
ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการพัฒนาสื่อและนวัฒกรรมการเรียนรู้ 
โรงเรียนศรีมหาโพธิ 

( Terms of Reference : TOR ) 

 

1. ความเป็นมา 
 ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัฒน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบ
อย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
ความรู้ด้านภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพ่ือการด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้าสืบไป  
ด้วยเหตุผลดังฝ่ายงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโรงเรียนศรีมหาโพธิจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรับส่งข่าวสารและการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการจัดท าห้อง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตควบคุมการท างานและ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย 
INTERNET ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ให้บริการนักเรียน
และครูอยู่แล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นที่จะขยายจุดบริการ
สัญญาณให้ทั่วถึง เพ่ือที่จะท าให้เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนต่อนักเรียนและครูของโรงเรียนศรีมหา
โพธิ สืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2.2   เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเพ่ิม
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านนวัตกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียงกับสภาพปัจจุบัน   
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจ เกี่ยวกับการขายและ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันที่ยื่น
ซองประกวดราคา  
 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดตั้งดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ 
และที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จวงเงินไม่น้อยกว่า 7 แสนบาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึง
วันยื่นซองประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี  
 3. กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร
อิสระ หรือหน่วยงานพิเศษ ผู้ขายต้องแสดงส าเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือส าเนาคู่สัญญาที่มีรายละเอียด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย 
 4. กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงส าเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผู้มี
อ านาจ ผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทพร้อมส าเนาคู่สัญญา หรือ หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซึ่งลง
นามโดยผู้มีอ านาจผูกพันและประทับตราส าคัญของบริษัทพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน/ส าเนาใบก ากับภาษีที่ มี
รายละเอียด มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย  



  

 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อ แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  
 7. ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ท่ีน าเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่าง
การ ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามค าสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทของผู้ผลิต
นั้นตั้งอยู่  
 8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบัน 
 9. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบพัสดุ 
4. ข้อก าหนดทั่วไป 
 4.1 คุณสมบัติตามข้อก าหนดให้ถือเป็นคุณสมบัติขั้นต ่าผู้เสนอราคาสามารถเสนอสินค้าท่ีมีคุณลักษณะ 
ดีกว่า หรือคุณสมบัติสูงกว่าได้ โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาถือเป็นที่ สิ้นสุด 
 4.2 การยื่นข้อเสนอทางเทคนิค ให้ยื่นรายการอุปกรณ์ โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 4.2.1 ต้องมีรายการอุปกรณ์ที่เสนออย่างละเอียดโดยระบุชื่อ รุ่น และจ านวนชิ้นให้ครบถ้วน 
 4.2.2 แจงรายการอุปกรณ์แยกตามรายการจัดหาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยต้องแนบ 
แคตาล๊อกหรือเอกสารรายละเอียดของอุปกรณ์ที่น าเสนอทุกหัวข้อทุกรายการในรูปแบบ  
 4.3 ซอฟต์แวร์ทีเ่สนอทุกรายการจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารแสดงสิขสิทธิ์ 
  4.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) และอุปกรณ์ควบคุมการท างานงานระบบไร้สาย 
(Wireless Controller) ที่น าเสนอทุกขั้นจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และกรณี ที่ต้องใช้
กระแสไฟฟ้าอุปกรณ์นั้นๆ จะต้องใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220/230 V ความกี่ 50 Hz โดยตรง 
 4.5 ระบบต้องมีซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย เพ่ือที่จะสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ 
กระจายสัญญาณไร้สาย และอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ตลอดจนสามารถดูสถิติ และรายงานการใช้งาน ต่างๆ ได้ 
 4.5 ผู้ดูแลสามารถ login เพ่ือเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เสนอไต้ผ่าน 
ทาง Web Browser จากเครื่อง PC หรือ Laptop หรือ Notebook หรือ Tablet ได้ 
  
 

5. ขอบเขตการด าเนินการ และข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
 โรงเรียนศรีมหาโพธิ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี 
 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายใน (Indoor Wireless Access Point) 
 1.1 เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภายใน (Indoor Access Point) ที่รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz 
และ 5 GHz เป็นอย่างน้อย และ ต้องได้มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 แบบ 2×2 MIMO เป็นอย่างน้อย 
 1.2  เสาอากาศจะต้อง มีความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 4.0 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ มี
ความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 6.0 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 5 GHz 
 1.3 เสาอากาศที่ใช้งานในย่านความถี่ 2.4  GHz และ 5 GHz ต้องท างานแบบ Multiple-Input 
Multiple-Output (MIMO) ที่รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 300  Mbps บนมาตรฐาน 
IEEE802.11n และรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 867 Mbps บนมาตรฐาน IEEE802.11ac 
 1.4 ต้องมีพอร์ต 10/100/1000Base-T Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ที่สามารถรับ PoE 
ตามมาตรฐาน IEEE802.3 af หรือ 802.3at ได ้



  

 1.5 ต้องมีไฟ (LED) แสดงสถานะการณ์ท างานของอุปกรณ์ 
 1.6 สามารถท า Auto-sensing link speed และ MDI/MDX  
 1.7 สามารถรับค่า IP Address ผ่าน DHCP Server และสามารถตั้งค่า IP Address แบบ manual 
ได ้
 1 .8  รอ งรั บ  Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) เ พ่ื อท าก ารป รั บ ป รุ ง  downlink RF 
performance 
 1.9 รองรับการบริหารจัดการ การตั้งค่าของอุปกรณ์ Access Point โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมจาก
ศูนย์กลาง  
 1.10 ต้องสนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n และ 
IEEE 802.11ac  
 1.11 ต้องรองรับตามมาตรฐาน Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac 
 1.12 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับระบบและอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไร้สาย 
(Wireless Controller) 
 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอก (Outdoor Wireless Access Point) 
 2.1 เป็นอุปกรณ์ Access Point แบบภายนอก (Outdoor Access Point) ที่รองรับย่านความถี่ 2.4 
GHz และ 5 GHz เป็นอย่างน้อย และ ต้องได้มาตรฐาน 802.11ac Wave 2 แบบ 2×2 MIMO เป็นอย่างน้อย 
 2.2  เสาอากาศจะต้อง มีความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 5.0 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ มี
ความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 6.0 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 5 GHz 
 2.3 เสาอากาศที่ใช้งานในย่านความถี่ 2.4  GHz และ 5 GHz ต้องท างานแบบ Multiple-Input 
Multiple-Output (MIMO) ที่รองรับความเร็วในการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 300  Mbps บนมาตรฐาน 
IEEE802.11n และรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 867 Mbps บนมาตรฐาน IEEE802.11ac 
 2.4 ต้องมีพอร์ต 10/100Base-T Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ที่สามารถรับ PoE ตาม
มาตรฐาน IEEE802.3af หรอื 802.3at ได ้
 2.5 ต้องมีไฟ (LED) แสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ 
 2.6 รองรับมาตรฐาน IP 66 หรือดีกว่า 
 2.7 สามารถท า Auto-sensing link speed และ MDI/MDX  
 2.8 สามารถรับค่า IP Address ผ่านDHCP Server และสามารถตั้งค่า IP Address แบบ manual ได ้
 2 .9  รอ งรั บ  Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) เ พ่ื อท าก ารป รั บ ป รุ ง  downlink RF 
performance 
 2.10 รองรับการบริหารจัดการ การตั้งค่าของอุปกรณ์ Access Point โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมจาก
ศูนย์กลาง  
  2.11 ต้องสนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n และ 
IEEE 802.11ac  
 2.12 ต้องรองรับตามมาตรฐาน Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac 
 2.13 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับระบบและอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไร้สาย 
(Wireless Controller) 
 3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้ง 
 3.1 เป็น Hardware Firewall ที่มี Processor แบบ 4 cores และความเร็วไม่น้อยกว่า 1.4G Hz 
 3.2 มีขนาดหน่วยความจ า (RAM) ไม่น้อยกว่า 1 GB 



  

 3.3 มีพ้ืนที่จัดเก็บ (Storage) ไม่น้อยกว่า 128 MB 
 3.4 ต้องมีพอร์ต 10/100/1000 Ethernet Port จ านวนไม่น้อยกว่า 12 พอร์ต 
 3.5 สามารถท า Redundant power supply ได ้
 3.6 มีช่องส าหรับใส่ microSD ได้อย่างน้อย 1 ช่อง 
 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
 4.1 อุปกรณ์เครือข่าย Switch ที่เสนอต้องมีพอร์ต 10/100/1000M ที่สามารถรองรับการจ่ายไฟแบบ 
PoE ไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต และพอร์ตส าหรับต่อเชื่อมสายไฟเบอร์ออพติก Gigabit SFP Fiber ไม่น้อยกว่า 2 
พอร์ต 
 4.2 ต้องรองรับโปรโตคอล IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow 
Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af  เป็นอย่างน้อย 
 4.3 ต้องมีไฟแสดงสถานะ Power Supply 
 4.5 มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องแม่ขาย (Server) 
 5.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon E3-1220 v6 หรือดีกว่า ความเร็วไม่น้อย 
กว่า 3.0GHz  
 5.2 มีหน่วยความจ า ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 6GB 
 5.3 มี Hard Disk Hot Plug 3.5 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB ที่ความเร็วรอบ 7,200 
rpm จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 
 5.4 มDีVD-ROM Drive หรือ ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 5.5 มีการรับประกันของอุปกรณ์ ทั้งค่าอะไหล่, ค่าบริการ On-Site เป็นเวลา 3 ปี 
 6. รายละเอียดการเดินสายสัญญาณ 
 6.1 สายสัญญาณภาพอย่างน้อยต้องเป็นชนิด UTP Cat5e ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
 6.2 ท่อร้อยสายเป็นชนิด PVC สีขาวที่ได้รับมาตรฐานรับรอง 
 6.3 การเดินสายบริเวณฝ้าเพดานต้องร้อยท่ออ่อน PVC หรือดีกว่า 
 6.4 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 6.5 รับประกันอย่างน้อย 1 ปี 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการติดตั้ง 
 1 เดือนภายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเข้าด าเนินการจากโรงเรียน (ระหว่าง เดือนกุมพันธ์ – มีนาคม 
2562) 
7. ระยะเวลาส่งมอบ 
 ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบระบบที่ติดตั้ง โดยต้องทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และ 
ให้บริการใช้งานแก่โรงเรียนศรีมหาโพธิ เป็นระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดที่ 1 
 

8. วงเงินงบประมาณ/เงื่อนไขในการช าระเงิน 
 การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย มีระยะเวลา  3 ปี วงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 728,000   บาท (เจ็ด
แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 
 ปีที่ 1  (งวดที่ 1) จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ช าระเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายไร้สายแล้วเสร็จตามกรอบเวลา ส่งมอบงาน และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องทุกประการ 



  

 ปีที่ 2 (งวดที่ 2) จ านวน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ช าระเมื่อ สิ้นสุดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 (1- 31 มีนาคม 2563) เมื่อผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทุกชิ้นและ
โปรแกรมใช้งานได้ดีครบถ้วน พร้อมส่งมอบงาน และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องทุกประการ 
 ปีที่ 3 (งวดที่ 3) จ านวน 164,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ช าระเมื่อ สิ้นสุดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1- 30 กันยายน 2564) เมื่อผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทุกชิ้น
และโปรแกรมใช้งานได้ดีครบถ้วน พร้อมส่งมอบงาน และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องทุกประการ 
 
9. การให้บริการและการรับประกันผลงาน 
 9.1 ผู้ให้บริการจะต้องจัดท าให้ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถให้งานได้ตลอดเวลา โดยดูแลและ 
บ ารุงรักษาระบบตลอดอายุสัญญา 3 ปี ดังนี้ 
 9.1.1 ระบบจะต้องให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยจะต้องมีอัตราความ พร้อม
ใช้ (Availability) เฉลี่ยทั้งระบบไม่น้อยกว่า 99.5% ต่อไตรมาส 
 9.1.2 ผู้ให้บริการต้องตอบรับและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง 
และยืนยันการ รับแจ้งจากโรงเรียน รวมถึงการแก้ไขกรณีมีอุปกรณ์ช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติ โดยผู้ให้บริการจะต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไข หรือจัดหา อุปกรณ์ตัวใหม่มาแทนที่ เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 โรงเรียนจะประเมินผลการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ในรอบปี (ทุก 12 เดือน) หาก ผลการ
ประเมินไม่ผ่านตามข้อก าหนด หรือผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อก าหนดโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์
ยกเลิกการใช้บริการ และผู้ให้บริการต้องให้โรงเรียนใช้งานระบบดังกล่าวต่อไปอีกเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 
เดือน หรือจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญา (กรณีระยะเวลาของสัญญาเหลือน้อยกว่า 12 เดือน) 
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