(ราง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม
----------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย เพือ่ นํามาใชในการปฏิบัติงานทัง้ ในภารกิจ ดานคณะรัฐมนตรี ดานรัฐ สภา ดานการประสานงาน
ราชการในพระองค และด านประชาชน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยเปนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
อุปกรณเครือขายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวง
ตาง ๆ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของซึ่งมีการใชงานมานานเกือบ 7 ป ปจจุบันระบบและอุปกรณสวนใหญ
จึงเสือ่ มสภาพลงตามอายุการใชงาน และประสิทธิภาพอุปกรณไมเพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณงานและขอมูล
ทีเ่ พิ่มมากขึ้น รวมทั้งไมรองรับความตองการตามเทคโนโลยีสมัยใหม จึงจําเปนตองจัดหาระบบและอุปกรณ
ระบบใหมทดแทนระบบเดิมเพื่อใหสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการของ สลค. ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื ่อ จั ด หาระบบและอุ ป กรณ ทั ้ง ในส ว นของเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย เครื ่อ งลู ก ข า ย
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือขายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหมเพือ่ ทดแทนระบบเดิมทีม่ ี
การติ ด ตั้ งใช งานตั้ งแต ป 2551 ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
การจั ดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อครุภัณฑคอมพิวเตอรทดแทนชุดเดิมตองผานการใชงานมาแล ว
ไมนอยกวา 5 ป
2.2 เพื ่อ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เพิ ่ม เติ ม ระบบและอุ ป กรณ ซึ ่ง รวมถึ ง ระบบสํ า รองสารสนเทศ ให มี
ประสิ ทธิ ภ าพยิง่ ขึ ้น และใหส ามารถรองรั บ ความตองการทัง้ ในปจจุบัน และในอนาคตอีกไมนอยกวา 3 ป
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ สลค. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e – bidding)
3.2 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูท ีถ่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิง้ งานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคา ...
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3.5 ผูเ สนอราคาตองมีทุน จดทะเบียนไมนอยกวา 10,000,000 บาท (สิบ ลานบาทถว น) และมี
ผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน โดยผลงานดังกลาวจะตองเปน
ผลงานในการติ ดตั ้งระบบคอมพิ ว เตอร พร อมพัฒ นาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบ คน ระบบ
ฐานข อมูลอย างน อย 3 สั ญญาจ าง โดยมี มูลคาสัญญาละไมนอยกวา 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
และยังคงใชระบบงานดังกลาวอยูในปจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่ไดดําเนินการติดตั้ง
พรอมเอกสารรายละเอียดของผลงานดังกลาวทีแ่ สดงใหเห็นวามีการติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอรพรอมการพัฒนา
Application Software สําหรับงานเฉพาะดานที่เปนการจัดเก็บและสืบคนระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน และ
สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
3.6 ผู เ สนอราคาจะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการทีบ่ ุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการทีบ่ ุคคลหรือ
นิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.6.3 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.7 คูสัญญาตองยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย (แบบ บช.1) ให สลค. เพื่อแจงใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
3.7.1 กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ซึ ่ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื ้อ จั ด จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ให ร ายงานข อ มู ล ของคู สั ญ ญาผ า นระบบ
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.7.2 กรณี หน ว ยงานของรั ฐ ใดที่มิไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดว ยระบบอิเล็ก ทรอนิ กส ของ
กรมบั ญ ชี ก ลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให ร ายงานข อ มู ล ของคู สั ญ ญาผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
3.8 ผูเสนอราคาจะตองเสนอรายชื่อคณะทํางานทัง้ หมดทีจ่ ะเขามาดําเนินการในครัง้ นี้ โดยทีภ่ ายใน
คณะทํางานจะตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ การพัฒนา และการ
ปรับปรุงที่จัดหาในครั้งนี้ อยางนอยตามที่กําหนดในขอ 5.1.4
3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจางบริการบํารุงรักษา
กอนหมดอายุสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันควรจากหนวยงานใด ๆ
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบรั ก ษาความมั ่น คงปลอดภั ย ระบบใหม ท ดแทนระบบเดิ ม
ประกอบดวย
4.1 ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน 2 ชุด
4.2 แผงวงจร ...
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานขอมูล จํานวน 2 ชุด
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 10 ชุด
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 42U จํานวน 2 ตู
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ Back Office จํานวน 5 เครื่อง
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด
อุปกรณ Tape Library จํานวน 1 ชุด
ซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) ประกอบดวย
(1) ซอฟตแวร VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟตแวร VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
(3) ซอฟตแวร VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
4.9 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบน VM (คอมพิวเตอรแมขายเสมือน)
จํานวน 12 licenses
4.10 ซอฟต แวร จั ดการระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2014 Standard หรือรุน ลาสุด
จํานวน 4 licenses
4.11 ซอฟต แวร ร ะบบจัดการฐานขอมูล เชิงสัมพันธ ไม น อยกวา 25 ผูใช จํ านวน 2 ชุด (สําหรับ
เครื่องแมขายระบบฐานขอมูลหลัก และเครื่องแมขายระบบฐานขอมูลสํารอง)
4.12 ซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล จํานวน 1 ชุด
4.13 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 390 licenses
4.14 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
4.15 เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร อ มระบบปฏิ บั ติ ก าร
จํานวน 300 เครื่อง
4.16 เครือ่ งคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบตั กิ าร จํานวน 10 เครื่อง
4.17 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครือ่ งคอมพิ ว เตอร (Microsoft Windows รุ น ล าสุ ด แบบ open
license) จํานวน 30 licenses
4.18 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 390 licenses ประกอบดวย
(1) รุน Standard จํานวน 380 licenses
(2) รุน Professional จํานวน 10 licenses
4.19 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมอื่น จํานวน 1 license
4.20 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
4.21 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครื่อง
4.22 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง
4.23 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง
4.24 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
4.25 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด
4.26 อุปกรณ ...
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4.26 อุปกรณเครือขายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
4.27 โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASE-LR จํานวน 1 โมดูล
4.28 อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 2 ชุด
4.29 อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 2 ชุด
4.30 อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จํานวน 1 ชุด
4.31 อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
4.32 อุปกรณ Token USB จํานวน 10 ชุด
4.33 ชุดอุปกรณสําหรับการนําเสนอขอมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และการประชุม
ที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) อุปกรณ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด
(2) อุปกรณ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด
(3) อุปกรณจัดเก็บขอมูล NAS จํานวน 1 ชุด
4.34 งานถายโอนขอมูล 1 ระบบ
4.35 งานปรับ ปรุงและพัฒ นาระบบสารสนเทศ และงานยายตู RACK พรอมอุป กรณ รวมถึงงาน
ติดตั้งสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและสายไฟ จํานวน 1 ระบบ
4.36 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
4.36.1 ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละซอฟต แ วร สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน 1 ระบบ
ประกอบดวย
(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏิบตั กิ าร จํานวน 2 เครื่อง
(2) ซอฟต แวร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard
หรือรุนลาสุด จํานวน 2 licenses
(3) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All-in-One) พร อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง
(4) เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 2 เครื่อง
(5) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 12 licenses
(6) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง
(7) เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3 เครื่อง
(8) เครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง
4.36.2 ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ที ่เ กี ่ย วข อ งเพื ่อ รองรั บ การใช ง านตามเทคโนโลยี
สมัยใหม และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
(2) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ เชื ่อ มต อ กั บ ระบบสารสนเทศการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบบริหารจัดการอุปกรณโมบายด (MDM :
Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง
(4) เครื่อง ...
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สลค. จํานวน 1 ชุด

(4) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบการสื่อสาร จํานวน 2 เครื่อง
(5) อุปกรณควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตนผูใ ชงานจากภายนอก

(6) อุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณไร ส าย (Access Point) สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
นอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด
4.36.3 งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบการแจงขอมูล
จํานวน 1 ระบบ
4.37 การฝกอบรม
4.38 งานเอกสารและคูมอื
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 การรักษาความลับของขอมูล ขอมูล เอกสาร หรือ วัสดุใด ๆ ไมวาจะอยูใ นแบบใด
ทีผ่ ูช นะการประกวดราคาไดรับจาก สลค. เพื่อเปนขอมูลในการทํางานตามสัญญานี้ ผูช นะการประกวดราคา
ตองรักษาไวเปนความลับ ผูชนะการประกวดราคาจะไมกระทําเองหรือรวมกับบุคคลใดในการนําขอมูลลับไปใช
ไม ว าเพื ่อวั ตถุ ป ระสงค ใด ๆ หรื อเปดเผย หรือเผยแพรขอมูล ลับ ไมวาโดยวิธีการใด ๆ เวนเสียแตจะไดรับ
ความยิ น ยอมเป น ลายลั กษณ อั กษรจาก สลค. ในกรณี ที ่สั ญ ญาสิ ้น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญา ผู ช นะ
การประกวดราคารับประกันการทําลายขอมูลตาง ๆ ซึ่งผูช นะการประกวดราคาไดรับจาก สลค. ในการทํางาน
ตามสัญญานี้ทันที
5.1.2 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
(1) คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณทุกรายการซึ่งผูป ระสงค
จะเสนอราคาเสนอขาย จะตองเสนอคุณลักษณะเฉพาะไมต่ํากวาคุณลักษณะที่กําหนด
(2) ระบบคอมพิ ว เตอรและอุป กรณที่เสนอตองไมเป น ผลิ ตภัณฑ ของบริษัท ผูผ ลิ ต
ที ่อยู ร ะหว างการคุ ม ครองเป น บุ คคลหรื อนิติบุ คคลล มละลายตามคําสั่งศาลที่ไ ดสั่งการตามกฎหมายของ
ประเทศที่บริษัทผูผลิตนั้นตั้งอยู
5.1.3 ลิ ขสิ ทธิ ์ซอฟต แวร ในกรณีที่มี บุค คลภายนอกกลา วอ างหรือ ใช สิท ธิเรี ย กรอ งใด ๆ
วามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ และหรือฮารดแวร ซอฟตแวรที่เสนอ ผูชนะการประกวด
ราคาต อ งดํ า เนิ น การทั ้ง ปวง เพื ่อ ให ก ารกล า วอ า งหรื อ การเรี ย กร อ งดั ง กล า วระงั บ สิ ้น ไปโดยเร็ ว ผู ช นะ
การประกวดราคาตองเปนผูช ําระคาเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทั้งหมด ทัง้ นี้ ให สลค. เปนเจาของ
license ของซอฟตแวรที่ สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.1.4 คณะทํางาน ผูเสนอราคาจะตองเสนอพนักงานที่ทํางานเฉพาะดาน ประกอบดวย
(1) ผู จั ด การโครงการ (Project Manager) ด า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยผูจ ัดการโครงการ
จะตองเขามาดูแลการดําเนินโครงการที่ สลค. อยางสม่ําเสมออยางนอย เดือนละ 2 ครั้ง
(2) วิ ศ วกรระบบ (System Engineer) จํ า นวน 1 คน ที ม่ ี ป ระสบการณ ใ นการ
ทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(3) วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณในการ
ทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(4) วิศวกร ...
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(4) วิศวกรความปลอดภัย (Security Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ
ในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(5) ผู ดู แ ลระบบฐานข อ มู ล (Database Administrator: DBA) จํ า นวน 1 คน
ที่มีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(6) โปรแกรมเมอร / นั ก วิ เ คราะห ร ะบบ (Programmer / System Analyst)
จํานวน 2 คน ที่มีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป
ทั้งนี้ คณะทํางานดังกลาวจะตองมาปฏิบัติงานที่ สลค. ตามหนาทีท่ ีต่ นรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานโครงการ
5.1.5 การรายงานความกาวหนา ผูชนะการประกวดราคาจะตองเขามารายงานความกาวหนา
ของการดําเนินงานโครงการใหกับ สลค. อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ
5.2 คุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิค
5.2.1 ตู ส ํ า หรั บ ติ ด ตั ้ง เครื ่อ งแม ข า ยชนิ ด Blade (Enclosure/Chassis) จํ า นวน 2 ชุ ด
(สําหรับระบบหลักและระบบสํารอง) ที่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade ไดไมนอยกวา 14 เครื่อง
(2) มี Interconnect Module ที ่ใ ช ใ นการเชื ่อ มต อ แบบ Gigabit Switch จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 หนวย สนับสนุนการทํางานแบบ redundant ได โดยแตละหนวยมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(2.1) มีสถาปตยกรรมแบบ non blocking, wire speed switching
(2.2) มี พ อร ต เชื อ่ มต อ ภายนอกแบบ 10Gigabit แบบ 10GBase-SR จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 พอรต
(2.3) มีพอรตเชื่อมตอภายนอกแบบ Gigabit 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา
4 พอรต
(2.4) สนับสนุนการทํา VLAN ไดไมนอยกวา 4,000 VLAN IDs
(2.5) รองรับ Port Aggregation, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ได
(2.6) สนับสนุน IPv4 routing protocols ไดแก RIP และ OSPF
(2.7) สนับสนุน IPv6 routing protocols ไดแก OSPFv3
(2.8) สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1X, IEEE 802.1p และ IEEE 802.1Q
(2.9) สนั บ สนุ น การจั ดการอุ ป กรณ ผ าน CLI, HTTPS (หรื อ Web interface),
SSH และ SNMP ได
(2.10) สนับสนุนการทํา networking monitoring โดยใช RMON, sFlow (หรือ
NetFlow) ได
(2.11) สนับสนุนการทํางาน Syslog และ NTP (Network Time Protocol)
(3) มี Interconnect Module ที ่ใ ช ใ นการเชื ่อ มต อ แบบ Fibre Channel (FC)
ความเร็ว 8 Gb จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย โดยแตละหนวยตองมีพอรตเชื่อมตอภายนอกแบบ Auto-negotiating
(หรือ Auto-sensing) 2, 4, 8 Gb FC จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต โดยเสนอมาพรอม SFP หรือ SFP+
(4) มี ร ะบบการจ า ยไฟฟ า Redundant Power Supply โดยรองรั บ การทํ า งาน
แบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug) เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู
(5) มีระบบ ...
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ชนิด Blade เต็มตู
ดังตอไปนี้
ในตู Blade ได
ในตู Blade ได

(5) มี ร ะบบระบายความร อ นเพี ย งพอสํ า หรั บ ติ ด ตั ้ง เครื อ่ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย
(6) มี ร ะบบ Management Module หรื อ ระบบบริ ห ารจั ด การที ่มี คุ ณ ลั ก ษณะ
(6.1) สามารถดูร ายงานเกี่ย วกับ asset หรื อ inventory ของอุ ป กรณ ที่ติดตั้ ง
(6.2) สามารถดูรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิและการใชพลังงานไฟฟาได
(6.3) สามารถเข า ถึ ง ระบบจั ด การของ blade Server แต ล ะหน ว ยที ่ติ ด ตั ้ง

(6.4) รองรับการผานเขาถึง management port หรือสามารถจัดการอุปกรณ
Interconnect แตละหนวยที่ติดตั้งในตู Blade ได
(6.5) รองรับการทํา authentication หรือเชือ่ มโยงกับระบบ LDAP ไดเปนอยางนอย
(7) สามารถติดตั้งในตู Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได
(8) ผานการทดสอบตามมาตรฐาน FCC และ UL
(9) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตูที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ
(licenses) ครบตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดตั้งไดเต็มตู
5.2.2 แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบฐานข อ มู ล
จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) สําหรับ
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวนไมนอยกวา
1 หนวย
(2) CPU สนับ สนุ นการประมวลผลแบบ 64 bit และมีห นว ยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 20 MB
(3) CPU มี Thread ไมนอยกวา 16 Threads และมี QPI (Quick Path Interconnect)
ไมนอยกวา 7.2 GT/s
(4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา 256 GB
(5) รองรับการติดตั้งหนวยความจําหลักรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 384 GB
(6) มี ห น ว ยจั ดเก็ บ ขอ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SAS หรือ ดีกวา แบบ SAS Hot Plug
หรือ Hot Swap ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน
ไมนอยกวา 2 หนวย
(7) มี expansion slot แบบ PCIe 3.0 (หรื อ PCI-E หรื อ PCI-Express) จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 slot
(8) เสนอ interface เชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Gigabit หรือดีกวา ไมนอยกวา 10 GB
จํานวนไมนอยกวา 2 interface
(9) สนับสนุนการทํางาน Network Adapter Teaming หรือ bonding ได
(10) มี ...
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(10) มี interface เชื ่อ มต อ แบบ FC (Fibre Channel) ความเร็ ว ไม น อ ยกว า 8 Gb
จํ า นวนไม น อ ยกว า 2 interface ที ่ส ามารถเชื ่อ มต อและทํ า งานรว มกั น กั บ อุ ป กรณ SAN Switch ได ต าม
ขอ 5.2.6
(11) สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0 และ 1
(12) สนุบสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกวา
(13) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา monitoring
alerting และ remote support ได
(14) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย
(15) มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux รุน ลาสุด โดยมียี่หอเดียวกับระบบฐานขอมูล
ที่เสนอ และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
(16) มีซอฟตแวรฐานขอมูลโดยติดตัง้ บนเครือ่ งแมขายหลัก จํานวน 4 processor
license และติดตั้งบนเครื่องแมขายสํารอง จํานวน 2 processor license โดยมีลิขสิทธิ์ในการติดตั้ง
ซอฟตแวรฐานขอมูลอยางถูกตองบนอุปกรณที่นําเสนอ
5.2.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization
จํานวน 10 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8 core) สําหรับ
คอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย (Server) โดยเฉพาะและมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม น อ ยกว า 2.4 GHz จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 หนวย
(2) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit และ มีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 20 MB
(3) CPU มี Thread ไมนอยกวา 16 Threads และมี QPI (Quick Path Interconnect)
ไมนอยกวา 7.2 GT/s
(4) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา รวมไมนอยกวา 64 GB
(5) รองรับการติดตั้งหนวยความจําหลักรวมสูงสุดไดไมนอยกวา 384 GB
(6) มี ห น ว ยจั ดเก็ บ ขอ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SAS หรือ ดีกวา แบบ SAS Hot Plug
หรือ Hot Swap ที่มี ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน
ไมนอยกวา 2 หนวย
(7) มี expansion slot แบบ PCIe 3.0 (หรื อ PCI-E หรื อ PCI-Express) จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 slot
(8) เสนอ interface เชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit หรือดีกวา ไมนอยกวา
10 GB จํานวนไมนอยกวา 2 interface
(9) สนับสนุนการทํางาน Network Adapter Teaming หรือ bonding ได
(10) มี interface เชื ่อ มต อ แบบ FC (Fibre Channel) ความเร็ ว ไม น อ ยกว า 8 Gb
จํ า นวนไม น อ ยกว า 2 interface ที ่ส ามารถเชื ่อ มต อและทํ า งานรว มกั น กั บ อุ ป กรณ SAN Switch ได ต าม
ขอ 5.2.6
(11) สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไมนอยกวา RAID 0 และ 1
(12) สนับสนุน ...
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(12) สนับสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกวา
(13) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health monitoring,
alerting และ remote support ได
(14) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย
5.2.4 ตู สํ า หรั บ จั ด เก็ บ เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ขนาด 42U จํ า นวน 2 ตู ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
ความลึกไมนอยกวา 110 เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร
(2) มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง
(3) มีพัดลมสําหรับระบายความรอน ไมนอยกวา 2 ตัว
(4) รองรับการติดตั้งใชงานเครื่องแมขาย อุปกรณจัดเก็บขอมูล อุปกรณเครือขา ย
หรืออื่น ๆ ตามขอ 5.2.1 - 5.2.3, 5.2.6 และ 5.2.30 ไดเปนอยางดี
5.2.5 เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ ระบบ Back Office จํ า นวน 5 เครื ่อ ง ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา สําหรับ
คอมพิ ว เตอร แม ขา ย (Server) โดยเฉพาะ และมีค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ กาไมน อยกว า 2.4 GHz จํ า นวน
ไมนอยกวา 2 หนวย
(2) CPU รองรั บ การประมวลผลแบบ 64 bit และมี ห น ว ยความจํ า แบบ Cache
Memory ไมนอยกวา 20 MB
(3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB
(4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5
(5) มี ห น ว ยจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SCSI หรื อ SAS ที ่มี ค วามเร็ ว รอบ
ไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 450 GB
จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย
(6) มี DVD-RW Drive หรื อ ดี ก ว า แบบติ ด ตั ้ง ภายใน (Internal) หรื อ ภายนอก
(External) จํานวน 1 หนวย
(7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย
(10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย (Windows Server
รุนลาสุด) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
(11) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย
5.2.6 อุปกรณ ...
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5.2.6 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปน External Storage ซึ่งสามารถเชื่อมตอไดทั้งแบบ
DAS (Direct Attach Storage) และ SAN (Storage Attach Network) ได
(2) มี Dual Controller โดยมี Cache ขนาดอย างน อ ย 4 GB ตอ 1 Controller
(CPU)
(3) มี ร ะบบการป อ งกั น ข อ มู ล ใน Cache โดยใช ห ลั ก การ Battery-Free Cache
Backup โดยใชงานรวมกับ Compact Flash หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา หรือดีกวา
(4) มี Host Interface ชนิด 8 Gbps Fiber Channel รวมไมนอยกวา 4 port
(5) มี Host Interface ชนิ ด Gigabit Ethernet รวมไม น อ ยกว า 8 port หรื อ
ชนิด 10 Gigabit Ethernet รวมไมนอยกวา 4 port หรือชนิด SAS รวมไมนอยกวา 6 port
(6) มี Hard disk แบบ SAS SFF 2.5-in ทีข่ นาดความจุไมนอยกวา 600 GB 10k
RPM จํานวนไมนอยกวา 24 หนวย
(7) รองรับการใส Hard Disk Drive เพือ่ ขยายขนาดความจุของหนวยจัดเก็บขอมูล
ไดรวมไมนอยกวา 180 หนวย
(8) สามารถทําการปกปองขอมูล โดยสามารถทํา RAID 0, 1, 5, 6 และ 10 ได
(9) รองรับการเชื่อมตอกับ Host Server ไดไมนอยกวา 64 เครื่อง
(10) สามารถสร า ง Logical Drive ไดสูงสุ ด 512 LUN และรองรับ การสร าง LUN
ขนาดไมนอยกวา 64 TB ได
(11) รองรับการทํา Multi-pathing ได
(12) สามารถทํ า Snapshot และ Clone โดยความสามารถของ Controller ได
ไมนอยกวา 64 Snapshot ได
(13) รองรับการทํา Data Replication ระหวาง Site ได
(14) Controller, I/O Module, Power Supply และ Cooling Fan รองรับการทํางาน
แบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนไดแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap
(15) รองรับการเชื่อมตอระบบปฏิบัติการ MS Windows, Red Hat Linux, VMware
และ UNIX ไดเปนอยางนอย
(16) จัดหา SAN Switch 8GB แบบ 8 พอรต จํานวน 2 โมดูล พรอมสายสัญญาณ
จํานวนเทากับจํานวนพอรตของอุปกรณที่เสนอ
5.2.7 อุปกรณ Tape Library จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเทป LTO Format (Linear Tape Open) ชนิด
LTO6 หรื อดี กว า ซึ ่งความจุ ของตลั บ เทปต อหนึ่งตลับ จะตองสามารถรองรับ การเก็บ ขอมูล ไดถึง 1.5 TB
กอนการบีบอัดขอมูล
(2) Tape drive แตละชุดสามารถรองรับการสงผานขอมูล, เขียน และอานขอมูลได
ดวยความเร็วสูงสุดถึง 140 MB/sec กอนการบีบอัดขอมูล
(3) สามารถเชื่อมตอโดยใช Interface แบบ 8 Gb FC (Fibre Channel)
(4) อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเทปที่เสนอ จะตองมีหัวอานและเขียน (Tape Drive)
จํานวน 1 หัวอานหรือมากกวา
(5) อุปกรณ ...
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interface ได

(5) อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบเทปที่เสนอสามารถใสตลับเทปไดไมนอยกวา 24 ตลับ
(6) ตองจัดหามวนเทปเปลา ไมนอยกวา 24 ตลับ
(7) สามารถรองรั บ การทํางานแบบ Remote Library Management ผาน Web

5.2.8 ซอฟต แ วร ร ะบบคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยเสมื อ น (Virtualization) รุ น ล า สุ ด
ทีม่ ีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(1) ซอฟตแวร VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟตแวร VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
(3) ซอฟตแวร VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
5.2.9 ซอฟต แ วร ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยบน VM
(คอมพิวเตอรแมขายเสมือน) รุนลาสุด จํานวน 12 licenses และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิถ์ ูกตองตาม
กฎหมาย พร อ มส ง มอบ Media จํ า นวน 1 ชุ ด สํ า หรั บ ติ ด ตั ้ง บนเครื ่อ งแม ข า ยเสมื อ นทั ้ง สถานที ่ห ลั ก
และสถานที่สํารอง และสํารองเพื่อรองรับการติดตั้งระบบงานใหมในอนาคต
5.2.10 ซอฟต แ วร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard
หรือรุนลาสุด จํานวน 4 licenses และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media
จํานวน 1 ชุด
5.2.11 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ไมนอยกวา 25 ผูใช จํานวน 2 ชุด
(สําหรับเครื่องแมขายระบบฐานขอมูลหลัก และเครือ่ งแมขายระบบฐานขอมูลสํารอง) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ขั้นต่ําดังนี้
(1) เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพัน ธที่สนับสนุน การทํางานแบบออบเจ็กต
(Object-Relational Database Management System)
(2) ต อ งมี ใ ห เ ลื อ กใช ทํ า งานบนระบบปฏิ บั ติ ก าร UNIX ต อ ไปนี้ ได แ ก Solaris,
HP-UX, AIX, Linux และระบบปฏิบัติการ Windows ไดเปนอยางนอย
(3) ตองสนับสนุน เน็ตเวิรคโพรโตคอลแบบ TCP/IP, HTTP, FTP และ WebDAV
(4) เป น ฐานข อ มู ล ที ่มี ร ะบบ Lock ข อ มู ล ในระดั บ Row Level Locking ได
ซึ่ง Database Engine กระทําไดเองโดยตองไมมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และตองไมมีการเปลี่ยนไปเปน
แบบ Page Locking ในกรณีที่มีการ Lock Record จํานวนมาก
(5) มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการทํ า Multi-Version Read Consistency โดยไม มี ก ารอ า น
ขอมูลแบบ Dirty Reads ทัง้ นีเ้ พือ่ ความถูกตองของขอมูลทีจ่ ะถูกนําไปใช ทีซ่ ึง่ ผูเ ปน Readers และ Writers
ของขอมูลจะตองไม block ซึ่งกันและกัน (ผูอานขอมูลไม block ผูเ ขียนขอมูล และผูเ ขียนขอมูลไม block
ผูอ านขอมูล) ดังนัน้ เมือ่ มี transaction ทีท่ ําการเปลี่ยนแปลงขอมูลแตยังไมมีการ commit หรือ rollback
ผูใ ช ง านอืน่ จะต อ งสามารถอ า นข อ มู ล ใน row นั ้น ได โดยเห็ น ข อ มู ล ของชุ ด ก อ นที ่จ ะมี ก ารเปลี ่ย นแปลง
เนื่องจากขอมูลดังกลาวยังไมมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เปนจริง
(6) สามารถ ...
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(6) สามารถทํ า Resumable Space Allocation ได ซึ่งผูดูแลระบบสามารถหยุด
การทํ า งานใหญ ๆ ของฐานข อ มู ล เช น การทํ า Batch update และการ load data ไว ชั่ ว คราวได
โดยไม ก ระทบการทํ า งานตามปกติ ข องฐานข อมู ล ตั ว อย า งเช น การหยุ ดการทํ า งานเหล านั ้น ไว ชั ่ว คราว
เนื่องจากประสบปญหาการมีเนือ้ ทีว่ างเหลือไมพอ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผูด ูแลระบบ สามารถแกไขปญหาแลวจึงกลับมา
ใหระบบทํางานดังกลาวตอไปไดจาก ณ จุดที่ถูกหยุดไว
(7) สามารถสนับสนุนการทํางานแบบ Parallel โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(7.1) Parallel Statistics Gathering
(7.2) Parallel Index Build
(7.3) Parallel Index Scans
(7.4) Parallel Query ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานไดตามภาระโดยอัตโนมัติ
(Auto Degree of Parallel)
(7.5) Parallel Backup and Recovery
(8) ตองสามารถทํา Password Management ดังตอไปนี้ไดบน Database Engine
ที่นําเสนอ
(8.1) กําหนดอายุการใชงานของ Password
(8.2) กําหนดจํานวนครั้งในการใส Password ผิด
(8.3) กําหนดการใช Password ซ้ํา
(8.4) มีกฎบังคับในการกําหนด Password ของ user เพือ่ ปองกันการคาดเดา
password โดยผูบุกรุก
(9) ตองสามารถรองรับการทํางานกับขอมูลรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนีไ้ ด Character,
Variable Character, Numeric, Date, BLOB, XML, Raw, Long Raw, RowID และ URowID ได และตอง
สามารถจัดเก็บขอมูลที่เปน LOB ไดถึงระดับ Terabytes ไดใน Field เดียวกัน สวนขอมูลทีเ่ ปน Long ไดถึง
ระดับ Gigabytes
(10) มีเครื่องมือในการสราง Web Application อยางงาย ซึ่งสนับสนุนการทํางาน
แบบ Web services โดยสามารถพัฒนาและใชงานผาน Web Browser มีความสามารถในการทํา Drag and
Drop, สร า ง Flash Chart ในรู ป แบบต า ง ๆ และสามารถเปรีย บเทีย บข อแตกตา งระหวา ง Application
ที่ตองการได (Application Express)
(11) รองรับการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช Stored Procedures (PL/SQL Server Pages)
(12) สามารถทําการ Audit ไดตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุอยางละเอียดตามเงื่อนไขของ
คําสั่ง SQL (Fine-Grained Auditing)
(13) สามารถทํา Online Table Reorganization ไดทั้ง Tables และ Indexes
(14) สามารถทําการ Recovery ไดอยางนอยดังนี้
(14.1) ทํ า Media Recovery ได ใ นระดั บ Block โ ดยทํ า การ recovery
เฉพาะ blocks ที่เสียหายเทานั้น โดยสวนอื่นใน table ยังคง online อยู
(14.2) สามารถทดลองทํ า Recovery เพื ่อ ทดสอบก อ นการตั ด สิ น ใจทํ า การ
Recovery จริง
(15) มีคุณสมบัติ ...
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(15) มีคุณสมบัติในการทํา Flashback ไดอยางนอยดังนี้
(15.1) Flashback Table
(15.2) Flashback Transaction
(15.3) Flashback Database
(15.4) Flashback Transaction Query
(16) สามารถทําการเก็บผลลัพธที่ไดจากการสงคําสั่ง SQL ไวในหนวยความจําของ
ฐานขอมูล (Query Result Cache) เพื่อใหสามารถนําผลลัพธนั้นมาใชไดในทันที โดยไมตองทําการคํานวณ
คนหาผลลัพธจากฐานขอมูลใหมอีกครั้งหนึ่ง
(17) มีเครื่องมือที่ชวยในการจัดการระบบไฟลสําหรับไฟลฐานขอมูลโดยเฉพาะ โดยมี
คุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(17.1) ชวยกระจาย I/O ไปยังดิสกขอมูลตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และชวยลดเรื่อง hotspots ของดิสกในฐานขอมูล
(17.2) สามารถทําการเพิ่มดิสกหรือลบดิสกออกจากฐานขอมูลดวยคําสั่ง SQL
โดยไมตองหยุดการทํางานของฐานขอมูล และสามารถจัดการ Disk groups ดวยเครื่องมือที่เปน GUI ได
(17.3) สามารถทําการจัดเรียงการกระจายของขอมูลใหม (redistribution หรือ
rebalancing) ในกรณีทีม่ ีการเพิม่ ดิสกหรือลบดิสกออกจากฐานขอมูล โดยการจัดเรียงดังกลาวตองทํางาน
ในรูปแบบ background เพื่อใหกระทบกับประสิทธิภาพการทํางานของฐานขอมูลนอยที่สุด
(17.4) รองรับการสําเนาขอมูล (mirroring) ในระดับ file โดยรองรับการสําเนา
ทัง้ ในรูปแบบ สองสําเนา และ สามสําเนา (2-way mirroring และ 3-way mirroring)
(17.5) สามารถทําการ Mirror Resync ขอมูลระหวาง Disk กรณีท่ี Disk บางตัว
มีการ Offline หรือไมสามารถทํางานได โดยจะ Resync เฉพาะขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวาง Offline
เทานั้นเพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน
(18) ผูดูแลฐานขอมูลสามารถกําหนดคาที่กําหนด (Threshold) เพื่อใชเปน matric
baseline ในการตรวจสอบทรัพยากรตาง ๆ โดยเมื่อทรัพยากรดังกลาวถึงจุดที่กําหนดไว จะตองสามารถทําการ
แจงเตือน (Alert) ใหผูดูแลทราบได
(19) ผูด ูแลฐานขอมูลสามารถเรียกดูขอมูลที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง (Real Time) และ
เรียกดูขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา (Historical) ตามชวงเวลา และแสดงผลในรูปแบบของตารางหรือกราฟ
ผานทาง Web browser ได
(20) มีเครื่องมือที่เปนผลิตภัณฑยีห่ อเดียวกันกับระบบฐานขอมูล และสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถมอนิเตอรประสิทธิภาพเครือ่ งแมขาย และประสิทธิภาพฐานขอมูล
และแนะนําวิธีการแกไขปญหา (Advisory) ในประเด็นตาง ๆ ไดอยางนอยดังนี้
(20.1) CPU Usage
(20.2) Memory Performance
(20.3) Buffer Cache
(20.4) Library Cache
(20.5) Redo Log
(20.6) SQL*Net message
(21) ความสามารถ ...
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(21) ความสามารถในการทํางานของ Disaster Recovery เปน ความสามารถของ
ผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันกับระบบฐานขอมูล โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนเครื่อง Primary Database
Server ขอมูล Redo (Redo Data) จะตองถูกสงไปยัง Standby Database Servers โดยอัตโนมัติ เพื่อให
Standby Database Servers นํ า ข อ มู ล ดั ง กล า ว มาปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล ของตนเองให ทั น สมั ย (update)
โดยการทํางานดังกลาวตองเปนการทํางานในระดับ transactional มิใชการทํา disk mirroring
(22) ระบบตองสามารถทําการใชงานฐานขอมูลสํารอง เพื่อใชงานในลักษณะทีเ่ ปน
การอานขอมูลได เชน สามารถใชฐานขอมูลสํารองในการออกรายงานได เพื่อเปนการลดชวยลดภาระการ
ทํางานของเครื่องฐานขอมูลหลัก, สามารถใชงานในการทดสอบระบบได (Snapshot standby database)
โดยที่สามารถทําการทดสอบระบบไดบนขอมูลจริงโดยไมกระทบกับความถูกตองของขอมูลบนระบบการ
ปองกันความปลอดภัยของฐานขอมูลหลัก (Disaster recovery)
5.2.12 ซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนซอฟตแวรจัดการการสํารองและการกูค ืนขอมูลแบบรวมศูนย (Centralized
Management)
(2) สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ทีม่ ีระบบปฏิบัติการ HP-UX,
AIX, Linux, Windows และ Solaris ได
(3) รองรั บ การสํ า รองข อ มู ล Application และ Database ได แ ก Oracle, SQL
Server และ IBM DB2 ได
(4) สามารถกําหนดลําดับความสําคัญของ backup job ได
(5) สามารถสั่งการทํางานไดในรูปแบบ GUI (Graphic User Interface)
(6) สามารถกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล ไดทั้งแบบ Full และ Incremental ได
(7) มีลิขสิทธิ์การใชงานสําหรับเครื่องแมขายสํารองขอมูล จํานวน 1 เครื่อง
(8) มีลิขสิทธิ์การใชงานสําหรับเครื่องแมขายเสมือน (ทีม่ ีระบบปฏิบัติการ Windows
จํานวนไมนอยกวา 14 เครื่อง)
(9) มี ลิ ขสิ ทธิ ์การใช งานสํ าหรั บ เครื ่องแม ข ายที ่มี ร ะบบปฏิ บั ติ การ Unix จํ านวน
ไมนอยกวา 1 เครื่อง
(10) ซอฟตแวรที่เสนอจะตองทํางานในลักษณะ Online ไดไมนอยกวา 3 เครื่อง
(11) รองรับการลดความซ้ําซอนของขอมูลที่ทําสํารองได (Deduplication)
(12) รองรับการกูคืนเครื่องลูกขายเสมือนอยางรวดเร็ว (Instant Recovery)
5.2.13 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 390 licenses
5.2.14 เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน วยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไม นอยกว า 4 แกนหลัก (4 cores)
และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม น อ ยกว า 3.4 GHz หรื อ หน ว ยประมวลผลแบบใหมที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทียบเทาหรือสูงกวา และมีหนวยความจําแคช (Cache Memory) ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
(2) มี ห น ว ยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีห นว ยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 1 GB
(3) มีหนวย ...

15

ไมนอยกวา 2 TB

(3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
(4) มี ห น ว ยจั ดเก็ บ ขอ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อดี กว า ขนาดความจุร วม

(5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6) มีช องเชื ่อมต อเครือขายแบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000) หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) มี USB Port ไมนอยกวา 6 พอรต
(8) มีแหลงจายไฟประจําเครื่องที่มีกําลังงานไมต่ํากวา 280 วัตต และมีพัดลมระบาย
ความรอนอยางนอย 1 ตัว ไมนับรวมพัดลมระบายความรอนเฉพาะของหนวยประมวลผลกลาง
(9) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุม 2 ปุมกด และ 1 ตัวเลื่อน
(Scroll) พรอมแผนรอง
(10) มีแปนพิมพ (Keyboard) แบบ USB ทีส่ นับสนุนการใชงานภาษาไทย (อักขระ
ภาษาไทยพิมพบนแปนพิมพ) หรือดีกวา
(11) ตั ว เครื อ่ ง จอภาพ แป น พิ ม พ (Keyboard) และ Mouse ต อ งมี เ ครื ่อ งหมาย
การคาเดียวกัน
(12) มี จ อภาพแบบ LCD หรื อ LED มี Contrast Ratio ไมน อยกว า 600 : 1 และ
มีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 Pixel หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(13) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(14) เป นผลิ ตภั ณฑที่ไดรับ การรับ รองมาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(15) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และมาตรฐานทางด า น
ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม EPEAT
(16) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุนลาสุด แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
5.2.15 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All-in-One) พรอมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 300 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่มีฟอรมแฟคเตอรเปนชนิด All-in-One
(2) มีหน วยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไม นอยกว า 4 แกนหลัก (4 cores)
และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม น อ ยกว า 2.5 GHz หรื อ หน ว ยประมวลผลแบบใหมที ่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทียบเทาหรือสูงกวา และมีหนวยความจําแคช (Cache Memory) ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย
(3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
(4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
1 TB จํานวน 1 หนวย
(5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6) มีระบบเสียงพรอมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(7) มีระบบ ...
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(7) มี ร ะบบเชื ่อมตอกับ ระบบเครือขายที่ร องรับ ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
ตามมาตรฐาน RJ-45 ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(8) มีระบบเชือ่ มตอเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 802.11 a/g/n หรือ 802.11 b/g/n
ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(9) มีจ อภาพขนาดไม นอยกวา 19 นิ้ว ชนิ ด LED Backlit มีความละเอีย ดในการ
แสดงผลไมนอยกวา 1600 x 900 pixel
(10) มีพอรตและชองสัญญาณดังตอไปนี้
(10.1) มีพอรต USB จํานวนไมนอยกวา 5 พอรต
มีพอรตที่รองรับระบบเครือขายจํานวนไมนอยกวา 1 พอรต
(10.2) มี พ อร ต ที่ร องรับ การส ง สัญ ญาณภาพออกอุ ป กรณ ภ ายนอก จํา นวน
ไมนอยกวา 1 พอรต
(10.3) มีชอ งเสียบไมโครโฟน จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(10.4) มีชองเสียบหูฟง จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(11) มีแหลงจายไฟ (Power Supply) ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต
(12) มีแปนพิมพ (Keyboard) แบบ USB ทีส่ นับสนุนการใชงานภาษาไทย (อักขระ
ภาษาไทยพิมพบนแปนพิมพ) หรือดีกวา
(13) มีเมาส (Mouse) แบบ USB
(14) ตั ว เครื ่อ ง แป น พิ ม พ (Keyboard) และ Mouse ต อ งมี เ ครื ่อ งหมายการค า
เดียวกัน
(15) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(16) เป นผลิ ตภั ณฑที่ไดรับ การรับ รองมาตรฐานความปลอดภัยดานไฟฟาตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(17) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และมาตรฐานทางด า น
ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม EPEAT
(18) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุนลาสุด แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
5.2.16 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 10 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีห น ว ยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน ว ย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
(1.1) ในกรณีทีม่ ีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไมนอยกวา
10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ
(1.2) ในกรณี ที ม่ ี จํ า นวนแกนหลั ก (core) จํ า นวนไม น อ ยกว า 2 แกนหลั ก
(2 core) และมี ห น ว ยความจํ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม น อ ยกว า 4 MB ต อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ
(1.3) ในกรณี ...
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(1.3) ในกรณี ที ม่ ี จํ า นวนแกนหลั ก (core) จํ า นวนไม น อ ยกว า 2 แกนหลั ก
(2 core) และมี ห น ว ยความจํ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม น อ ยกว า 3 MB ต อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz
(2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
(3) มีห น ว ยจั ดเก็ บ ขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน
1 หนวย
(4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
(5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(8) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุม 2 ปุมกด และ 1 ตัวเลื่อน
(Scroll) พรอมแผนรอง โดยตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง
(9) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุนลาสุด แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
5.2.17 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร (Microsoft Windows รุ น ล า สุ ด
แบบ open license) สํ า หรั บ เครื ่องคอมพิว เตอร จํา นวน 30 licenses และมีใบอนุญ าตการใชลิข สิท ธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสงมอบ Media จํานวน 1 ชุด
ประกอบดวย

5.2.18 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 390 license

(1) โปรแกรม Microsoft Office รุ น ล าสุ ด แบบ open license ทั้ งภาษาไทย และ
ภ า ษา อั ง กฤ ษ จํ า น ว น 3 8 0 license ป ร ะ ก อ บ ด ว ย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher และ Microsoft OneNote และมีใบอนุญ าต
การใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media จํานวน 2 ชุด
(2) โปรแกรม Microsoft Office รุนลาสุด แบบ open license ทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 license ประกอบดวย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Publisher แ ล ะ Microsoft OneNote แ ล ะ
มีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media จํานวน 2 ชุด
5.2.19 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรื อ โปรแกรมอื่ น ที่ ดี ก ว า สํ า หรั บ
แปลงไฟล ช นิ ด pdf ให เ ป น ไฟล ช นิ ด docx, xlsx, และ pptx โดยจะต อ งมี ลั ก ษณะเหมื อ นไฟล ต น ฉบั บ
จํานวน 1 license
5.2.20 โปรแกรม ...
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5.2.20 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
5.2.21 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครือ่ ง ทีม่ ีคุณลักษณะ
เฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 35 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความสามารถในการพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
(4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
(5) มีหนวยประมวลผล (Processor) ขนาดไมนอยกวา 500 MHz
(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(8) สามารถใช ไ ด กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส กระดาษได
ไมนอยกวา 250 แผน
5.2.22 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
(5) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(8) สามารถใช ไ ด กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส กระดาษได
ไมนอยกวา 250 แผน
5.2.23 เครื่ อ งพิ ม พ Multifunction ชนิ ด เลเซอร / ชนิ ด LED สี จํ า นวน 3 เครื่ อ ง ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
(2) ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอรหรือแบบ LED
(3) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
(4) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(5) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(6) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
(7) มีความเร็ว ...
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ไมนอยกวา 250 แผน
ดังนี้

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1200 x 1200 dpi
มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
สามารถใช ไ ด กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส กระดาษได

5.2.24 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา

(1) เปนเครื่องพิมพแบบเลเซอรหรือแบบ LED
(2) ความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 30 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที ที่กระดาษขนาด A4
(4) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
(5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
(6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7) มีช องเชือ่ มต อระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(8) สามารถพิมพกระดาษ A3, A4 และ A5 ไดเปนอยางนอย
(9) สามารถใช ร ว มกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows Server 2003/XP/7/8 และ
MAC OS หรือดีกวา
5.2.25 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3kVA (2,100 Watts) หรือดีกวา
(2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกวา
(3) มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกวา
(4) สามารถสํารองไฟฟา Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที
(5) ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
5.2.26 อุปกรณเครือขายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด สําหรับติดตั้งใชงาน
ที่อาคาร สลค. (หลังเดิม) เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ Core Switch (Cisco 4503-E) ทีต่ ิดตัง้ ใชงานอยูใ นปจจุบัน
ที่อาคาร สลค. (หลังใหม) ซึ่งจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) โครงสร า งเป น ลั ก ษณะ Modular Chassis จํ า นวนไม น อยกว า 6 Slots และ
สามารถทํางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได
(2) มีพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10GBase-LR จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต
พรอมเสนอโมดูลแบบ 10Gigabit Ethernet ชนิด 10GBase-LR จํานวน 1 โมดูล
(3) มีพอรต ...
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ไมนอยกวา 2 ชุด
280 Mpps

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มีพอรต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10GBase-SR จํานวนไมนอยกวา 3 พอรต
มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 1000Base-SX จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต
มีพอรต Gigabit Ethernet 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 48 พอรต
มีขนาดของ Switch Fabric รวมไมนอยกวา 720 Gbps
มี Switch Fabric หรือ Switch Processor หรือ Switch Supervisor จํานวน

(8) มี Forwarding Rate หรือ Performance หรื อ Throughput รวมไมนอยกวา

(9) รองรับ Bandwidth per slot ไดไมนอยกวา 80 Gbps
(10) รองรับ MAC Addresses ไดไมนอยกวา 64,000 Addresses
(11) รองรั บการทํา งานตามมาตรฐาน IEEE ไดแก IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1p และ IEEE 802.1s ไดเปนอยางนอย
(12) สามารถจัดการเครือขายแบบ VLAN โดยสามารถจัดแบง VLAN และ Tagging
ตามมาตรฐาน IEEE 802.1q ไดไมนอยกวา 2,048 VLANs
(13) รองรับการใหบริการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN
ตามมาตรฐาน IEEE 802.1x ไดเปนอยางนอย
(14) สนับสนุน IP Multicast routing protocol แบบ PIM Dense Mode และ PIM
Sparse Mode ไดเปนอยางนอย
(15) ในกรณีท่ีหนวยประมวลผลหลักเสียหรือหยุดทํางาน อุปกรณตองสามารถทํางาน
ตอเนือ่ งไดโดยไมหยุดชะงัก โดยสนับสนุนการทํางานแบบ Graceful Restart (หรือ Nonstop forwarding
(NSF)) สําหรับ Protocol OSPF และ BGP ไดเปนอยางนอย
(16) สามารถคนหาเสนทาง (routing) ตามแบบ Routing Information Protocol (RIP)
และ Open Shortest Path First (OSPF) ไดเปนอยางนอย
(17) สามารถกําหนดให VLAN ตาง ๆ บนอุปกรณเครือขายหลักที่จัดหาครั้งนี้ ทํางาน
รวมกับ VLAN บนอุปกรณเครือขายเดิมของ สลค. เพื่อการเชื่อมตอขอมูลระหวางกันได
(18) สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขายบนตัวอุปกรณได
(19) สนับสนุนการกําหนด Quality of Service (QoS) ได
(20) สนับสนุนการทํา Access Control List (ACL) ในระดับ Port ไดเปนอยางนอย
(21) สามารถตรวจสอบผูใชงานตามมาตรฐาน MAC-based authentication, Webbased authentication และ IEEE 802.1x ผาน RADIUS ได
(22) สนับสนุนการจัดการระบบ Network Management ไดอยางนอยดังนี้
(22.1) Remote Network Monitoring (RMON)
(22.2) Secure FTP หรือ Secure Copy Protocol
(22.3) Telnet
(22.4) Secure Shell (SSH)
(22.5) Secure Sockets Layer (SSL)
(22.6) Simple Network Management Protocol (SNMP)
(22.7) Web-based
(23) มีฟงกชั่น ...
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(23) มีฟงกชั่นที่สามารถปองกันการโจมตีหรือบุกรุกไดอยางนอยดังนี้
(23.1) Broadcast Storm
(23.2) DHCP Snooping หรือ DHCP Protection
(23.3) IP Spoofing, IP Source Guard และ IP Conflict
(23.4) Dynamic ARP protection หรือ Dynamic ARP Inspection (DAI)
(24) มีแหลงจายไฟแบบ Redundancy และ Hot Swap หรือ Hot Plug
(25) ผานการรับรองตามมาตรฐาน FCC และ UL
(26) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
5.2.27 โ มดู ล ของ Core Switch แ บ บ 10 Gigabit Ethernet ชนิ ด 10 GBASE-LR
จํานวน 1 โมดูล สําหรับ ติดตั้งทีอ่ ุปกรณ Core Switch Cisco 4503-E ณ อาคาร สลค. (หลังใหม) เพือ่ ให
รองรับการเชื่อมตอใชงานระบบเครือขายระหวางอาคาร สลค. (หลังเดิม) และอาคาร สลค. (หลังใหม) ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ขั้นต่ํา ดังนี้

5.2.28 อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 2 ชุด ทีม่ ีคุณลักษณะเฉพาะ

(1) เปนอุปกรณ Firewall แบบ Hardware Appliance และมีการทํางานเปนแบบ
Stateful Inspection Firewall หรือเทียบเทา
(2) มี การเชื ่อ มต อ (Concurrent/Maximum connections) ไดสู งสุดไมนอ ยกว า
1,000,000 sessions และ 120,000 connections per second โดยมี Firewall Throughput สู ง สุ ด
ไมต่ํากวา 10 Gbps
(3) สามารถทํา VPN ตามมาตรฐาน IPSec และ IKE ทัง้ แบบ DES (56 bits), 3DES
(168 bits) และ AES (256 bits) โดยสามารถรองรับ IPSec Tunnel ไดสูงสุดไมนอยกวา 10,000 peers
พรอม ๆ กัน
(4) สามารถทํ า VPN ตามมาตรฐาน SSL และสามารถรองรั บ ขยายได สู ง สุ ด
10,000 users ภายในอุปกรณตัวเดียวได
(5) มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseTX อยางนอย 8 พอรต
ขยายได สู ง สุ ด ไม น อ ยกว า 16 พอร ต และรองรั บ 10 Gigabit Ethernet สู ง สุ ด อย า งน อ ย 4 พอร ต และ
Management Interface แบบ 10/100BaseTX อยางนอย 2 พอรต
(6) มีแหลงจายไฟสํารอง (Redundant Power Supply)
(7) สามารถทํา Virtual Firewall ได และรองรับ ขยาย Virtual Firewall ไดสูงสุด
50 licenses
(8) สามารถรองรับ VLAN จํานวนไมนอยกวา 250 VLANs
(9) สามารถทํ า Network Address Translation (NAT) ทั ้ง แบบ Static และ
Dynamic และ Port Address Translation (PAT) ไดทั้ง IPv4 และ IPv6 (NAT66, NAT64)
(10) สามารถทํ า Routing แบบ Static และ Dynamic แบบ RIP, OSPF และ
OSPFv3 ไดเปนอยางนอย
(11) สามารถทํา Multicast Routing ได
(12) สามารถ ...
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(12) สามารถกํ า หนด Policy โดยแบ ง ตาม Source IP address, Destination
IP address, Service และ Time ไดเปนอยางนอย
(13) สามารถทํางานไดทั้ง Layer2 (Transparent firewall) และ Layer3 (Routed
Firewall) ไดพรอมกัน เมื่อใชงานแบบ Virtualization
(14) สามารถทํา QoS ในลักษณะการจํากัดปริมาณการใชงาน (Policing), เพิม่ ลําดับ
ความสํ า คั ญของข อ มู ล (Priority Queuing) และเพื่อ ช ว ยให ก ารส ง ขอ มู ล อย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพเมื ่อต อ กั บ
อุปกรณที่มีทอสงขนาดเล็ก (Traffic Shapping)
(15) มีคุณสมบัติภายในอุปกรณสําหรับปองกันการโจมตีแบบ IP Fragment attack,
Impossible IP packet หรือ LAND, TCP SYN&FIN Flags Only และ Buffer Overflow โดยปองกันที่แตละ
interface ไดเปนอยางนอย และตองสามารถปองกัน IP spoofing ได
(16) สามารถทํ า Application Inspection หรื อ Application Layer Gateway
สําหรับ HTTP, FTP, DNS, SNMP, ICMP, SQL*Net, NFS, RTSP และ RPC ไดเปนอยางนอย
(17) สามารถทํ า Voice/Video Inspection หรื อ Application Layer Gateway
สําหรับ VOIP ได
(18) สามารถทํ า งาน Firewall High Availability แบบ Active/Active Stateful
Failover และ Active/Standby Stateful Failover
(19) สนับสนุนการตรวจสอบผูใชงานผาน Local Database, RADIUS, LDAP และ
Kerberos ไดเปนอยางนอย
(20) สามารถบริหารจัดการผาน Graphic User Interface (GUI) ได
(21) รองรับการ Management ผานระบบ Centralized Management
(22) สามารถสงขอมูล Log File เขาสูอุปกรณ Syslog ได
(23) มีขนาดมาตรฐาน สามารถติดตั้งในตู RACK ขนาด 19 นิ้วได
(24) ทํางานตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC และ UL ได
ขั้นต่ํา ดังนี้

5.2.29 อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 2 ชุด ทีม่ คี ุณลักษณะเฉพาะ

(1) เปนอุปกรณ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance
(2) มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไมนอยกวา 2.5 Gbps
(3) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
(4) สามารถตรวจสอบและป อ งกั น การบุ ก รุ ก รู ป แบบต า งๆ อย า งน อ ยดั ง นี ้
Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or
DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP หรือ IP Fragment และ ICMP Fragment เปนตนได
(5) สามารถทํ า การกํ า หนด IP Address และ Service Port แบบ Network
Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได
(6) สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได
(7) สามารถ Routing แบบ Static และ Dynamic Routing ได
(8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผา นมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย
(9) สามารถ ...
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(9) สามารถเก็ บ รายละเอี ย ดและตรวจสอบการใช ง าน (Logging/Monitoring)
โดยเก็ บ เป น Syslog ได และสามารถส ง Syslog ไปยั งเครื่อ งแม ขา ยที่จั ดเก็บ Syslog ของ สลค. ได โ ดย
อัตโนมัติ
(10) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย
(11) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
(12) อุปกรณสามารถสรางนโยบายการใชงานของ Users (Policy) โดยสามารถระบุ
เปน User, User Group และ IP Address ได
(13) อุ ป กรณ ส ามารถสร า ง Policy เพื ่อ ควบคุ ม Application, Scan Virus และ
ชวงเวลาในการทํางานของ Policy ในแตละโซนเครือขายไดเปนอยางนอย
(14) อุปกรณสามารถจัดการควบคุม Application ตาง ๆ โดยไมตองเปด IPS และ
ครอบคลุมถึงลักษณะการทํางานของกลุมการ Transfer Files, Tunnel Application, Instant Messaging,
Internet Conferencing และ P2P เปนอยางนอย
(15) อุปกรณรองรับการเพิ่มเติมระบบ Anti Virus หรือ Anti Malware บนตัวเองได
โดยไมตองเปลี่ยนอุปกรณ ซึ่งระบบดังกลาวจะตองครอบคลุมการ Scan Threat ตาง ๆ เชน Virus, Spyware
หรือ Malware, Vulnerability Exploits และ Worms เปนอยางนอย
(16) อุปกรณส ามารถ Block files ประเภทตาง ๆ เชน RAR, ZIP, PDF, DLL และ
EXE ไดเปนอยางนอย
(17) อุป กรณ มีระบบบริหารจัดการแบบ Graphic สามารถบริหารจัดการผานทาง
Web Interface หรือ Software Management ได
(18) อุ ป กรณ จ ะต อ งสามารถทํ า งานร ว มกั บ Active Directory ได เพื อ่ ทํ า การ
ตรวจสอบผูใชงานหรือสราง Policy โดยอางอิงจาก User หรือ User Group
5.2.30 อุ ป กรณ ป อ งกั น และตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion Prevention System)
จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการบุกรุกทาง
เครือขาย (Intrusion Prevention System)
(2) สามารถทํางานไดในโหมด Passive และ In-line หรือดีกวา
(3) สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยางนอย ดังนี้ Signature
matching, Protocol / Packet Anomalies, Statistical anomalies ห รื อ Application anomalies,
Overflow, Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan House, Port Scanning, Spy ware, Packet
Analysis, DoS และ DDoS
(4) สามารถทํางานไดอยางนอย 3 segments ใน IPS mode
(5) มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 1 Gbps
(6) เมื ่อ อุ ป กรณ เ กิ ด ป ญ หาสามารถทํ า งานได อ ย า งต อ เนื ่อ ง (Bypass Traffic)
โดยชองสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ
(7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผา นมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ไดเปนอยางนอย
(8) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot-Swap จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(9) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
(10) สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย
5.2.31 อุปกรณ ...
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5.2.31 อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เปนอุปกรณทําหนาที่ในการปองกันดาน Web Application หรือ Web Service
โดยเฉพาะสามารถติดตั้งในตูเก็บอุปกรณมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได
(2) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง โดยสามารถทําการ Management ไดอยางนอย 1 ชอง
(3) รองรั บ การส ง ผ า นข อ มู ล ได อ ย า งน อ ย 5,000 HTTP ต อ วิ น าที หรื อ 5,000
Transactions ตอวินาที หรือดีกวา
(4) สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ ผ า นทางโปรแกรม Web Browser หรื อ CLI
ไดเปนอยางนอย
(5) สามารถตรวจจั บ พฤติ ก รรมการใช ง าน Web Application ของผู ที่ เ ข า มา
ใชบริการ Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตาง ๆ ได
(6) อุ ป กรณ ที ่นํ า เสนอจะต อ งสามารถทํ า งานแบบ In-Line (Bridge) หรื อ
Transparent หรือ Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมไดเปนอยางนอย
(7) มี ค วามสามารถในการทํ า งานและปกป อ ง Web Application ต า ง ๆ ได
โดยรองรับ HTTPS ไดเปนอยางนอย
(8) สามารถสงขอมูล Log File แบบ Syslog ไดเปนอยางนอย
(9) สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณภายนอกได
(10) รองรับการปองกันการถูกโจมตีดวยวิธีตาง ๆ ไดอยางนอย ดังนี้
(10.1) Cross-site Scripting
(10.2) Cookie Poisoning
(10.3) Buffer Overflow
(10.4) SQL injection
(11) สามารถทํารายงานการถูกโจมตีไดในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกวา
(12) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได
5.2.32 อุปกรณ Token จํานวน 10 ชุด พรอมซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมขาย
เพื่อทําหนาที่เปน One Time Password Server ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป น Token แบบ USB หรื อ แบบที่ ไ ม ต อ งใช USB สํ า หรั บ สร า งรหั ส ใช ง าน
ครั้งเดียวแบบ Time Synchronization
(2) ใชมาตรฐานแบบ AES หรือดีกวา ในการสรางรหัสผาน
(3) มีจอแสดงผลเพื่อแสดง Token Code ขนาดไมนอยกวา 6 หลัก
(4) อุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13491-1 (Tamper evidence)

5.2.33 ชุดอุปกรณ ...
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5.2.33 ชุ ด อุ ป กรณ สํ า หรั บ การนํ า เสนอขอ มูล ในการประชุ มคณะรัฐ มนตรี น อกสถานที่
และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) อุปกรณ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1.1) เปนอุปกรณกระจายสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร
(1.2) สามารถรั บ สั ญ ญาณ Input จากเครื อ่ งคอมพิ ว เตอร (VGA) จํ า นวน
1 Input เขาที่อุปกรณ VGA Distribution แลวกระจายสัญญาณ Output (VGA) จากเครื่องคอมพิวเตอรไปยัง
จอภาพหรือเครื่องฉายโปรเจคเตอรได 4 Output เปนอยางนอย
(1.3) รองรับความละเอียดภาพ UXGA
(1.4) มี Bandwidth สูงสุดไมต่ํากวา 400 MHz
(2) อุปกรณ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) เปนอุปกรณสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร
(2.2) สามารถแสดงภาพจากเครื่องคอมพิ ว เตอร จํา นวน 4 เครื่อง ไปออก
1 จอภาพได โดยมีปุมกดสลับการแสดงผล
(2.3) มีความละเอียดสูงสุด 1920 x 1440
(2.4) สามารถติดตั้งใชงานไดทันทีโดยไมตองใชซอฟตแวรหรือกําหนดคา Config
(2.5) สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอร จอภาพ LCD หรือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอรที่มีพอรต VGA-in
(3) อุปกรณจัดเก็บขอมูล NAS จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(3.1) เป น อุ ป กรณ จั ด เก็ บ ข อ มู ล ในระบบเครื อ ข า ย (NAS – Network
Attached Storage) ขนาด 1 Bay
(3.2) ติดตั้ง HDD SATA ความจุสูงสุด 4 TB
(3.3) รองรับการเชื่อมตอ ดังนี้
1) USB จํานวน 1 พอรต
2) RJ-45 10/100/1000 Mbps จํานวน 1 พอรต
5.2.34 งานถายโอนขอมูล 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) งานจั ด ทํ า แผนการถ า ยโอนข อ มู ล และรายงานผลการถ า ยโอนข อ มู ล
โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนการถายโอนขอมูลสงใหกับ สลค. และเมื่อดําเนินการตามแผนเรียบรอยจะตอง
สงรายงานผลการถายโอนขอมูลใหกับ สลค.
(2) งานถายโอนขอมูล และอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) ดําเนินการติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขายเสมือนพรอมระบบปฏิบัติการ
ซอฟตแวรจั ดการระบบฐานขอมูลใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ สลค. ใชงานระบบสารสนเทศอยูใ น
ป จ จุ บั น เช น Report Server, Application Server, Antivirus Server, AD Server, DHCP Server และ
อื ่น ๆ ไปที ่อุ ป กรณ Storage ที่ จั ด หาในครั้ ง นี้ พร อ มการถ า ยโอนข อ มู ล จากเครื่ อ งแม ข า ยเดิ ม ไปยั ง
เครื่องแมขายใหม
(2.2) ถายโอนขอมูลจากฐานขอมูล Oracle เดิม (Oracle Enterprise Edition 10G)
ไปยังฐานขอมูลใหม
(2.3) เมื่อระบบ ...
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(2.3) เมื่อระบบงานและระบบฐานขอมูลมีความพรอมใชงาน ผูร ับจางจะตอง
ติดตั้งระบบสํารองขอมูลทั้งหมดที่ศูนยสํารองขอมูลของ สลค. พรอมดําเนินการเชือ่ มโยงขอมูลทัง้ หมด โดยนํา
อุปกรณ Storage ที่ศูนยสํารองขอมูลของ สลค. มาใชงานรวมกับอุปกรณ Storage ที่จัดหาในครั้งนี้
(3) งานติดตั้งระบบงาน Application Software ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
ผูร ับจางจะตองดําเนินการใหระบบงานเดิมที่ สลค. ใชงานอยูสามารถใชงานได
กับอุปกรณที่จัดหาใหมในครั้งนี้ ทั้งในสวนของการบันทึกขอมูล การสืบคนขอมูล และการพิมพรายงาน ไดแก
(3.1) ระบบขอมูลมติคณะรัฐมนตรี
(3.2) ระบบคณะกรรมการ
(3.3) ระบบประมวลมติคณะรัฐมนตรี
(3.4) ระบบประวัติคณะรัฐมนตรี
(3.5) ระบบสรุปความเห็นกฤษฎีกา
(3.6) ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและระบบวันลา
(3.7) ระบบบริหารจัดการเนื้อหาภายในองคกร (Intranet of SOC) ตองสามารถ
บริ ห ารจั ดการ, นํา เสนอ, ปรับ ปรุ ง และแกไขเนื้อหาที่เปน ขอความ รูป ภาพ และสือ่ มัลติมีเดีย ไดโ ดยงาย
สวยงาม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ กรณีท่ีระบบงานตามขอ (3.1) – (3.7) ซึ่งยังคงใชงานอยู หากไมสามารถใชงาน
ไดกับอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบจัดการฐานขอมูลทั้งหมดที่จัดหาใหมในครั้งนี้ ผูรับจางจะตอง
ปรั บ ปรุ ง/แก ไขให ร ะบบงานนั ้นใช งานไดอยางถูกตอง สมบูร ณ และระบบงานทั้งหมดตองทํางานรว มกับ
การประมวลผลแบบ 64 bit ไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ซึ่งผูรับจางจะตองดําเนินการใหระบบงาน
ตามขอ 5.2.34 (3) สามารถใชงานที่ศูนยสํารองขอมูลในลักษณะกระจายการทํางานเพื่อออกรายงานบางรายงาน
ดวยอุปกรณกระจายการทํางาน (Load Balancer) ที่ผูรับจางจะตองจัดหาใหมมาเพิ่มเติมไดดวย และในกรณีท่ี
ระบบคอมพิวเตอรหลักลมหรือชํารุดขัดของไมสามารถใชงานได ผูใ ชงานตองสามารถใชงานระบบจากศูนยสํารอง
ขอมูลทดแทนไดโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาไมเกิน 5 นาที โดยจะมีการทดสอบการใชงานในงวดงานสุดทาย
5.2.35 งานปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และงานย ายตู RACK พร อมอุ ปกรณ
รวมถึงงานติดตั้งสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรและสายไฟ ประกอบดวย
(1) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ไดแก
(1.1) ปรั บ ปรุ ง ระบบค น หามติ ค ณะรั ฐ มนตรี บ นอิ น เทอร เ น็ ต ในส ว นของ
การเลือกเอกสารแลวใหปรากฏชื่อหนวยงาน เชน หนังสือถามความเห็นหรือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ใหปรากฏ
ชื่อวา สลค. ไดถามความเห็น/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปถึงหนวยงานใดบาง หรือหนวยงานใดตอบความเห็นมา
ที่ สลค. บาง เปนตน โดยผูรับจางจะตองศึกษาโครงสรางบนฐานขอมูลที่ใหบริการบนเว็บไซตเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง/แกไขโปรแกรมเพื่อใหขอมูลจากฐานขอมูลหลักไปปรากฏในฐานขอมูลที่บริการบนเว็บไซต เพื่อให
โปรแกรมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(1.2) ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต สลค. (www.cabinet.thaigov.go.th)
ที่ สลค. เผยแพรอยูในปจจุบันใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard)
และเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได (Web Content Accessibility) โดยมีรายละเอียด/ขอกําหนดของงานที่จะตอง
ดําเนินการ ดังนี้
(1.2.1) คุณลักษณะ ...
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Standard) ไดแก

(1.2.1) คุณลักษณะที่ควรมีของเว็บไซตภาครัฐ (Government Website

1) มีตัวเลือกใหเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรหนาเว็บไซตได
2) มีชองทางใหนําเสนอเนื้อหาในรูป แบบของเสีย งและวิดีโ อ
โดยมีกลไกการหยุดเลนชั่วคราวหรือจบการเลนและมีกลไกการควบคุมระดับความดังของเสียง ซึ่งแยกอิสระ
จากการตั้งเสียงของระบบปฏิบัติการ
3) มีระบบ Navigation ที่ชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ
4) มีเครือ่ งมือแนะนําการใชงาน (Help) ไดแก Tooltips, Pop-up
และ Help เปนตน
5) มี คํ า แนะนํ า เว็ บ ไซต ห รื อ คํ า อธิ บ าย Content ต า ง ๆ
ตอผูใชบริการ
6) มีเ ครื่องมือ สํา หรับ เก็ บ ข อมู ล การเขา เยี ่ย มชมเว็บ ไซตข อง
ผูใชบริการโดยแยกเก็บขอมูลออกเปนแตละบริการ และสามารถจัดเก็บขอมูลเปนรายวัน รายสัปดาห และ
รายเดือนได
7) ต อ งแสดงข อ มู ล ที ่ส ว นล า งของเว็ บ ไซต ดั ง นี ้ เมนู ห ลั ก ใน
รูปแบบขอความ ขอมูลติดตอหนวยงาน เสนเชื่อมโยงไปยังหนาหลักเว็บไซต คําสงวนลิขสิทธิ์ การปฏิเสธการ
รับผิด นโยบายเว็บไซต นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เว็บไซต
(1.2.2) เว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงได (Web Content Accessibility) ไดแก
1) มี ข อ ความทดแทนสํ า หรั บ เนื ้อ หาที ่ไ ม ใ ช ข อ ความเพื ่อ
วัตถุประสงคเทียบเทากัน
2) สามารถปรับเพิม่ ขนาดของขอความไดอยางนอยรอยละ 200
โดยไมตองใชสิ่งอํานวยความสะดวกและไมสูญเสียเนื้อหาหรือการทํางานของหนาเว็บไซต
3) สามารถเขาถึงทุกกระบวนการทํางานในหนาเว็บไซตดวยการ
ใช แ ป น พิ มพ อย า งเดี ย ว โดยไม ตอ งมี ก ารกํา หนดความเร็ว ในการเคาะแปน พิม พ (Keystroke) ไม มีกั บ ดั ก
แปนพิมพ (Keyboard Trap) หากโฟกัสของแปนพิมพสามารถเลื่อนไปวัตถุใดในหนาเว็บไซตไดโดยการใช
แปนพิมพตองสามารถออกจากวัตถุนั้นไดดวยการใชแปนพิมพ และหากจําเปนตองใชปุมลูกศรหรือปุมแท็บ
ตองมีคําแนะนําใหผูใชทราบถึงวิธีการเลื่อนโฟกัสออก
4) สามารถคนหาหนาเว็บที่ตองการในเว็บไซตไดอยางนอย 3 วิธี
5) ส ว นต อประสานกั บผู ใ ช ที ส่ ามารถเข าถึ งแป นพิ มพ จะต องมี
รูปแบบการทํางานทีส่ ามารถมองเห็นโฟกัสของแปนพิมพ
6) หัวเรื่องและป ายกํ ากับตองอธิ บายเนื้อหาหรือวั ตถุ ประสงคได
อยางสอดคลองตรงกัน
7) ภาษาในบางสวนของหนาเว็บตองสามารถระบุไดวาเปนภาษา
ใดดวยวิธีทางโปรแกรม ยกเวนชื่อเฉพาะ คําศัพทเชิงเทคนิค เปนตน
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(2) งานย า ยตู RACK พร อมอุ ปกรณ รวมถึงงานติ ด ตัง้ สายสั ญญาณเครื อขา ย
คอมพิวเตอรและสายไฟ ไดแก
(2.1) ดําเนินการยายตู RACK พรอมอุปกรณ และสายสัญญาณที่ติดตั้งอยูภายใน
ตู Rack ทั้งหมดที่ติดตั้งอยูที่ชั้นใตดินอาคาร สลค. หลังใหม ขึ้นมาติดตั้ง ณ จุดติดตัง้ ชัน้ 1 อาคารเดียวกัน
(จุ ด ติ ด ตั ้ง อยู แ นวเดี ย วกั บ ชั ้น ใต ดิ น ) ทั ้ง นี ้ ในระหว า งการดํ า เนิ น การย า ยอุ ป กรณ ดั ง กล า ว หากพบว า
สายสัญญาณมีการชํารุดจากการเคลือ่ นยายผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นและตองดําเนินการ
ใหใชงานไดตามปกติ
(2.2) ดํ าเนิ นการเดินสายสั ญญาณ Fiber Optic ชนิ ด Single Mode ความเร็ ว
10 Gigabit Ethernet จํานวน 8 Core หรือดีกวา เพื่อเชื่อมโยงระหวางอุปกรณ Core Switch อาคาร สลค.
(หลังเดิม) (ที่จัดซื้อตามโครงการนี้) และอุปกรณ Core Switch ที่ติดตั้งใชงาน ณ อาคาร สลค. (หลังใหม)
รวมระยะทางประมาณ 250 - 300 เมตร
(2.3) ทดสอบสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร, จัดระเบียบ สาย UTP และ
สาย Fiber โดยใชอุปกรณจัดสายที่มีความคงทนไมหลุดลอกงาย รวมถึงการติดตั้ง Label ใหเปนรูปแบบ
เดีย วกันกับ ที่ สลค. มีอยูในปจจุบัน พรอมทัง้ จัดสงรายงานผลการทดสอบสัญญาณเครือขายที่เปนมาตรฐาน
ตามที่ สลค. กําหนด
ทั้งนี้ ในการติดตั้งระบบและอุปกรณทั้งหมดหากพบวาสายไฟไมเพียงพอ ผูรับจางจะตองดําเนินการเดินสายไฟ
เพิ่มเติมใหเพียงพอตอการใชงานดวย
5.2.36 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
5.2.36.1 ระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาระบบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพือ่ รองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน 1 ระบบ
ประกอบดวย
(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวร
จัดการระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2014 หรือรุน ลาสุด จํานวน 2 ชุด โดยทัง้ สองชุดจะตอง
ทํางานทดแทนกันได และมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core)
หรื อดี กว า สํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร แม ขา ย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็ว สัญ ญาณนาฬิ กาไมนอยกว า
2.5 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(1.2) CPU รองรับ การประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 20 MB
(1.3) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรื อดี กว า
ขนาดไมนอยกวา 32 GB
(1.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5 ได
(1.5) มีห น ว ยจั ดเก็ บ ข อ มูล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือดีกวา ทีม่ ีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 450 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย
(1.6) มี ...
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(1.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
(1.7) มี ช องเชือ่ มตอ กั บ ระบบเครื อ ขา ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(1.8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอ ยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(1.9) มี Power Supply แบบ Redundant แล ะ Hot Swap
(หรือ Hot Plug) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(1.10) มีชดุ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย
(Windows Server รุนลาสุด) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
(1.11) มีซอฟตแวรจัดการระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server
2014 หรือรุนลาสุด
(2) เครื่องคอมพิ วเตอร สํ า หรั บงานประมวลผล (แบบ All-in-One)
พรอมระบบปฏิบตั กิ าร จํานวน 10 เครื่อง ที่มคี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) เป น เครื อ่ งคอมพิ ว เตอร แ บบตั ้ง โต ะ ที ่มี ฟ อร ม แฟคเตอร
เปนชนิด All-in-One
(2.2) มีหนวยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
(4 cores) และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม น อ ยกว า 2.5 GHz หรื อ หน ว ยประมวลผลแบบใหม ที ่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท า หรื อ สู ง กว า และมี ห น ว ยความจํ า แคช (Cache Memory) ไม น อ ยกว า 6 MB
จํานวน 1 หนวย
(2.3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
(2.4) มีห น ว ยจั ดเก็ บ ขอ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรือ ดีกว า
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
(2.5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(2.6) มีระบบเสียงพรอมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(2.7) มี ร ะบบเชื อ่ มต อ กั บ ระบบเครื อ ข า ยที ่ร องรั บ ความเร็ ว
10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45 ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(2.8) มี ร ะบบเชื ่อ มต อ เครื อ ข า ยไร ส ายตามมาตรฐาน 802.11
a/g/n หรือ 802.11 b/g/n ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(2.9) มี จ อภาพขนาดไม น อ ยกว า 19 นิ้ ว ชนิ ด LED Backlit
มีความละเอียดในการแสดงผลไมนอยกวา 1600 x 900 pixel
(2.10) มีพอรตและชองสัญญาณดังตอไปนี้
(2.10.1) มีพอรต USB จํานวนไมนอยกวา 5 พอรต
(2.10.2) มีพอรตที่รองรับระบบเครือขายจํานวนไมนอยกวา
1 พอรต
(2.10.3) มีพอรตที่รองรับการสงสัญญาณภาพออกอุปกรณ
ภายนอก จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต
(2.10.4) มีชองเสียบ ...
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(2.10.4) มีชองเสียบไมโครโฟน จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(2.10.5) มีชองเสียบหูฟง จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(2.11) มีแหลงจายไฟ (Power Supply) ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต
(2.12) มีแปนพิมพ (Keyboard) แบบ USB ทีส่ นับสนุนการใชงาน
ภาษาไทย (อักขระภาษาไทยพิมพบนแปนพิมพ) หรือดีกวา
(2.13) มีเมาส (Mouse) แบบ USB
(2.14) ตั ว เครื่ อ ง แป น พิ ม พ (Keyboard) และ Mouse ต อ งมี
เครื่องหมายการคาเดียวกัน
(2.15) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการแพรกระจาย
คลื่นแมเหล็กไฟฟาตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(2.16) เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับ รองมาตรฐานความปลอดภัย
ดานไฟฟาตาม UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(2.17) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และ
มาตรฐานทางดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม EPEAT
(2.18) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การ (Operating System)
Microsoft Windows รุนล าสุ ด แบบสิ ทธิ การใช งานประเภทติ ดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที ่มี ลิ ขสิ ทธิ ์ถู กต อง
ตามกฎหมาย
(3) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร Notebook สํ า หรั บ งานประมวลผล
พรอมระบบปฏิบตั กิ าร จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(3.1) มี ห น ว ยประมวลผลกลาง (CPU) จํ า นวน 1 หน ว ย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
(3.1.1) ในกรณี ที่มี จํ านวนแกนหลั กรวม (Compute core)
จํานวนไมนอยกวา 10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ
(3.1.2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา
2 แกนหลัก (2 core) และมีหนวยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.7 GHz หรือ
(3.1.3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไมนอยกวา
2 แกนหลัก (2 core) และมีหนวยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz
(3.2) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด DDR3 หรื อ ดี ก ว า
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
(3.3) มี หน วยจั ดเก็ บข อมู ล (Hard disk) ขนาดความจุ ไม น อยกว า
500 GB จํานวน 1 หนวย
(3.4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
(3.5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(3.6) มี ช อ ง เ ชื ่อ ม ต อ ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(3.7) สามารถ ...
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Bluetooth

(3.7) สามารถใช ง านได ไ ม น อ ยกว า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ

(3.8) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุม 2 ปุมกด
และ 1 ตัวเลื่อน (Scroll) พรอมแผนรอง โดยตองมีเครื่องหมายการคาเดียวกันกับตัวเครื่อง
(3.9) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การ (Operating System)
Microsoft Windows รุนล าสุ ด แบบสิ ทธิ การใช งานประเภทติ ดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่ มี ลิ ขสิ ทธิ์ ถู กต อง
ตามกฎหมาย
(4) ชุ ด โปรแกรมจั ด การสํ า นั ก งาน จํ า นวน 12 licenses ได แ ก
โปรแกรม Microsoft Office รุ นล าสุ ด แบบ open license ทั้งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ ประกอบด ว ย
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher
และ Microsoft OneNote และมีใบอนุญาตการใชลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายพรอมสงมอบ Media จํานวน 12 ชุด
(5) เครื่อ งพิม พชนิ ดเลเซอร ขาวดํ าแบบ Network จํ านวน 3 เครื่ อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(5.1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
(5.2) มีความเร็ว ในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 35 หนาตอนาที
ที่กระดาษขนาด A4
(5.3) มีความสามารถในการพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
(5.4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
(5.5) มีหนวยประมวลผล (Processor) ขนาดไมนอ ยกวา 500 MHz
(5.6) มี ช อ งเชื ่อ มต อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว า
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(5.7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(5.8) สามารถใชไดกั บ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
ดังตอไปนี้

(6) เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา

(6.1) เปนชนิด Flatbed และสามารถปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF
: Automatic Document Feeder) โดยสามารถใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
(6.2) สามารถรองรับการสแกนเอกสารไดถึงขนาด A3
(6.3) มี ค วามเร็ ว ในการสแกนเอกสารขาวดํ า (Monochrome)
และเอกสารสี (Color) ขนาดกระดาษ A4 แบบหนาเดียว (Simplex) ทีค่ วามเร็วไมนอยกวา 90 แผนตอนาที
ที่ความละเอียดไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi) และแบบสองหนา (Duplex) ที่ความเร็วไมนอยกวา 180 ภาพ
ตอนาที ที่ความละเอียดไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi)
(6.4) มีคาความละเอียดไดถึง 600 dpi
(6.5) มีพอรตการเชื่อมตอแบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 1 พอรต
เปนอยางนอย
(6.6) เครื่อง ...
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(6.6) เครื ่อ งสแกนเนอร ที ่เ สนอจะต อ งสามารถทํ า งานร ว มกั บ
ระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีของ สลค. ไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(6.6.1) ไฟล ภ าพที ่ส แกนเข า สู ร ะบบฯ จะต อ งเหมื อ นกั บ
เอกสารตนฉบับทุกประการ และไฟลภาพแตละแผนจะตองไมเปนขอบสีดํา
(6.6.2) มีความเร็วในการสแกนเอกสารภาพ จํานวน 100 แผน
แบบขาวดําหนาเดียว ขนาดกระดาษ A4 เขาสูร ะบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีทีค่ วามเร็ว
ไมนอยกวา 70 แผนตอนาที ที่ความละเอียดไมนอยกวา 200 จุดตอนิ้ว (dpi) โดยเริ่มนับจากการสแกนเอกสาร
เขาระบบตั้งแตแผนแรกจนถึงแผนสุดทาย
(7) เครือ่ งทํ า สํา เนาแผน CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อ ง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(7.1) เปนเครือ่ งทําสําเนาแผน CD/DVD ไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน
พรอมกัน
(7.2) เป น เครื ่อ งทํ า สํ า เนาแผ น CD/DVD แบบ Stand Alone
โดยไมตองตอกับเครื่องคอมพิวเตอรขณะทําสําเนา
(7.3) มี DVD Writer ชนิ ด IDE หรื อดี กว า ความเร็ วไม ต่ ํากว า 4x
จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด
(7.4) มีความสามารถในการทําสําเนาแผน CD/DVD อยางนอยตอง
มีความเร็วดังนี้
(7.4.1) ทํ า สํ า เนาแผ น DVD-R และ DVD+R ที ่ค วามเร็ ว
ไมนอยกวา 16x
(7.4.2) ทําสําเนาแผน DVD-RW และ DVD+RW ที่ความเร็ว
ไมนอยกวา 4x
(7.4.3) ทําสําเนาแผน CD-R ที่ความเร็วไมนอยกวา 32x
(7.4.4) ทําสําเนาแผน CD-RW ที่ความเร็วไมนอยกวา 24x
(7.5) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา
7,200 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
5.2.36.2 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการใชงานระบบ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(1.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz
จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
(1.2) CPU รองรับ การประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB
(1.3) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรือ ดีก ว า
รวมไมนอยกวา 8 GB
(1.4) ...
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(1.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5 ได
(1.5) มี ห น ว ยจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกวา ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(1.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา แบบติดตัง้ ภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
(1.7) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(1.8) มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap (หรื อ
Hot Plug) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(1.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอ ยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(1.10) ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ร ว ม กั บ IBM Lotus Notes/Domino
ของระบบ M-VARA ไดเปนอยางดี
(1.11) มีชดุ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Windows Server รุนลาสุด) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับการใชงานระบบ M-VARA
(1.12) สามารถเชื่อมตอระบบกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ
M-VARA ที่ สลค. โดยอัตโนมัติ และทําการโอนยายขอมูล
(1.13) ติดตั้งชุดทํางานและโอนยายการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายระบบ M-VARA มายังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายนี้
(2) เครื่องคอมพิวเตอรแ มขายสําหรับเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(2.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core)
หรื อดี กว า สํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร แม ขา ย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็ว สัญ ญาณนาฬิ กาไมนอยกว า
2.5 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(2.2) CPU รองรับ การประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 20 MB
(2.3) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรื อดี กว า
ขนาดไมนอยกวา 32 GB
(2.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5 ได
(2.5) มีห น ว ยจั ดเก็ บ ข อ มูล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือดีกวา ทีม่ ีความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 450 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย
(2.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
(2.7) มี ช องเชื่อ มตอ กั บ ระบบเครื อ ขา ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(2.8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอ ยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(2.9) ติดตั้ง ...
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ของระบบ M-VARA

(2.9) ติดตั้งระบบ IBM Domino Express ถูกตองสําหรับการทํางาน

(2.10) ติดตั้งชุดทํางานและโอนยายการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีมายังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายนี้
(3) เครื่องคอมพิวเตอรแ มขา ยสํา หรับระบบบริหารจัดการอุปกรณ
โมบายด (MDM : Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(3.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz
จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
(3.2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB
(3.3) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรือ ดีก ว า
รวมไมนอยกวา 8 GB
(3.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5 ได
(3.5) มี ห น ว ยจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกวา ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(3.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา แบบติดตัง้ ภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
(3.7) มี ช อ งเชื ่อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(3.8) มี Power Supply แ บ บ Redundant แ ล ะ Hot Swap
(หรือ Hot Plug) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(3.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอ ยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(3.10) ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น ร ว ม กั บ IBM Lotus Notes/Domino
ของระบบ M-VARA ไดเปนอยางดี
(3.11) มีระบบบริหารจัดการอุปกรณโมบายด (MDM : Mobile
Device Management) พรอม License ถูกตองสําหรับการทํางานรวมกับระบบ M-VARA
(3.12) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การสํ าหรั บเครื ่องคอมพิ วเตอร
แมขาย (Windows Server รุนลาสุด) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
(4) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบการสือ่ สาร
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(4.1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz
จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย
(4.2) CPU รองรั บ การประมวลผลแบบ 64 bit มีห นว ยความจํ า
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB
(4.3) มีหนวย ...
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รวมไมนอยกวา 8 GB

(4.3) มี ห น ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรือ ดีก ว า

(4.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1 และ 5 ได
(4.5) มี ห น ว ยจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกวา ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกวา และมีความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(4.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกวา แบบติดตัง้ ภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
(4.7) มี ช อ งเชื่ อ มต อ ระบบเครื อ ข า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
(4.8) มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap (หรื อ
Hot Plug) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย
(4.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(4.10) มีชดุ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Windows Server รุนลาสุด) ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

(5) อุ ป กรณ ค วบคุ ม ความปลอดภั ย สํ า หรั บ การตรวจสอบตั ว ตน
ผูใชงานจากภายนอก สลค. จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(5.1) มี พอรต USB 2.0 อยางนอย 1 พอรต
(5.2) รองรับ Access Point ไดไมนอยกวา 16 เครื่อง และรองรับ
การควบคุม client ไดไมนอยกวา 1,024 เครื่อง หรือรองรับ Concurrent Sessions ไมนอยกวา 1 ลาน
Concurrent Sessions
(5.3) รองรั บ การทํ างานได ต าม มาตรฐ าน IEEE 802.11a,
802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n
(5.4) สามารถทํ า งานได ต ามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN
tagging หรือ IEEE 802.1ad Link Aggregation หรือ LACP
(5.5) รองรับการทํา VLAN ไดอยางนอย 4,094 VLANs
(5.6) รองรั บ การกํ า หนด bandwidth contract โดยกํ า หนด
คาสูงสุดสําหรับผูใช แตละคนได
(5.7) มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
(5.8) รองรับการเขารหัสขอมูลไดตามมาตรฐาน TKIP และ AES ได
(5.9) รองรับการตรวจสอบผูใชงานตามมาตรฐาน IEEE802.1x ได
(5.10) รองรั บ การเปลี ่ย น Channel ของ Access point ได ต าม
สภาพแวดลอม
(5.11) รองรั บ ระบบตรวจจั บ การกวนของสั ญ ญาณและสามารถ
ปรับปรุงใหดีขึ้นได (Interference Detection & Avoidance)
(5.12) รองรับการตรวจจับ และปองกัน Access Point แปลกปลอมได
(Rogue Detection and Containment)
(5.13) รองรับ ...
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และปองกันการโจมตีบนเครือขายไรสาย

(5.13) รองรับระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบ

(5.14) รองรั บ การกํ า หนด Network Policy ตามกลุ ม ของ User
หรือตามประเภทของอุปกรณได หรือเสนอ อุปกรณอื่นๆเพิ่มเติม
(5.15) อุปกรณจะตองมีความสามารถในการทํา VPN เพื่อรองรับ
การใช ง าน Access Point จากสาขา โดยที ่จ ะต อ งรองรั บ Concurrent IPSec session ได ไ ม น อ ยกว า
512 sessions ถาไมสามารถทําไดใหนําเสนออุปกรณ VPN เขามาดวยโดยตองรองรับ Concurrent IPSec
session ไดไมนอยกวา 512 sessions
(5.16) อุปกรณตองรองรับคุณสมบัติ Stateful Firewall เพือ่ ใชใน
การกําหนดสิทธิ์การใชงาน (Policy) และมี Firewall throughput (Wired Throughput) ไมต่าํ กวา 2 Gbps
หรือใชอุปกรณ Stateful Firewall ภายนอกเพือ่ ทําการกําหนดสิทธิก์ ารใชงาน และมี Firewall throughput
ไมต่ํากวา 2 Gbps
(5.17) สามารถทํ า การ Authenticate ผูใ ชง านผา นทาง Radius,
TACACS และ Web-based ได
(5.18) สามารถบริหารผานโปรโตคอล SNMP, V2c และ V3
(5.19) อุปกรณตองผานมาตรฐานความปลอดภัย FCC, EN หรือ UL
เปนอยางนอย
(6) อุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อ ข า ยไร ส าย (Access Point)
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(6.1) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b, g และ n ไดเปนอยางนอย
(6.2) สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกวา
(6.3) สามารถเข า รหั ส ข อ มู ล ตามมาตรฐาน WPA และ WPA2
ไดเปนอยางนอย
(6.4) มี ช องเชื ่อมต อ ระบบเครื อข าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(6.5) สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over
Ethernet) หรือดีกวา
(6.6) มีเสาสัญญาณรับ-สงขอมูล จํานวนไมนอยกวา 6 เสา
(6.7) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต
มาตรฐาน IEEE 802.11s ได
(6.8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผา นทางโปรแกรม Web Brower ได
5.2.36.3 พั ฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบ
การแจงขอมูล จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาในครั้งนี้จะตองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
ไดเปนอยางนอยและตองสามารถทํางานไดเปนอยางดี
(2) การพัฒนา ...
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(2) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
ระบบการแจ งข อมู ล ในครั ้งนี ้ หากมี ค วามจํ าเปน ตอ งจัด หาซอฟท แวรเ พิ่ม เติ มและ สลค. มิ ได กํา หนดไว
ใหผูรับจางตองดําเนินการจัดหาและติดตัง้ ใหสามารถทํางานไดเปนอยางดี โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมจาก
สลค.
(3) ผูรั บจางตองพัฒ นาระบบสารสนเทศสําหรับ การจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบการแจงขอมูล ใหสามารถใชงานไดเปนอยางดี
(3.1) ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบลดเอกสาร ที่มคี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา
ดังตอไปนี้
(3.1.1) การจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ในรูปแผนซีดี/ดีวีดี ดังนี้
1) ส า ม า รถ จั ด ทํ าร ะ เ บี ย บ ว า ระ ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการทีเ่ กี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไดบนแผน CD/DVD และยังสามารถสงไปเผยแพรที่
หองประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถเปดดูได
2) สามารถแสดงระเบี ย บวาระการประชุ ม และ
เอกสารที่งายและสะดวกตอการใชงาน
3) เอกสารในระเบี ย บวาระการประชุ ม ทั ้ง หมด
จะตองมีเขารหัสขอมูล และทําลายน้ําในเอกสารขณะเรียกดูและพิมพเอกสาร เพื่อการปองกันการเรียกดูจาก
บุคคลที่ไมมีสิทธิ์
4) ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ดู ไ ด บ น แ ผ น CD/DVD ห รื อ
บนเครื่องคอมพิวเตอรในหองประชุมคณะรัฐมนตรี ตองสามารถแสดงหรือพิมพเอกสารไดอยางนอยดังนี้
4.1) แสดงครั้งที่การประชุม
4.2) แสดงประเภทวาระ และประเภทสารบั ญ
วาระ พรอมแสดงจํานวนเรื่องในแตละประเภท
4.3) สามารถตรวจสอบที่มาและความถูกตองของ
ขอมูลของแผนได
4.4) แสดงประเภทสารบัญวาระ ลําดับเรื่อง ชื่อเรื่อง
สวนราชการเจาของเรื่อง เอกสารเพิ่มเติม
4.5) แสดงรายการเอกสารทั้งหมด และสามารถ
แสดงเอกสารของแตละรายการเอกสาร
4.6) การแสดงเอกสารสามารถ ดําเนินการไดดังนี้
- เลื่อนหนาไดแบบอัตโนมัติ
- แสดงเต็ ม จอ หรื อ พอดี กั บ หน า หรื อ
แสดงเปนเปอรเซ็นต
- หมุนซาย หรือหมุนขวา
- บอกจํานวนหนาของเอกสาร และแสดง
ลําดับที่ของหนาเอกสารขณะดูหนานั้น
- สามารถ ...
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-

เจาของเรื่อง หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

สามารถเลื่อนไปหนาตามที่กําหนดได
สามารถเลื่อนไปทีละหนา
สามารถเลื่อนไปเรื่องกอนหนาหรือเรื่องถัดไป
สามารถคนหาจากรายการเอกสารได
สามารถพิ ม พ เ อกสารจากหน า ป จ จุ บั น
หรือทั้งหมด หรือชวงหนาได
4.7) สามารถคนหาเรื่องจากชื่อเรื่อง หรือสวนราชการ
4.8) สามารถพิมพสารบัญวาระการประชุมได
(3.1.2) การลงทะเบี ย นผู ชี ้แ จงต อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละ

1) สามารถนํ า ข อ มู ล ของแต ล ะวาระการประชุ ม
มาเปนชื่อเรื่องในการบันทึกผูมาชี้แจงในแตละวาระการประชุมได
2) สามารถบันทึกขอมูลผูมาชี้แจง อาทิ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง สังกัดสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายเลขโทรศัพทติดตอ เวลาเขา-ออก
3) สามารถจั ดเก็ บ ข อมู ล ผู มาชี ้แจงเก็ บ ไว ในระบบ
เพื่อใชงานในโอกาสตอไป
4) สามารถนํ า ข อ มู ล ผู ชี ้แ จงมาบั น ทึ ก ลงในแต ล ะ
ระเบียบวาระการประชุมได เพื่อการนําเสนอตอที่ประชุมตอไป
5) สามารถจัดทําผังสําหรับนําเสนอผังผูมาชี้แจงตอ
ที่ประชุมไดในหลายลักษณะ อาทิ 4 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง
6) สามารถจั ด ทํ า ผั ง ผู ม าชี ้แ จงเพื ่อ นํ า เสนอต อ
คณะรั ฐ มนตรี และจั ดเก็ บ ข อมู ล สํ า หรั บ การมาชี้แจงในแตล ะวาระการประชุม ได พรอ มสามารถพิมพผั ง
ผูมาชี้แจงตอคณะรัฐมนตรีและรายชื่อผูมาชี้แจงได
(3.1.3) การรายงานผลทั ง้ ทางจอภาพและทางเอกสาร
ผูรับจางตองจัดทํารายงานผลตาง ๆ ไดอยางนอย 4 รายงาน อาทิ
1) สามารถสืบคนขอมูลทีบ่ ันทึกเขาสูระบบได เชน
ชื่อเรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
2) สรุ ป ระเบี ย บวาระการประชุ ม โดยสามารถ
รายงานการออกระเบียบวาระการประชุม
3) ใบปะหนาเรื่อง
4) สรุ ป บั ญ ชี เ รือ่ งที ่เ สนอตอ การประชุม แยกตาม
ประเภทตาง ๆ โดยสามารถขึ้นลําดับเรื่องใหมได โดยไมตองเรียงลําดับ
(3.2) ระบบการแจงขอมูล ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(3.2.1) สามารถแจงขอความไดท้ังทาง SMS (Short Message
Service) e-mail รวมถึงขอความ (notification) บน Smartphone หรือคอมพิวเตอรพกพาแบบ Tablet
ในลักษณะ mobile application ได โดยใชงานไดกับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ไดเปนอยางนอย
(3.2.2) ในการ ...
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(3.2.2) ในการแจงทาง SMS ระบบติดตามฯ สามารถกรอก
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางนอย 50 เลขหมายในคราวเดียวกัน
(3.2.3) การสงขอความทาง SMS สามารถใช SMS Gateway
ที่มีใชงานอยูแลวของ สลค.
(3.2.4) ในการแจ ง ทาง e-mail ระบบติ ด ตามฯ มี จ อภาพ
สําหรับรับ-สง e-mail ที่มีลักษณะเปนการอํานวยความสะดวกในการสง e-mail เปนกลุม (mail group) หรือ
เปนรายการ (mail list) ใหเลือก และสามารถกรอก e-mail address ไดอยางนอย 20 address ในคราวเดียวกัน
(3.2.5) ในการแจ ง ข อ ความ (Notification) ในลั ก ษณะ
mobile application สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนทีท่ ัง้ ในลักษณะรายบุคคล หรือเปนกลุม ได โดย
จะตองสามารถดําเนินการไดดังนี้
1) สามารถเขาใชงาน และยืนยันตัวตนดวย PIN Code
เดียวกันกับระบบ M-VARA ได
2) สามารถเก็บบันทึกขอมูลทั่วไปของอุปกรณที่รับ
ขอความ
3) สามารถสงขอความไปยังอุปกรณที่รับขอความได
ในรูปแบบ Push Notification และตองไดรับขอความภายใน 5 นาที
4) สามารถจัดเก็บขอมูลวันเวลาที่เปดขอความอาน
ครั้งแรกและรับทราบการสงขอความได
5) สามารถแนบไฟล PDF และรูปภาพ ไดเปนอยางนอย
6) สามารถส งข อมู ล ไดทั ้งหมด หรื อเปน กลุ ม หรื อ
เลือกเฉพาะบุคคลได
5.2.37 การฝกอบรม
ผู เ สนอราคาจะต อ งเสนอแผนการฝ ก อบรมความรู ใ ห กั บ เจ า หน า ที ่ข อง สลค.
โดยวิทยากรผูทําการแนะนําหรือฝกอบรมตองมีความชํานาญและประสบการณการทํางานในดานที่รับผิดชอบ
อยางนอย 3 ป ซึ่งการจัดฝกอบรมจะตองครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
(1) ความรูเกี่ยวกับซอฟตแวรสําเร็จรูปพื้นฐานที่จัดซื้อ
(1.1) การใชงานโปรแกรม Microsoft Windows
จํานวน 5-10 คน
สําหรับเครื่องลูกขาย
(1.2) การใชงานโปรแกรม Microsoft Windows
จํานวน 5-10 คน
สําหรับเครื่องแมขาย
(1.3) การใชงานโปรแกรม Microsoft Office
จํานวน 5-10 คน
(1.4) การใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop
จํานวน 5-10 คน
(1.5) การใชงานโปรแกรม Adobe InDesign
จํานวน 5-10 คน
(1.6) การใชงานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
จํานวน 5-10 คน
(1.7) การใชงานระบบจัดการฐานขอมูล
จํานวน 5 คน
(2) ความรู ...
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(2) ความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบอุปกรณที่จัดซื้อ
(2.1) อุปกรณระบบเครื่องแมขาย
จํานวน 5 คน
และระบบ Virtualization
(2.2) อุปกรณระบบ Security และระบบเครือขาย
จํานวน 5 คน
(2.3) อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ระบบ SAN
จํานวน 5 คน
(3) ความรูเกี่ยวกับระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับ
การใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
(3.1) สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอรของ สลค. จํานวน 5 คน
(3.2) สําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศของ สลค. จํานวน 10 คน
(3.3) สําหรับเจาหนาที่ผูใชงานระบบสารสนเทศของ สลค. จํานวน 10 คน
(4) หลักสูตรอื่น ๆ ที่ผูเสนอราคาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สลค.
ทั้งนี้ สลค. สามารถเลื่อนกําหนดเวลาการอบรมโดยแจงผูร ับจางกอนอบรมภายใน 15 วัน เพื่อขอเปลีย่ นแปลง
ระยะเวลาในการอบรมได
5.2.38 งานเอกสารและคูมือ
ผู รั บจ างจะต องรวบรวมเอกสารที่เปน คูมือทางเทคนิคเฉพาะของอุป กรณ รวมทั้ ง
เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน มอบใหกับ สลค. พรอมทั้งคูม ือการใชงานของอุปกรณ คูม ือการใชงานโครงสรางระบบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตาม
เทคโนโลยีสมั ยใหม พร อมทั้งคําสั่งโปรแกรม (Source Code) และไฟลขอมูล ทัง้ หมดบรรจุแผน CD/DVD
ดังตอไปนี้
(1) หนั ง สื อ ที ่ข ายในร า นหนั ง สื อ หรื อ เอกสารที ่เ ป น ข อ มู ล ทางเทคนิ ค เฉพาะ
ของอุปกรณ ประกอบดวย
(1.1) คู มื อ ตู สํ า หรั บ ติ ด ตั ้ง เครื ่อ งแม ข า ยชนิ ด Blade (Enclosure/Chassis)
จํานวน 1 ชุด
(1.2) คูมือแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade จํานวน 1 ชุด
(1.3) คูมือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด
(1.4) หนั ง สื อ การใช ง านซอฟต แ วร ร ะบบคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยเสมื อ น
(Virtualization) และคูมือการใชงาน VMware vSphere จํานวน 1 ชุด
(1.5) หนังสือการใชงานซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server
รุนที่เสนอ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบน VM (คอมพิวเตอรแมขายเสมือน) ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
(1.6) หนั ง สื อ การใช ง านซอฟต แ วร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL
Server รุนที่เสนอ จํานวน 1 ชุด
(1.7) หนังสือการใชงานซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ รุนที่เสนอ
จํานวน 1 ชุด
(1.8) คูมือการใชงานซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล จํานวน 1 ชุด
(1.9) คูมือการใชงานอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ระบบ SAN จํานวน 1 ชุด
(1.10) หนังสือการใชงานระบบปฏิบัติการ รุนที่เสนอ จํานวน 35 ชุด
(1.11) หนังสือ ...
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(1.11) หนังสือการใชงานชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน รุนที่เสนอ จํานวน 35 ชุด
(1.12) หนังสือการใชงานโปรแกรมจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ Adobe Photoshop
จํานวน 1 ชุด, Adobe InDesign จํานวน 1 ชุด, Adobe Dreamweaver จํานวน 1 ชุด และคูมือการใชงาน
โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมที่เสนอ จํานวน 1 ชุด รวมจํานวน 4 ชุด
(1.13) คูมือการใชงานอุปกรณเครือขายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
(1.14) คู มื อ การใช ง านอุ ป กรณ ป อ งกั น ระบบเครื อ ข า ย (Firewall) ชุ ด หลั ก
จํานวน 1 ชุด
(1.15) คู มือ การใชง านอุ ป กรณปอ งกัน ระบบเครือข าย (Firewall) ชุ ดสํา รอง
จํานวน 1 ชุด
(1.16) คู ม ื อ การใช ง านอุ ป กรณ ป อ งกั น และตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion
Prevention System) จํานวน 1 ชุด
(1.17) คูมือการใชงานอุป กรณปองกัน การบุกรุกเว็บ ไซต (Web Application
Firewall) จํานวน 1 ชุด
(1.18) คูมือการใชงานอุปกรณ Token USB จํานวน 1 ชุด
(1.19) คู ม ื อ การใช ง านชุ ด อุ ป กรณ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข อ มู ล ในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ชุด
(1.20) เอกสารและคูม ือเกี่ย วกับระบบวาระการประชุมคณะรัฐ มนตรีเพื่อลด
เอกสารและรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
(1.20.1) คู มื อ เกี ่ย วกั บ การใช ง านสํ า หรั บ เจ า หน า ที ่ดู แ ลระบบ
คอมพิวเตอร สําหรับเจาหนาทีด่ ูแลระบบงานสารสนเทศ และสําหรับเจาหนาที่ผูใ ชงานระบบงานสารสนเทศ
พร อ มคู มื อ การติ ด ตั ้ง โปรแกรมและการปรั บ แต ง ค า การทํ า งาน (Installation and Configuration
Document) จํานวน 5 ชุด
(1.20.2) เอกสารเกี ่ย วกั บ เครื ่องมื อ (Tools) หรื อโปรแกรมภาษาที ่ใช
พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือ (Tools) หรือโปรแกรมประยุกตที่ใชบริหารจัดการฐานขอมูล (Database
Management System) จํานวน 5 ชุด
(1.20.3) เอกสารโครงสรางระบบ อยางนอยตองประกอบดวย Data Flow
Diagram, Program Flow Diagram, Entity relationship Diagram และ Data Dictionary พรอมรายละเอียด
ของซอฟทแวรท่ีเกี่ยวของทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
(1.20.4) คําสั่งโปรแกรม (Source Code) พรอมลิขสิทธิ์ร ะบบทั้งหมด
ใหแก สลค. จํานวน 5 ชุด
ทัง้ นี้ หากเอกสารคูมือดังกลาวมีการจัดพิมพจําหนายในรูปแบบภาษาไทยโดยมี
รายละเอี ย ดการใช ง านครบถ ว น ผู รั บจ างจะต อ งจั ด หาเอกสารคู มื อ ที ่อ ยู ใ นรู ป แบบภาษาไทยเป น หลั ก
หากเอกสารหรือคูม ือการใชงานฉบับใดไมมีจําหนายในรูปแบบภาษาไทย ผูรับจางจะตองจัดหาคูม ือที่เปน
ภาษาอังกฤษทดแทนโดยตองทําการแปลคูมือเปนภาษาไทยในสวนของการใชงานหลักที่ทาง สลค. จําเปนตอง
ใชงานแนบรวมดวย

(2) เอกสาร ...
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(2) เอกสารการติดตั้งและกําหนดคาของระบบ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
(2.1) ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขาย ชนิด Blade (Enclosure/Chassis)
(2.2) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานขอมูล
(2.3) แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ

(คอมพิวเตอรแมขายเสมือน)

10 Gigabit Ethernet

(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 42U
ซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization)
ซอฟต แวร ระบบปฏิ บั ติ การ สํ าหรั บเครื ่องคอมพิ วเตอร แม ข ายบน VM

(2.8)
(2.9)
(2.10)
(2.11)
(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)
(2.21)
(2.22)
(2.23)
(2.24)
(2.25)

ซอฟตแวรจัดการระบบฐานขอมูล รุนที่เสนอ
ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล และตารางแผนการสํารองขอมูล
อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage)
อุปกรณ Tape Library
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One)
เครือ่ งคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร (Microsoft Windows)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
โปรแกรมจัดการเอกสาร
โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network
เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดสี
เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี ขนาด A3
เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 KVA
อุ ปกรณ เครื อข ายหลั ก (Router/Core Switch) พร อมโมดู ลแบบ

(2.26) อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก
(2.27) อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง
(2.28) อุปกรณตรวจสอบและปองกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
(2.29) อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall)
(2.30) อุปกรณ Token USB
(2.31) ชุ ด อุ ป กรณ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข อ มู ล ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
นอกสถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ
(2.32) งานถายโอนขอมูล
(2.33) งานปรับปรุง ...
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(2.33) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ และงานยายตู RACK
พรอมอุปกรณ และติดตั้งสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร
(2.34) งานระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช
งานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ดังตอไปนี้

(3) แผนภาพการเชื ่อ มต อ ของระบบก อ นและหลั ง การดํ า เนิ น การ อย า งน อ ย

(3.1) แผนภาพการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Diagram)
(3.2) แผนภาพการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (System Diagram)
(3.3) แผนภาพการเชื่อมตอทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(3.4) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
(3.5) แผนภาพแสดงตําแหนงการวางอุปกรณในตูจัดเก็บขอมูล (Rack Layout)
(3.6) แผนภาพแสดงตําแหนงการวางตูจ ัดเก็บขอมูลในหองเครือ่ งคอมพิวเตอร
แมขาย (Sever Room Layout)
(3.7) แผนภาพสถาป ตยกรรมของระบบ (System Architecture) ของระบบ
วาระการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี เ พื อ่ ลดเอกสารและรองรับ การใช งานบนระบบคอมพิ ว เตอร และอุ ป กรณ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหมแบบละเอียด โดยแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางกอนและหลังดําเนินการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณที่นําเสนอในครั้งนี้
5.3 เงื่อนไขการติดตั้งและการสงมอบ
5.3.1 การติดตั้งสงมอบและการตรวจรับที่สมบูรณ
การติดตั้งและสงมอบระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีประกวดราคาจางในแตละงวดงาน
จะถือวาเสร็จสมบูรณเมื่อมีการติดตัง้ สงมอบหนังสือคูม ือ รวมทัง้ ไดทดสอบการใชงานของระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณแลววาสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตามรายละเอียดการทดสอบการใชงานคอมพิวเตอรในสัญญาฯ เมื่อ สลค. ไดรับหนังสือแจงจากผูรับจางวา
ไดติดตั้งเรียบรอยแลวพรอมที่จะสงมอบในแตละงวดงาน
5.3.3 ผูร ับจางตองจัดทําและติดสติ๊กเกอรอยางดีเครื่องละ 1 ชิ้น โดยขอมูลบนสติ๊กเกอร
ตองแสดงชื่อของบริษัทผูรับจาง Serial number เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน
ผลิตภัณฑ
6. วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร ับจางจะต องส งมอบงานทั้งหมดภายใน 330 วั น นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญ ญา โดยตองแจง
กําหนดเวลาสงมอบงานให สลค. ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ กอนถึงกําหนด
วันสงมอบงานของแตละงวดงาน
8. วงเงิน ...
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8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณที่ใชสําหรับการประกวดราคาในครั้งนี้ รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 65,155,140 บาท
(หกสิบ หาลา นหนึ่งแสนหาหมืน่ หาพันหนึ่งรอยสี่สิบ บาทถว น) แบงเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน
44,125,140 บาท (สี่สิบสี่ล านหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่สิ บบาทถวน) ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 21,030,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสามหมื่นบาทถวน)
9. การสงมอบและการชําระเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบงการชําระเปน 5 งวด ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชําระเงินรอยละ 2 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
9.1.1 แผนการดํ าเนิ น งานโครงการ ประกอบดว ย กิจ กรรมและระยะเวลาดําเนิน กิจกรรม
(เปนจํานวนวัน) ของแผนตาง ๆ ดังนี้
(1) แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร สลค.
(2) แผนการทดสอบระบบคอมพิวเตอร สลค.
(3) แผนการจัดฝกอบรม
(4) จัดทําแผนภาพแสดงการเชื่อมตอของระบบ
(4.1) แผนภาพการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Diagram)
(4.2) แผนภาพการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (System Diagram)
(4.3) แผนภาพการเชื่อมตอทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(4.4) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
9.1.2 รายงานการศึกษาวิเคราะหและออกแบบการวางระบบอุปกรณ
9.1.3 รายงานการศึกษาวิเคราะหการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตอ สลค.
9.2 งวดที่ 2 ชําระเงินรอยละ 15 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนาม
ในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
9.2.1 ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน 1 ชุด
9.2.2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานขอมูล จํานวน 1 ชุด
9.2.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 4 ชุด
9.2.4 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 42U จํานวน 1 ตู
9.2.5 อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด
9.2.6 ซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) ประกอบดวย ซอฟตแวร
VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
9.2.7 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สําหรับ 25 ผูใช จํานวน 1 ชุด
9.3 งวดที่ 3 ชําระเงินรอยละ 3 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนาม
ในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
9.3.1 งานติดตั้งระบบงาน Application Software ตามขอ 5.2.34 (3)
9.3.2 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามขอ 5.2.35 (1)
9.4 งวดที่ 4 ...
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9.4 งวดที่ 4 ชําระเงินรอยละ 48 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนาม
ในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
9.4.1 ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน 1 ชุด
9.4.2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานขอมูล จํานวน 1 ชุด
9.4.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 6 ชุด
9.4.4 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด 42U จํานวน 1 ตู
9.4.5 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ Back Office จํานวน 5 เครื่อง
9.4.6 ซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) ดังนี้
(1) ซอฟตแวร VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟตแวร VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
9.4.7 ซอฟต แวรร ะบบปฏิบั ติการ สําหรับเครื่องคอมพิว เตอรแมขายบน VM (คอมพิวเตอร
แมขายเสมือน) จํานวน 12 licenses
9.4.8 ซอฟต แ วร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard หรื อ
รุนลาสุด จํานวน 4 licenses
9.4.9 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สําหรับ 25 ผูใช จํานวน 1 ชุด
9.4.10 ซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล จํานวน 1 ชุด
9.4.11 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 200 licenses
9.4.12 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
9.4.13 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พรอมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 150 เครื่อง
9.4.14 ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Microsoft Windows รุนลาสุด แบบ open
license จํานวน 30 licenses
9.4.15 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 210 licenses
(1) รุน Standard จํานวน 200 licenses
(2) รุน Professional จํานวน 10 licenses
9.4.16 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมอื่น จํานวน 1 license
9.4.17 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
9.4.18 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง
9.4.19 เครือ่ งสํารองไฟฟาขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด
9.4.20 อุปกรณเครือขายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
9.4.21 อุปกรณปอ งกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 1 ชุด
9.4.22 อุปกรณปอ งกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 1 ชุด
9.4.23 งานแผน ...
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9.4.23 งานแผนการถายโอนขอมูลและรายงานผลการถายโอนขอมูล รวมถึงงานติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรสํารองและถายโอนขอมูล ตาม TOR ขอ 5.2.34 (1), (2) และทดสอบการใชงานระบบงานที่ศูนย
สํารองขอมูล 1 ระบบ
9.5 งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) ชําระเงินรอยละ 32 ของราคาจางตามสัญญา ภายใน 330 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
9.5.1 อุปกรณ Tape Library จํานวน 1 ชุด
9.5.2 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 190 licenses
9.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พรอมระบบปฏิบั ติการ
จํานวน 150 เครื่อง
9.5.4 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน
10 เครื่อง
9.5.5 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิถ์ ูกตองตามกฎหมาย รุน Standard จํ านวน
180 licenses
9.5.6 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครื่อง
9.5.7 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง
9.5.8 เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
9.5.9 โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASE-LR จํานวน 1 โมดูล
9.5.10 อุปกรณปอ งกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 1 ชุด
9.5.11 อุปกรณปอ งกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 1 ชุด
9.5.12 อุปกรณปอ งกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จํานวน 1 ชุด
9.5.13 อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
9.5.14 อุปกรณ Token USB จํานวน 10 ชุด
9.5.15 ชุ ด อุ ป กรณ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข อ มู ล ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที ่
และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(1) อุปกรณ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด
(2) อุปกรณ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด
(3) อุปกรณจัดเก็บขอมูล NAS จํานวน 1 ชุด
9.5.16 งานย า ยตู RACK พร อ มอุ ป กรณ และติ ด ตั ้ง สายสั ญ ญาณเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร
ตามขอ 5.2.35 (2) รวมถึงการฝกอบรม และงานเอกสารและคูมือตาง ๆ
9.5.17 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐ มนตรีเพือ่ ลดเอกสารและรองรับ การใชงานบนระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
(1) ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละซอฟต แ วร สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน 1 ระบบ
ประกอบดวย
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง
(1.2) ซ อ ฟ ต แ ว ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล Microsoft SQL Server2014
Standard หรือรุนลาสุด จํานวน 2 licenses
(1.3) เครื่อง ...
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(1.3) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All-in-One) พร อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง
(1.4) เครื ่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล พรอมระบบ
ปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง
(1.5) ชุ ด โปรแกรมจัดการสํา นักงาน ที่มี ลิขสิท ธิ์ถูกต องตามกฎหมาย จํานวน
12 licenses
(1.6) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง
(1.7) เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3 เครื่อง
(1.8) เครื่องทําสําเนาแผน CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง
(2) ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ที ่เ กี ่ย วข อ งเพื ่อ รองรั บ การใช ง านระบบตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
(2.2) เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขายสําหรับเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง
(2.3) เครื ่องคอมพิว เตอรแมขายสํ าหรับ ระบบบริห ารจัดการอุ ป กรณโ มบายด
(MDM : Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง
(2.4) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการระบบการสื่อสาร จํานวน
2 เครื่อง
(2.5) อุปกรณควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตนผูใชงานจาก
ภายนอก สลค. จํานวน 1 ชุด
(2.6) อุป กรณ กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) สําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด
(3) งานพั ฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบการแจง
ขอมูล จํานวน 1 ระบบ
9.5.18 งานฝกอบรม
9.5.19 งานเอกสารและคูมือตาง ๆ
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
10.1 ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของระบบและอุปกรณทง้ั หมด ดังนี้
10.1.1 บํารุงรักษาระบบใหอยู ในสภาพพรอมใชงานตลอดระยะเวลาการรับประกันเปนเวลา
1 ป โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแตวันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณทั้งหมด
10.1.2 คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ไดแก วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.
ใหมีชางผูชํานาญในการใหบริการ ทําหนาที่บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบและอุปกรณใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลาดังกลาว และจะตองดูแลบํารุงรักษาระบบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
10.2 ผูรับจางตองดําเนินการแกไข/เปลี่ยนแปลงคาของอุปกรณและระบบสารสนเทศที่เสนอในครั้งนี้
ตามคํ า ขอแก ไ ข/เปลี ่ย นแปลงของ สลค. โดยไม ชั ก ช า และไม คิ ด ค า ใช จ า ยใด ๆ ทั ้ง สิ ้น จาก สลค.
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 1 ป
11. การบริการ ...
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11. การบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน
ผูเ สนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดของคาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบและอุปกรณ
ทีเ่ สนอหลังหมดประกันสัญญาหรือสิ้นสุดการรับประกันความชํารุดบกพรองในปที่ 2, 3 และ 4 โดยกําหนด
คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ไดแก วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ใหมีชางผูชํานาญในการ
ให บ ริ ก าร ทํ า หน า ที บ่ ํ า รุ ง รั ก ษาและซ อมแซมแก ไขระบบและอุ ป กรณใ ห อ ยูใ นสภาพใช ง านไดดี อ ยูเ สมอ
ตลอดระยะเวลาดังกลาว และจะตองดูแลบํารุงรักษาระบบไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ใหเสนอราคาเปนราคารวม
ตอเดือนและราคารวมในแตละป ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายอื่น ๆ
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ในกรณีทีม่ ีปญหาหรือขอสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม ตามประกาศ สลค. ลงวันที่................................................ ให สลค.
เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค. ใหถือเปนที่สุด
12.2 เมื่อผูชนะการประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ไดสงมอบงาน
ใหกับ สลค. และ สลค. ไดดําเนินการตรวจรับงานตามโครงการเปนที่เรีย บรอยแลว หาก สลค. ตรวจพบ
ในภายหลังวาระบบหรืออุปกรณที่สงมอบในครั้งนีม้ ีการทํางานที่ผิดพลาดหรือไมเปนไปตามขอบเขตของงาน
ทีก่ ําหนดไว ผูร ับจางจะตองจัดหาระบบหรืออุปกรณชุดใหมให สลค. โดยไมชักชาและไมคิดคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น
-----------------------------------------

(ราง)
ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาจางจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบใหมทดแทนระบบเดิม
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
-------------------------------------สํา นักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี (สลค.) มีความประสงคจ ะประกวดราคาจางจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิมดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ราคากลางของงานจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิมในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๑๕๕,๑๔๐ บาท
(หกสิบหาลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปน นิต ิบ ุค คลผู ม ีอ าชีพ รับ จา งงานที ่ป ระกวดราคาจา งโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบลานบาทถวน) และมีผลงาน
เกี่ย วกับ ระบบคอมพิว เตอรจ ากหนว ยงานของรัฐ หรือหนว ยงานเอกชน โดยผลงานดังกลา ว จะตองเปน
ผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรพรอมพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบ คน ระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย ๓ สัญญาจาง โดยมีมูลคาสัญญาละไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท (สองลานบาทถวน)
และยังคงใชระบบงานดังกลาวอยูในปจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานที่ไดดําเนินการติดตั้ง
พรอมเอกสารรายละเอีย ดของผลงานดังกลาวที่แสดงใหเห็น วามีการติดตั้งระบบคอมพิว เตอรพรอมการ
พัฒนา Application Software สําหรับงานเฉพาะดานที่เปนการจัดเก็บ และสืบคน ระบบฐานขอมูลอยา ง
ชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม เป นผู มีผ ลประโยชนรวมกัน กับ ผูยื่น ขอเสนอรายอื่น ที่เขายื่น ขอเสนอใหแก สลค.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน ผูกระทําการอันเปน การขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิห์ รือความคุน เคยกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคั้นกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท ีถ่ ูกประเมินสิทธิผูเ สนอราคาในสถานะทีห่ ามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมืน่ บาทคูส ัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํา หนดยืน่ ข อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่.....................................ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖๓๐ น.
0

0

0

0

0

ผูสนใจ ...

-๒ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (หารอย
บาทถวน) ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักเลขาธิการ
คณะรั ฐมนตรี ชื ่อบั ญชี “เงิ นนอกงบประมาณของสํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ” เลขที่บั ญชี ๐๖๗๖๐๐๐๓๔๗
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน สาขายอยทํ าเนี ยบรัฐบาล ในระหวางวันที่ ............................................ถึงวัน ที่
........................................ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต สลค. http://www.cabinet.thaigov.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๑๐๓, ๒๗๔
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(..........................................)

(ราง)
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ ........../๒๕๕๘
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม
ตามประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สลค.” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส “โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ระบบใหม ทดแทนระบบเดิ ม” ณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี โดยมีขอแนะนํา และข อกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
1

1

1

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิง้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
1

1

๒.๖ ...

-๒๒.๖ ผูเสนอราคาตองมีมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบลานบาท
ถวน) และมีผลงานเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน โดยผลงานดังกลาว
จะตองเปนผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรพรอมพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบคน
ระบบฐานขอมูลอยางนอย ๓ สัญญาจาง โดยมีมลู คาสัญญาละไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
และยังคงใชร ะบบงานดังกลาวอยูในปจ จุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหนว ยงานทีไ่ ดดําเนินการติดตั้ง
พร อมเอกสารรายละเอี ยดของผลงานดั งกลาวที่แสดงใหเห็นวามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรพรอมการพัฒนา
Application Software สําหรับงานเฉพาะดานที่เปนการจัดเก็บและสืบคนระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน และ
สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
๒.๗ ผูเสนอราคาจะตองเสนอรายชื่อคณะทํางานที่ทํางานเฉพาะดาน ประกอบดวย
๒.๗.๑ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน ๑ คน ที่มีประสบการณในการทํางานดานนีม้ าแลวไมนอยกวา ๕ ป โดยผูจัดการโครงการ
จะตองเขามาดูแลการดําเนินโครงการที่ สลค. อยางสม่ําเสมออยางนอย เดือนละ ๒ ครั้ง
๒.๗.๒ วิศวกรระบบ (System Engineer) จํานวน ๑ คน ทีม่ ีประสบการณใน
การทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๒.๗.๓ วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ
ในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๒.๗.๔ วิ ศ วกรความปลอดภั ย (Security Engineer) จํ า นวน ๑ คน ที่ มี
ประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๒.๗.๕ ผู ดู แลระบบฐานขอ มูล (Database Administrator: DBA) จํ านวน ๑
คน ที่มีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๒.๗.๖ โปรแกรมเมอร / นั ก วิ เ คราะห ร ะบบ (Programmer / System
Analyst) จํานวน ๒ คน ที่มีประสบการณในการทํางานดานนี้มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
ทั้งนี้ คณะทํางานดังกลาวจะตองมาปฏิบัติงานที่ สลค. ตามหนาทีท่ ีต่ นรับผิดชอบ
อยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
๒.๘ ผู เ สนอราคาจะต อ งปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบีรายการรับจายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๘.๑ บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จ ะเข าเปน คูสัญ ญาต องไมอ ยูใ นฐานะเปน ผูไ ม
แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘.๒ บุ ค คลหรื อ นิติ บุ ค คลที ่จ ะเข า เป น คูส ั ญ ญากั บ หน ว ยงานภาครั ฐ ซึ ่ง ได
ดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘.๓ คูส ัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๒.๙ คู สั ญ ญาต องยื่น บั ญ ชีแสดงรายรับ รายจาย (แบบ บช.๑) ให สลค. เพื่อแจงให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
๒.๙.๑ ...

-๓๒.๙.๑ กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ซึ ่ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื ้อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาผาน
ระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๙.๑ กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ใดที ่มิ ไ ด ดํ า เนิ น การจั ด ซื ้อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
๒.๑๐ กรณี ผู เ สนอราคาเป น กิ จ การร ว มค า จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามแนวทางในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ดังนี้
๒.๑๐.๑ กรณีกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
สวนคุณสมบัติดานผลงานของกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูที่รวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
๒.๑๐.๒ กรณีทีก่ ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนติติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเ ขารวมคาเปน
ลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูร ับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับ สลค. และ
แสดงหลั ก ฐานดั ง กล า วมาพร อ มกั บ ยื ่น ข อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื ้อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่น
เสนอราคาได
๒.๑๑ ผูเสนอราคาตองไมเคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจางบริการบํารุงรักษา
กอนหมดอายุสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันควรจากหนวยงานใด ๆ
๓.
หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซือ้
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สํา เนาบั ตรประจํ าตั ว ประชาชนของผู  นัน้ สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปน หุน สว น (ถ ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผู เสนอราคาเป นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปน ผู ร วมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไวใน (๑)
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(๔) ...

-๔(๔) สํา เนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสําเนาหนังสือจด
ทะเบี ย นพาณิช ย และสํ า เนาใบทะเบี ย นภาษีมูล คาเพิ่มที่ออกใหโ ดยกรมสรรพากร พรอมประทับ ตราและ
รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผ่ ูเสนอราคา
มอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถกู ตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาทีเ่ สนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ ผูเ สนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปพรอมกับใบเสนอราคาเพือ่ ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาว สลค. จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสมีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก อ นการเสนอราคา ผู เ สนอราคาควรตรวจดู ร า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทัง้ หมดเสียกอนทีจ่ ะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่……………………………………...... ระหวางเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่ อ พ น กํ า หนดเวลายื ่น ข อ เสนอแล ว จะไม รั บ เอกสารการยื ่น ข อ เสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการ ...

-๕คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ตามขอ
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตัดรายชือ่ ผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ สลค. จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูท่ีให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป นผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด
ในกรณีท่ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและ
เห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีไ่ ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที ่เสนอจะตองเปน ราคาที่ร วมภาษีมู ล คา เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจาย ทัง้ ปวงไวดวยแลว
(๓) ผู เสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพือ่ เขาสู กระบวนการเสนอราคา ตามวั น
เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู เสนอราคาต องศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาต องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการยื่นขอเสนอและใบเสนอ
ราคา โดยใชหนังสือค้าํ ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ
๑.๔ (๑) เปนหลักประกันจํานวน ๓,๒๕๗,๗๘๐ บาท (สามลานสองแสนหาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สลค. จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายทีค่ ัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนให ตอเมือ่ ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้ สลค. จะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
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๖.๒ ...

-๖๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจากเงื ่อ นไขของเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นส ว นที ่มิ ใ ช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สลค. เทานั้น
๖.๓ สลค. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื ่อ ผู เ สนอราคารายนั ้น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสของ สลค.
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของ
ผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สลค. มีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเสนอราคาได สลค. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถกู ตอง
๖.๕ สลค. ทรงไวซึ่งสิทธิทีจ่ ะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสินของ สลค. เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ มิได รวมทั้ง สลค. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณี ที่ผู  เ สนอราคารายที่เสนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได ว  า
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สลค. จะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สลค. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย างเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ สลค. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และ สลค. จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทง้ิ งาน
ในกรณีนี้หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. ...

-๗๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ กับ สลค. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจ างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให สลค. ยึดถื อไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สลค. โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชือ่ เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบงการชําระเปน ๕ งวด ดังนี้
๘.๑ งวดที่ ๑ ชําระเงินรอยละ ๒ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
๘.๑.๑ แผนการดําเนิน งานโครงการ ประกอบดว ย กิจ กรรมและระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรม (เปนจํานวนวัน) ของแผนตาง ๆ ดังนี้
(๑) แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร สลค.
(๒) แผนการทดสอบระบบคอมพิวเตอร สลค.
(๓) แผนการจัดฝกอบรม
(๔) จัดทําแผนภาพแสดงการเชื่อมตอของระบบ
(๔.๑) แผนภาพการเชือ่ มตอระบบเครือขาย (Network Diagram)
(๔.๒) แผนภาพการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (System Diagram)
(๔.๓) แผนภาพการเชือ่ มตอทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(๔.๔) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
๘.๑.๒ รายงานการศึกษาวิเคราะหและออกแบบการวางระบบอุปกรณ
๘.๑.๓ รายงานการศึกษาวิเคราะหการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตอ สลค.
๘.๒ งวดที่ ๒ ชําระเงินรอยละ ๑๕ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
๘.๒.๑ ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน ๑ ชุด
๘.๒.๒ แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
ฐานขอมูล จํานวน ๑ ชุด
1

๘.๒.๓ ...

-๘๘.๒.๓ แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
Virtualization จํานวน 4 ชุด
๘.๒.๔ ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด ๔๒U จํานวน ๑ ตู
๘.๒.๕ อุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) จํานวน ๑ ชุด
๘.๒.๖ ซอฟต แ ว ร ร ะบบคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยเสมื อ น (Virtualization)
ประกอบดวย ซอฟตแวร VMware vCenter Standard จํานวน ๑ license
๘.๒.๗ ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สําหรับ ๒๕ ผูใช จํานวน ๑ ชุด
๘.๓ งวดที่ ๓ ชําระเงินรอยละ ๓ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
๘.๓.๑ งานติดตั้งระบบงาน Application Software
๘.๓.๒ งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๘.๔ งวดที่ ๔ ชําระเงินรอยละ ๔๘ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
๘.๔.๑ ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒ แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
ฐานขอมูล จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๓ แผงวงจรเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
Virtualization จํานวน ๖ ชุด
๘.๔.๔ ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ขนาด ๔๒U จํานวน ๑ ตู
๘.๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ Back Office จํานวน ๕ เครื่อง
๘.๔.๖ ซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) ดังนี้
(๑) ซอฟตแวร VMware SRM (For 25 VM) จํานวน ๑ ชุด
(๒) ซอฟตแวร VMware vSphere Standard จํานวน ๒๔ licenses
๘.๔.๗ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบน VM
(คอมพิวเตอรแมขายเสมือน) จํานวน ๑๒ licenses
๘.๔.๘ ซอฟต แ วร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL Server 2014
Standard หรือรุนลาสุด จํานวน ๔ licenses
๘.๔.๙ ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สําหรับ ๒๕ ผูใช จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๑๐ ซอฟตแวรแมขายสํารองขอมูล จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๑๑ ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน ๒๐๐ licenses
๘.๔.๑๒ เครื่องคอมพิว เตอร สํ าหรับ งานประมวลผล พร อมระบบปฏิบัติ การ
จํานวน ๕๐ เครื่อง
๘.๔.๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พรอม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๕๐ เครื่อง
๘.๔.๑๔ ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Microsoft Windows รุน
ลาสุด แบบ open license จํานวน ๓๐ licenses
๘.๔.๑๕ ...

-๙๒๑๐ licenses

จํานวน ๑ license

๘.๔.๑๕ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ทีม่ ีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
(๑) รุน Standard จํานวน ๒๐๐ licenses
(๒) รุน Professional จํานวน ๑๐ licenses
๘.๔.๑๖ โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน ๒ ชุด ประกอบดวย
(๑) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน ๑ license
(๒) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรื อ โปรแกรมอื ่น

๘.๔.๑๗ โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ จํานวน ๒ ชุด ประกอบดวย
(๑) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน ๑ license
(๒) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน ๑ license
๘.๔.๑๘ เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี จํานวน ๒ เครื่อง
๘.๔.๑๙ เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 kVA จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๐ อุปกรณเครือขายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๑ อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๒ อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๓ งานแผนการถายโอนขอมูลและรายงานผลการถายโอนขอมูล รวมถึงงาน
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสํารองและถายโอนขอมูล และทดสอบการใชงานระบบงานทีศ่ นู ยสาํ รองขอมูล ๑ ระบบ
๘.๕ งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) ชําระเงินรอยละ ๓๒ ของราคาจางตามสัญญา ภายใน ๓๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามสัญญา ดังนี้
๘.๕.๑ อุปกรณ Tape Library จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๒ ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน ๑๙๐ licenses
๘.๕.๓ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พรอม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๕๐ เครื่อง
๘.๕.๔ เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร Notebook สํ า หรั บ งานประมวลผล พร อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ เครื่อง
๘.๕.๕ ชุ ด โปรแกรมจั ด การสํ า นั ก งาน ที ่มี ลิ ข สิ ท ธิ ์ถู ก ต อ งตามกฎหมาย รุ น
Standard จํานวน ๑๘๐ licenses
๘.๕.๖ เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน ๑๐๐ เครื่อง
๘.๕.๗ เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน ๓ เครื่อง
๘.๕.๘ เครื่องพิมพเลเซอรชนิดสี ขนาด A3 จํานวน ๒ เครื่อง
๘.๕.๙ โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASE-LR
จํานวน 1 โมดูล
๘.๕.๑๐ อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๑ อุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๒ อุ ป กรณ ป อ งกั น และตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion Prevention
System) จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๓ อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซต (Web Application Firewall)
จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๔ ...

- ๑๐ ๘.๕.๑๔ อุปกรณ Token USB จํานวน ๑๐ ชุด
๘.๕.๑๕ ชุดอุปกรณสําหรับการนําเสนอขอมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน ๑ ระบบ ประกอบดวย
(๑) อุปกรณ VGA Distribution จํานวน ๓ ชุด
(๒) อุปกรณ VGA Switcher จํานวน ๑ ชุด
(๓) อุปกรณจัดเก็บขอมูล NAS จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๖ งานย า ยตู  RACK พร อ มอุ ป กรณ และติ ด ตั ้ง สายสั ญ ญาณเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร ตาม TOR ขอ ๕.๒.๓๕ (๒) รวมถึงการฝกอบรม และงานเอกสารและคูมือตาง ๆ
๘.๕.๑๗ ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพือ่ ลดเอกสารและรองรับการใช
งานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบดวย
(๑) ระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสําหรับการพัฒนาระบบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใชงานบนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม จํานวน
๑ ระบบ ประกอบดวย
(๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน
๒ เครื่อง
(๑.๒) ซอฟต แ วร จั ด การระบบฐานข อ มู ล Microsoft SQL
Server2014 Standard หรือรุนลาสุด จํานวน ๒ licenses
(๑.๓) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล (แบบ All-in-One)
พรอมระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ เครื่อง
(๑.๔) เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับงานประมวลผล
พรอมระบบ ปฏิบัติการ จํานวน ๒ เครื่อง
(๑.๕) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน ๑๒ licenses
(๑.๖) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network จํานวน ๓ เครื่อง
(๑.๗) เครื่องสแกนเนอร จํานวน ๓ เครื่อง
(๑.๘) เครือ่ งทําสําเนาแผน CD/DVD (Duplicator) จํานวน ๔ เครื่อง
(๒) ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการใชงานระบบ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน ๑ ระบบ ประกอบดวย
(๒.๑) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน
๑ เครื่อง
(๒.๒) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ เชื ่อ มต อ กั บ ระบบ
สารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑ เครื่อง
(๒.๓) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การ
อุปกรณโมบายด (MDM : Mobile Device Management) จํานวน ๒ เครื่อง
(๒.๔) เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การระบบ
การสื่อสาร จํานวน ๒ เครื่อง
(๒.๕) อุปกรณควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตน
ผูใชงานจากภายนอก สลค. จํานวน ๑ ชุด
(๒.๖) ...

- ๑๑ (๒.๖) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) สําหรับ

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ จํานวน ๒ ชุด
(๓) งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
ระบบการแจงขอมูล จํานวน ๑ ระบบ
๘.๕.๑๘ งานฝกอบรม
๘.๕.๑๙ งานเอกสารและคูมือตาง ๆ
๙. อัตราคาปรับ
คา ปรั บตามแบบสั ญญาจ างขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคา จา งตาม
สัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
๑๐.๑ ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของระบบและอุปกรณทั้งหมด ดังนี้
๑๐.๑.๑ บํารุงรักษาระบบใหอยู ในสภาพพรอมใชงานตลอดระยะเวลาการรับประกัน
เปนเวลา ๑ ป โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแตวันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณทั้งหมด
๑๐.๑.๒ คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ไดแก วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ใหมีชางผูช ํานาญในการใหบริการ ทําหนาที่บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบและ
อุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเ สมอตลอดระยะเวลาดังกลาว และจะตองดูแลบํารุงรักษาระบบอยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง
๑๐.๒ ผูรับจางตองดําเนินการแกไข/เปลี่ยนแปลงคาของอุปกรณและระบบสารสนเทศ
ทีเ่ สนอในครั้งนี้ตามคําขอแกไข/เปลี่ยนแปลงของ สลค. โดยไมชักชาและไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิน้ จาก สลค.
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๑ ป
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ วงเงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ มาจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สลค. ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาหากไมไดรับ
อนุมัติเงินงบประมาณหรือไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยผูมีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๖๕,๑๕๕,๑๔๐ บาท
(หกสิบหาลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่ อ สลค. ได คั ด เลื อ กผู  เ สนอราคารายใดให เ ป น ผู  รั บ จ า ง และได ต กลงจ า ง
ตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ง หรือ นํ าสิ่งของดั งกลา วเขา มาจากต า งประเทศ ตอ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) ...

- ๑๒ (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นทีม่ ิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั บจ างจะตองรับ ผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง สลค. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สลค. จะริบหลักประกันการยืน่ ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยืน่ ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทัง้ จะพิจารณา
ใหเปนผูทง้ิ งาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ สลค. สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณี ทีม่ ี ป ญหาหรือขอสงสัย ใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR)
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) และสัญญาจางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม ให สลค. เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค.
ใหถือเปนที่สุด

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

