสดงความรับผิดชอบ หากข้อมูลสารสนเทศหรือข้อก าหนดต่างๆ บนเครือข่ายของสถาบันฯ

สูญหาย ถูกเผยแพร่ หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง และความปลอดภัยของ

สถาบันฯ ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง

รับผิดชอบต่อความเสียหายและความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น 

6.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบเรื่องการขนย้ายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุออกจากพ้ืนที่

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนย้ายขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ ผู้ประสงค์

จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
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7. เงื่อนไขการรับประกันบ ารุงรักษา 

7.1. ผู้ขายต้องรับประกันการตรวจซ่อมบ ารุงรักษา และการแก้อุปกรณ์ที่เสียหายเนื่องจากการใช้งาน

ของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7.2. การแก้ไข/ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน  

4 ชั่วโมงนับแต่ได้รับแจ้งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และให้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายใน 3 วัน

ท าการ นับจากวันที่ได้รับการแจ้งตรวจซ่อม หรือตามที่ได้ก าหนดในเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ

อุปกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ หากผู้ขายละเลยหรือไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาที่ก าหนด สถาบัน

มะเร็งแห่งชาติมีสิทธิจัดหาบริษัทอ่ืนมาท าการซ่อมแซม แก้ไขระบบแทนได้ แต่ผู้ขายจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมดังกล่าวและผู้ขายจะต้องถูกปรับในอัตรา

ชั่วโมงละ 2,000 บาท (สองพันบาท) เศษของชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง ส าหรับจ านวนชั่วโมงที่ใช้

ในการค านวณค่าปรับ ให้นับตั้งแต่เวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้แจ้งผู้ขายทราบถึงความช ารุด

บกพร่องจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

8. เงื่อนไขการฝึกอบรม 

8.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม คู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบต่างๆ  

9. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 

9.1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะจ่ายเงินงวดเดียวให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบงานและด าเนินการตามเงื่อนไข

ข้อก าหนดถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดในสัญญาทั้งหมด พร้อมส่งมอบและติดตั้ง ระบบ

เครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ดังนี้ 

1. อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) จ านวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมี

คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

1.1. เป็นระบบบริหารจัดการ Authentication, Authorization และ Accounting (AAA) หรือ สามารถ

เก็บ User Database ได้แก่ Username และ Password บนตัวอุปกรณ์ได้ 

1.2. สนับสนุนการเข้ ารหัสแบบ WEP Encryption 64 และ 128 bit, TKIP, RC4 128 bits และ 

CCMP/AES ได ้

1.3. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base-T จ านวนอย่างน้อย 4 พอร์ต และมีพอร์ต 

10GBase-X (XFP หรือ SFP+) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อมติดตั้ ง Transceiver แบบ 

10GBase-SR จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 

1.4. สามารถท า QoS (Quality of Service) ได ้

1.5. สามารถท างานร่วมกับ Access Point ไม่น้อยกว่า 71 Access Point และรองรับ Access Point 

สูงสุดไม่น้อยกว่า 256 Access Point 

1.6. ตัวอุปกรณ์ต้องสามารถท า Stateful Firewall เพ่ือใช้ในการก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (Policy) ได้ 

และมี Firewall Throughput ไม่ต่ ากว่า 10 Gbps หรือเสนออุปกรณ์ Firewall ภายนอกโดยต้องมี

คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

1.6.1. มี Firewall Throughput ไม่ต่ ากว่า 10 Gbps 

1.6.2. มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ อย่างน้อย 2 พอร์ต 

1.6.3. สามารถท างาน HA แบบ Active-Active ได ้

1.6.4. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ICSA หรือ NSS  
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1.7. สามารถท า Advanced Wireless LAN Intrusion Detection System โดยสามารถตรวจจับ 

Unauthorized ad-hoc client, ASLEAP attack, AirJack attack และ DoS ได้ หรือเสนออุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุกภายนอกโดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

1.7.1. มี Throughput ไม่น้อยกว่า 10 Gbps 

1.7.2. มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 

1.7.3. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ICSA หรือ NSS 

1.8. สามารถท างานเป็น DHCP Server เพ่ือแจก IP Address ให้กับเครื่องลูกข่าย และสามารถใช้งาน

ร่วมกับ DHCP Server อ่ืนๆ ในระบบได ้

1.9. สามารถท าการตรวจสอบ Interfere ที่มาจาก Wi-Fi Network และ Non Wi-Fi Source ได้แก่ 2.4 

GHz cordless phone, Microwave Oven, Analog Video Camera และ Gaming Console ได ้ 

1.10. มีความสามารถในการท า Spectrum Analysis Chart แบบ FFT Duty Cycle, Real-Time FFT 

และ Swept Spectrogram ได ้

1.11. สามารถท า User Load Balance หรือ Spectrum Load Balance ได ้

1.12. สามารถ Create Username และ Password เพ่ือ Generate Ticket ส าหรับ Guest ได้ รวมทั้ง

สามารถก าหนดเวลาการเช้าใช้งานระบบ Wireless โดยก าหนดวันหมดอายุ หรือจ ากัดการใช้งาน

เป็นชั่วโมงส าหรับ Guest ได ้

1.13. ต้องมีคุณสมบัติการท า Fast Roaming ได ้

1.14. มีความสามารถในการท า Device Fingerprint เพ่ือตรวจสอบ Client ที่เข้ามาในระบบว่าเป็น 

Client ประเภทใด หรือใช้อุปกรณ์ภายนอกช่วยในการท างานได้ 

1.15. สามารถสนับสนุนการท า Authentication แบบ EAP, EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-TTLS, EAP-

MD5, EAP-TLV, และ EAP-FAST ได ้

1.16. ร อ ง รั บ ม า ต ร ฐ า น  Security Standards แ บ บ  WPA, WPA2, 802.11i, 802.1x, MAC 

authentication, X.509 certificates, RADIUS AAA, Local AAA (หรือ Internal Database) และ 

Web-Based Captive Portal Authentication ได ้

 

 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

1.17 สามารถรองรับ... 
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1.17. สามารถรองรับและสนับสนุนการท า Guest Access ได้ โดยผ่าน Web Browser หรือ Captive Portal 

1.18. สามารถท าการบริหารจัดการปริมาณการใช้งานได้ (Bandwidth Contract) 

1.19. มีความสามารถในการควบคุมการปรับเปลี่ยน Channel และ Power โดยอัตโนมัติ 

1.20. สามารถท าการการตรวจจับ Access Point แปลกปลอม (Rogue Access Point) ได้ และสามารถ

ท า Rogue Containment ได ้

1.21. สามารถบริหารจัดการและก าหนดค่าให้กับอุปกรณ์ผ่านทาง Web Browser, Console Port, SSH, 

SNMP ได ้

1.22. อุปกรณ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน FCC และ UL  

1.23. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือให้อยู่ในกลุ่มผู้น า (Leaders) ของ

กลุ่ มตลาดอุปกรณ์  Wired and Wireless LAN Access Infrastructure จาก Gartner Magic 

Quadrant ในปี 2018 

1.24. อุปกรณ์ต้องสามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ Access Point เดิม (HPE Aruba AP-135 และ AP-

205) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมสามารถบริการจัดการผ่านอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้

สาย (Wireless LAN Controller) ที่เสนอในการจัดซื้อครั้งนี้ได ้

1.25. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยของอุปกรณ์ Wireless 

LAN Controller ที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจาก

ผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

1.26. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยของอุปกรณ์ Wireless LAN 

Controller ที่เสนอโดยตรง ว่าอุปกรณ์ท่ีเสนอในโครงการเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยัง

อยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการประกัน (Warranty) ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและบริการ

หลังการขายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 

 

 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

 

 

2. อุปกรณ.์.. 
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2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 จ านวน 71 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ

อย่างน้อยดังนี้ 

2.1. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz (Dual Radio) 
2.2. มีคุณสมบัติสนับสนุนมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

และ IEEE 802.11ac   
2.3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และมีพอร์ต Console Interface อย่างน้อย 1 พอร์ต 
2.4. อุปกรณ์จะต้องรองรับการท างานตามมาตรฐาน IEEE802.3af หรือ 802.3at ได้ 
2.5. สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3

ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO) 
2.6. มีความเร็วในการเชื่อมต่อในย่านความถ่ี 2.4 GHz ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 Mbps และ 5 GHz ได้

สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,300 Mbps 
2.7. มี Bluetooth Low-Energy (BLE) หรือเสนอ Bluetooth Low-Energy ภายนอกเพ่ิมเติม 
2.8. สามารถท า Rogue Detection และ Rogue Containment ได ้หรือเสนออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม 
2.9. รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) 
2.10. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้ 
2.11. สามารถท างานแบบ Virtual Controller เพ่ือบริหารจัดการ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 128 ชุด 

หรือเสนออุปกรณ์ Wireless Controller ที่รองรับการบริหารจัดการ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 
128 ชุด 

2.12. ต้องได้รับมาตรฐานข้อก าหนด EN และ UL และ FCC 
2.13. อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Wireless Controller ที่เสนอได ้
2.14. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือให้อยู่ในกลุ่มผู้น า (Leaders) 

ของกลุ่มตลาดอุปกรณ์ Wired and Wireless LAN Access Infrastructure จาก Gartner Magic 
Quadrant ในปี 2018 

2.15. อุปกรณ์ต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์บริหาร
จัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) ที่เสนอในโครงการนี ้

 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

2.16 ผู้เสนอราคา... 
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2.16. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access Point) ที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในโครงการนี้ โดยมี
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

2.17. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ไร้สาย (Access Point) ที่เสนอโดยตรง ว่าอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้
งานมาก่อน ยังอยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการประกัน (Warranty) ให้การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและบริการหลังการขายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศ
ไทยโดยตรง 

 
3. ระบบยืนยันตัวตนพร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา BYOD จ านวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะ

อย่างน้อยดังนี้ 
3.1. เป็นอุปกรณ์แบบ Hardware Appliance หรือ Virtual Appliance ที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการ

ท างาน AAA 
3.2. รองรับการท างาน Cluster อุปกรณ์หลายชุดเข้าด้วยกัน เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ 
3.3. สามารถรับการ Authentication ได้อย่างน้อย 1,500 อุปกรณ ์
3.4. สามารถรองรับการท างาน แบบ Multivendor ทั้ง Wired และ Wireless 
3.5. สามารถท า Captive Portal โดยสามารถ Redirect ไปอุปกรณ์อ่ืนได ้
3.6. สามารถท ารายงานเกี่ยวกับ User Authentications และข้อผิดพลาดในการ Authentication ได ้
3.7. สามารถ Integrate ร่วมกับระบบ Third party ได้แก่ SIEM, Internet Security และ MDM ผ่าน

ทาง HTTP/RESTful APIs ได ้
3.8. สามารถท า User Authentication ในรูปแบบ Web Authentication, MAC Authentication, 

IEEE802.1X, VPN และ Windows Machine Authentication ได ้
3.9. สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน Radius, Radius CoA และ TACACS+ ได ้
3.10. ระบบมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะที่ User ได้ท าการ Authentication แบบ Real 

time ได ้
 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

 

3.11 ระบบมี... 
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3.11. ระบบมี Dashboard ในการแสดงผลของการ Authentication Success และ Fail ได ้
3.12. อุปกรณ์ต้องรองรับ Protocol ดังต่อไปนี้ได ้

3.12.1. PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC,EAP-TLS) 
3.12.2. EAP-TLS 
3.12.3. Windows machine authentication 

3.13. สามารถใช้งานฐานข้อมูลแบบ Microsoft Active Directory, Kerberos Server, LDAP ,ODBC-
Compliant SQL-Server, Token server และ Build-in SQL store ได ้

3.14. สามารถท างาน Guest Access โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.14.1. Guest สามารถท า Self-Register เพ่ือการใช้งาน Network ได้ผ่านหน้า Web Portal 

พร้อมทั้งมีความสามารถในการส่ง Account Login Credential ผ่านทาง SMS/Email ได ้
3.14.2. สามารถสร้างวันหมดอายุของ Account ได้ เช่น ใช้งานได้ก่ีชั่วโมง หรือก่ีวัน 
3.14.3. มีความสามารถในการท า Mac Caching หลังจากท่ีมีการ Authentication แล้ว 
3.14.4. สามารถท างาน Social Login โดยให้ผู้ใช้งานใช้ Account ของ Facebook, Twitter ใน

การ Login ได ้
3.15. อุปกรณ์ต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์บริหาร

จัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) ที่เสนอในโครงการนี ้
3.16. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยของระบบยืนยันตัวตน

พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา BYOD ที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายใน
โครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

3.17. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยของระบบยืนยันตัวตนพร้อม
ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพา BYOD ที่เสนอโดยตรง ว่าอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการเป็น
อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยังอยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการประกัน (Warranty) ให้การ
สนับสนุนทางด้านเทคนิคและบริการหลังการขายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

 
4. เครื่องคอม... 
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4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับรองรับระบบยืนยันตัวตน จ านวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ

อย่างน้อยดังนี้ 
4.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 หน่วย 

4.2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ไม่น้อยกว่า 11 MB 

4.3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
4.4. สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
4.5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบ

ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.2 TB จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 หนว่ย 

4.6. มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
4.7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.8. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
4.9. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 

 
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 48 ช่อง แบบ PoE จ านวน 5 ชุด โดยแต่ละชุดมี

คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 
5.1. มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
5.2. มีหน่วยความจ าชนิด DRAM หรือ SDRAM หรือ DDR ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
5.3. มีหน่วยความจ าชนิด Flash หรือ eMMC ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
5.4. สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, RIPng, OSPFv2, 

OSPFv3 และ Policy-Based Routing ได ้
5.5. มี Routing Table ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 Entries (IPv4) และ 1,000 Entries (IPv6) 

 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

5.6 มีช่อง... 
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5.6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T PoE+ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง 

5.7. มีช่องส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1Gbps (SFP) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

5.8. มี Switching Capacity สูงสุดไม่น้อยกว่า 104 Gbps และมี Forwarding Rate หรือ Throughput 
สูงสุดไม่น้อยกว่า 77 Mpps 

5.9. ส า ม า ร ถ ท า  VLAN ต า ม ม า ต ร ฐ า น  802.1Q ไ ด้ พ ร้ อ ม กั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2,000 VLAN 
(Simultaneously) และ สามารถท า IEEE 802.1v protocol VLANs ได ้

5.10. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
5.11. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address 
5.12. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
5.13. สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได ้
5.14. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
5.15. สามารถท า VxLAN ได้ หรือเสนออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม 
5.16. สามารถตรวจสอบข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครือข่าย แบบ NetFlow หรือ sFlow ได ้
5.17. รองรับการท า Stacking ได้ไม่น้อยกว่า 8 อุปกรณ์ หรือ มีโครงสร้างเป็น Modular Chassis 
5.18. สามารถท างาน IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) ได ้
5.19. รองรับการท า Zero Touch Provisioning ได ้
5.20. สามารถท า Spanning Tree ในรูปแบบ 802.1D, 802.1s และ 802.1w, RPVST+ ได ้
5.21. สามารถท างานแบบ Virtual Switch System (VSS) หรือ Virtual Switching Framework (VSF) 

หรือ Virtual Cluster Switching Fabric (หรือ VCS Fabric) ได ้
5.22. สามารถท า QoS ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, DiffServ และ Rate Limit 
5.23. ส ามา รถท า ง าน  Security แบบ  Port ACL, VLAN ACL, Control Plane Policing, DHCP 

protection, Port Security, Dynamic ARP Protection, RADIUS และ TACACS+ ได ้
5.24. สามารถท า Remote Mirroring ทั้งแบบ Ingress และ Egress โดยเลือกข้อมูลโดยใช้ ACL, VLAN, 

MAC Address ได ้
 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
           (นายเอกภพ    แสงอริยวนิช) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                      (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ) 

5.25 สามารถ... 
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5.25. สามารถท างานเป็น Bonjour และ Chromecast Gateway ได้ หากไม่สามารถท างานดังกล่าวได้

ให้เสนออุปกรณ์ภายนอกเพ่ิมเติม 
5.26. สามารถบริหารจัดการได้โดย CLI, SSHv2, SNMPv3, RMON, LLDP, IP SLA, REST API และ 

Job Scheduler ได้  
5.27. อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องได้รับการประเมินจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือให้อยู่ในกลุ่มผู้น า (Leaders) 

ของกลุ่มตลาดอุปกรณ์ Wired and Wireless LAN Access Infrastructure จาก Gartner Magic 
Quadrant ในปี 2018 

5.28. อุปกรณ์ต้องมีเครื่องหมายการค้าหรือผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์บริหาร
จัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) ที่เสนอในโครงการนี ้

5.29. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประจ าประเทศไทยของอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L3 Switch) ที่เสนอโดยตรง ให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือแต่งตั้ง
จากผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

5.30. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L3 Switch) ที่เสนอโดยตรง ว่าอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
ยังอยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการประกัน (Warranty) ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
บริการหลังการขายในโครงการนี้ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยโดยตรง 

6. สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP ส าหรับอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Access Point) จ านวน 71 จุด 
โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 
6.1. เป็นสายสัญญาณแบบ Category 6 ชนิด Indoor หรือดีกว่า 
6.2. สายสัญญาณ UTP เป็นสายทองแดงตีเกลียว 4 คู่ ชนิด Unshielded Twisted Pair 
6.3. สามารถรองรับการใช้งานแบบ IEEE 802.3, Ethernet10BASE-T และ 100BASE-TX and 

1000BASE-T (Gigabit Ethernet) 
6.4. มีฉนวนเปลือกนอกเป็น PVC Jacket 
6.5. มีคุณสมบัติอย่างน้อยตามมาตรฐานของ ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 
6.6. ต้องท าการติด Label ที่ Patch Panel และ Patch Cord 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ 
(  นายเอกภพ           แสงอริยวนิช  ) 

                                                                                                      อนมัุติ 
     (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ      
                (  นางรังสิยา              บัวส้ม       ) 
                                                                                                  

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ                   (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
       (  นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ    )             ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 



แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) จ านวน 1 ระบบ                                  .      
                                                                                                                             .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                  .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          4,996,000.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่             21 มิถุนายน 2562                             . 
    เป็นเงิน          4,996,000.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            -                บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด                                           . 
    5.2   บริษัท เด็พธเฟิร์สท จ ากัด                                                                                 . 
    5.3   บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จ ากัด                                                                           . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายเอกภพ    แสงอริยวนิช        ต าแหนง่       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                . 
                                                                           ด้านเวชกรรมสาขา โสต ศอ นาสิก        . 
    6.2  นางรังสิยา    บัวส้ม               ต าแหน่ง         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        . 
                                                                           ด้านส่งเสริมพัฒนา                           .                                                                                                                 
    6.3  นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ    ต าแหน่ง        นักจัดการงานทั่วไป                          . 
                                                                                                                             .                                                                                                                 
.                  

 

 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
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 (ลงชื่อ)................................................กรรมการ       (ลงชือ่)........................................................กรรมการ 
             (นางรังสิยา   บัวส้ม)                                   (นางสาวประภาพรรณ   บูชาเกียรติ)                                                 
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