(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
----------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ด้านรัฐสภา ด้านการประสานงาน
ราชการในพระองค์ และด้านประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่าง ๆ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการใช้งานมานานเกือบ 7 ปี ปัจจุบันระบบและอุปกรณ์ส่วนใหญ่
จึงเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน และประสิทธิภาพอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานและข้อมูล
ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งไม่รองรับความต้องการตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงจําเป็นต้องจัดหาระบบและอุปกรณ์
ระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการของ สลค. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ จั ด หาระบบและอุ ป กรณ์ ทั้ ง ในส่ ว นของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย เครื่ อ งลู ก ข่ า ย
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มี
การติดตั้ งใช้งานตั้ งแต่ ปี 2551 ทั้ งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนชุดเดิมต้องผ่านการใช้ งานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.2 เพื่ อ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ระบบและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง รวมถึ ง ระบบสํ า รองสารสนเทศ ให้ มี
ประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น และให้สามารถรองรับความต้องการทั้งในปั จจุบันและในอนาคตอีกไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สลค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding)
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคา ...
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3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และมี
ผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็น
ผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้ อมพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็ บและสืบค้ นระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการติดตั้ง
พร้อมเอกสารรายละเอียดของผลงานดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา
Application Software สําหรับงานเฉพาะด้านที่เป็นการจัดเก็บและสืบค้นระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน และ
สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
3.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.6.3 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.7 คู่สัญญาต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช.1) ให้ สลค. เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
3.7.1 กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ให้ ร ายงานข้ อ มู ล ของคู่ สั ญ ญาผ่ า นระบบ
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.7.2 กรณีหน่วยงานของรัฐใดที่มิได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบั ญ ชี ก ลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้ ร ายงานข้ อ มู ล ของคู่ สั ญ ญาผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
3.8 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อคณะทํางานทั้งหมดที่จะเข้ามาดําเนินการในครั้งนี้ โดยที่ภายใน
คณะทํางานจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์ การพัฒนา และการ
ปรับปรุงที่จัดหาในครั้งนี้ อย่างน้อยตามที่กําหนดในข้อ 5.1.4
3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษา
ก่อนหมดอายุสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควรจากหน่วยงานใด ๆ
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบใหม่ ท ดแทนระบบเดิ ม
ประกอบด้วย
4.1 ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด 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

แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานข้อมูล จํานวน 2 ชุด
แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 10 ชุด
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U จํานวน 2 ตู้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ Back Office จํานวน 5 เครื่อง
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด
อุปกรณ์ Tape Library จํานวน 1 ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ประกอบด้วย
(1) ซอฟต์แวร์ VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟต์แวร์ VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
(3) ซอฟต์แวร์ VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
4.9 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบน VM (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน)
จํานวน 12 licenses
4.10 ซอฟต์ แวร์จั ดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2014 Standard หรือรุ่นล่าสุด
จํานวน 4 licenses
4.11 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 25 ผู้ใช้ จํานวน 2 ชุด (สําหรั บ
เครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลหลัก และเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลสํารอง)
4.12 ซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน 1 ชุด
4.13 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 390 licenses
4.14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
4.15 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร้ อ มระบบปฏิ บั ติ ก าร
จํานวน 300 เครื่อง
4.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง
4.17 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Microsoft Windows รุ่ น ล่ า สุ ด แบบ open
license) จํานวน 30 licenses
4.18 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 390 licenses ประกอบด้วย
(1) รุ่น Standard จํานวน 380 licenses
(2) รุ่น Professional จํานวน 10 licenses
4.19 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมอื่น จํานวน 1 license
4.20 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ์ จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
4.21 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครื่อง
4.22 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง
4.23 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง
4.24 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
4.25 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด
4.26 อุปกรณ์ ...
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4.26 อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
4.27 โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASE-LR จํานวน 1 โมดูล
4.28 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 2 ชุด
4.29 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 2 ชุด
4.30 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จํานวน 1 ชุด
4.31 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
4.32 อุปกรณ์ Token USB จํานวน 10 ชุด
4.33 ชุดอุปกรณ์สําหรับการนําเสนอข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และการประชุม
ที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด
(2) อุปกรณ์ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS จํานวน 1 ชุด
4.34 งานถ่ายโอนข้อมูล 1 ระบบ
4.35 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานย้ายตู้ RACK พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงงาน
ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายไฟ จํานวน 1 ระบบ
4.36 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย
4.36.1 ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ จํานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง
(2) ซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard
หรือรุ่นล่าสุด จํานวน 2 licenses
(3) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All-in-One) พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 2 เครื่อง
(5) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 12 licenses
(6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง
(7) เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3 เครื่อง
(8) เครื่องทําสําเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง
4.36.2 ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านตามเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
(2) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า หรั บ เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบสารสนเทศการประชุ ม
คณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบายด์ (MDM :
Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง
(4) เครื่อง ...
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(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริหารจัดการระบบการสื่อสาร จํานวน 2 เครื่อง
(5) อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานจากภายนอก
สลค. จํานวน 1 ชุด
(6) อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณไร้ ส าย (Access Point) สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
นอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด
4.36.3 งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบการแจ้งข้อมูล
จํานวน 1 ระบบ
4.37 การฝึกอบรม
4.38 งานเอกสารและคู่มือ
5. เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 เงื่อนไขทั่วไป
5.1.1 การรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูล เอกสาร หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในแบบใด
ที่ผู้ชนะการประกวดราคาได้รับจาก สลค. เพื่อเป็นข้อมูลในการทํางานตามสัญญานี้ ผู้ชนะการประกวดราคา
ต้องรักษาไว้เป็นความลับ ผู้ชนะการประกวดราคาจะไม่กระทําเองหรือร่วมกับบุคคลใดในการนําข้อมูลลับไปใช้
ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใ ด ๆ หรือเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล ลับไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ เว้นเสียแต่ จะได้รับ
ความยิ น ยอมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก สลค. ในกรณี ที่ สั ญ ญาสิ้ นสุ ดลงหรื อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ ช นะ
การประกวดราคารับประกันการทําลายข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาได้รับจาก สลค. ในการทํางาน
ตามสัญญานี้ทันที
5.1.2 คุณลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
(1) คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการซึ่งผู้ประสงค์
จะเสนอราคาเสนอขาย จะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะที่กําหนด
(2) ระบบคอมพิ วเตอร์ แ ละอุป กรณ์ที่ เ สนอต้องไม่เ ป็น ผลิ ตภั ณฑ์ ของบริษัท ผู้ผ ลิ ต
ที่ อยู่ระหว่ างการคุ้ ม ครองเป็นบุ ค คลหรื อนิติบุค คลล้ ม ละลายตามคําสั่ งศาลที่ไ ด้สั่งการตามกฎหมายของ
ประเทศที่บริษัทผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
5.1.3 ลิข สิท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ ในกรณี ที่มี บุค คลภายนอกกล่ า วอ้ า งหรื อ ใช้ สิท ธิ เรี ย กร้ อ งใด ๆ
ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ และหรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เสนอ ผู้ชนะการประกวด
ราคาต้ อ งดํ า เนิ น การทั้ ง ปวง เพื่ อ ให้ ก ารกล่ า วอ้ า งหรื อ การเรี ย กร้ อ งดั ง กล่ า วระงั บ สิ้ น ไปโดยเร็ ว ผู้ ช นะ
การประกวดราคาต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ สลค. เป็นเจ้าของ
license ของซอฟต์แวร์ที่ สลค. จัดซื้อทั้งหมด
5.1.4 คณะทํางาน ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพนักงานที่ทํางานเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
(1) ผู้ จั ด การโครงการ (Project Manager) ด้ า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้จัดการโครงการ
จะต้องเข้ามาดูแลการดําเนินโครงการที่ สลค. อย่างสม่ําเสมออย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง
(2) วิ ศ วกรระบบ (System Engineer) จํ า นวน 1 คน ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(4) วิศวกร ...
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(4) วิศวกรความปลอดภัย (Security Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ์
ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(5) ผู้ ดู แ ลระบบฐานข้ อ มู ล (Database Administrator: DBA) จํ า นวน 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(6) โปรแกรมเมอร์ / นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ (Programmer / System Analyst)
จํานวน 2 คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทั้งนี้ คณะทํางานดังกล่าวจะต้องมาปฏิบัติงานที่ สลค. ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา
การดําเนินงานโครงการ
5.1.5 การรายงานความก้าวหน้า ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเข้ามารายงานความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานโครงการให้กับ สลค. อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
5.2 คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค
5.2.1 ตู้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแม่ ข่ า ยชนิ ด Blade (Enclosure/Chassis) จํ า นวน 2 ชุ ด
(สําหรับระบบหลักและระบบสํารอง) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง
(2) มี Interconnect Module ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ แบบ Gigabit Switch จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย สนับสนุนการทํางานแบบ redundant ได้ โดยแต่ละหน่วยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(2.1) มีสถาปัตยกรรมแบบ non blocking, wire speed switching
(2.2) มี พ อร์ ต เชื่ อ มต่ อ ภายนอกแบบ 10Gigabit แบบ 10GBase-SR จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
(2.3) มีพอร์ตเชื่อมต่อภายนอกแบบ Gigabit 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า
4 พอร์ต
(2.4) สนับสนุนการทํา VLAN ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLAN IDs
(2.5) รองรับ Port Aggregation, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) ได้
(2.6) สนับสนุน IPv4 routing protocols ได้แก่ RIP และ OSPF
(2.7) สนับสนุน IPv6 routing protocols ได้แก่ OSPFv3
(2.8) สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1X, IEEE 802.1p และ IEEE 802.1Q
(2.9) สนั บ สนุ น การจั ด การอุ ป กรณ์ ผ่ า น CLI, HTTPS (หรื อ Web interface),
SSH และ SNMP ได้
(2.10) สนับสนุนการทํา networking monitoring โดยใช้ RMON, sFlow (หรือ
NetFlow) ได้
(2.11) สนับสนุนการทํางาน Syslog และ NTP (Network Time Protocol)
(3) มี Interconnect Module ที่ ใ ช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ แบบ Fibre Channel (FC)
ความเร็ว 8 Gb จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อภายนอกแบบ Auto-negotiating
(หรือ Auto-sensing) 2, 4, 8 Gb FC จํานวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต โดยเสนอมาพร้อม SFP หรือ SFP+
(4) มี ร ะบบการจ่ า ยไฟฟ้ า Redundant Power Supply โดยรองรั บ การทํ า งาน
แบบ Hot Swap (หรือ Hot Plug) เพียงพอสําหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้
(5) มีระบบ ...
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ชนิด Blade เต็มตู้
ดังต่อไปนี้

(5) มี ร ะบบระบายความร้ อ นเพี ย งพอสํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย
(6) มี ร ะบบ Management Module หรื อ ระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
(6.1) สามารถดู ร ายงานเกี่ย วกับ asset หรือ inventory ของอุ ปกรณ์ ที่ติดตั้ ง

ในตู้ Blade ได้
(6.2) สามารถดูรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
(6.3) สามารถเข้ า ถึ ง ระบบจั ด การของ blade Server แต่ ล ะหน่ ว ยที่ ติ ด ตั้ ง
ในตู้ Blade ได้
(6.4) รองรับการผ่านเข้าถึง management port หรือสามารถจัดการอุปกรณ์
Interconnect แต่ละหน่วยที่ติดตั้งในตู้ Blade ได้
(6.5) รองรับการทํา authentication หรือเชื่อมโยงกับระบบ LDAP ได้เป็นอย่างน้อย
(7) สามารถติดตั้งในตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้
(8) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน FCC และ UL
(9) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ
(licenses) ครบตามจํานวนเครื่องที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้
5.2.2 แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล
จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) สําหรับ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า
1 หน่วย
(2) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit และมีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
(3) CPU มี Thread ไม่น้อยกว่า 16 Threads และมี QPI (Quick Path Interconnect)
ไม่น้อยกว่า 7.2 GT/s
(4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า รวมไม่น้อยกว่า 256 GB
(5) รองรับการติดตั้งหน่วยความจําหลักรวมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 384 GB
(6) มี หน่ ว ยจั ดเก็ บข้อมู ล (Hard Disk) ชนิด SAS หรื อดีกว่ า แบบ SAS Hot Plug
หรือ Hot Swap ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(7) มี expansion slot แบบ PCIe 3.0 (หรื อ PCI-E หรื อ PCI-Express) จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 slot
(8) เสนอ interface เชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 10 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 2 interface
(9) สนับสนุนการทํางาน Network Adapter Teaming หรือ bonding ได้
(10) มี ...
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(10) มี interface เชื่ อ มต่ อ แบบ FC (Fibre Channel) ความเร็ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 Gb
จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 interface ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ และทํ า งานร่ ว มกั น กั บ อุ ป กรณ์ SAN Switch ได้ ต าม
ข้อ 5.2.6
(11) สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0 และ 1
(12) สนุบสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกว่า
(13) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา monitoring
alerting และ remote support ได้
(14) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(15) มีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux รุ่นล่าสุด ที่มีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(16) ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ ฐ านข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ โปรแกรม Oracle VM
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายหลัก จํานวน 4 processor license และติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย
สํารอง จํานวน 2 processor license
5.2.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization
จํานวน 10 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) สําหรับ
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server) โดยเฉพาะและมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม่ น้ อ ยกว่ า 2.4 GHz จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(2) CPU สนับสนุนการประมวลผลแบบ 64 bit และ มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
(3) CPU มี Thread ไม่น้อยกว่า 16 Threads และมี QPI (Quick Path Interconnect)
ไม่น้อยกว่า 7.2 GT/s
(4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า รวมไม่น้อยกว่า 64 GB
(5) รองรับการติดตั้งหน่วยความจําหลักรวมสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 384 GB
(6) มีหน่ ว ยจัดเก็ บข้ อมู ล (Hard Disk) ชนิด SAS หรื อดี กว่ า แบบ SAS Hot Plug
หรือ Hot Swap ที่มี ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(7) มี expansion slot แบบ PCIe 3.0 (หรื อ PCI-E หรื อ PCI-Express) จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 slot
(8) เสนอ interface เชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
10 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 interface
(9) สนับสนุนการทํางาน Network Adapter Teaming หรือ bonding ได้
(10) มี interface เชื่ อ มต่ อ แบบ FC (Fibre Channel) ความเร็ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 Gb
จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 interface ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ และทํ า งานร่ ว มกั น กั บ อุ ป กรณ์ SAN Switch ได้ ต าม
ข้อ 5.2.6
(11) สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0 และ 1
(12) สนับสนุน ...
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(12) สนับสนุนมาตรฐาน IPMI 2.0, TPM (Trusted Platform Module) 1.2 หรือสูงกว่า
(13) มี hardware หรือ management module โดยสนับสนุนการทํา health monitoring,
alerting และ remote support ได้
(14) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
5.2.4 ตู้ สํ า หรั บ จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ขนาด 42U จํ า นวน 2 ตู้ ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
(2) มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง
(3) มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
(4) รองรับการติดตั้งใช้งานเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย
หรืออื่น ๆ ตามข้อ 5.2.1 - 5.2.3, 5.2.6 และ 5.2.30 ได้เป็นอย่างดี
5.2.5 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า หรั บ ระบบ Back Office จํ า นวน 5 เครื่ อ ง ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สําหรับ
คอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ย (Server) โดยเฉพาะ และมี ค วามเร็ว สั ญ ญาณนาฬิก าไม่น้ อ ยกว่า 2.4 GHz จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(2) CPU รองรั บ การประมวลผลแบบ 64 bit และมี ห น่ ว ยความจํ า แบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
(3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
(4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5
(5) มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk) ชนิ ด SCSI หรื อ SAS ที่ มี ค วามเร็ ว รอบ
ไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB
จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
(6) มี DVD-RW Drive หรื อ ดี ก ว่ า แบบติ ด ตั้ ง ภายใน (Internal) หรื อ ภายนอก
(External) จํานวน 1 หน่วย
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
(10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Windows Server
รุ่นล่าสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(11) มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
5.2.6 อุปกรณ์ ...
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5.2.6 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็น External Storage ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ
DAS (Direct Attach Storage) และ SAN (Storage Attach Network) ได้
(2) มี Dual Controller โดยมี Cache ขนาดอย่ า งน้ อ ย 4 GB ต่ อ 1 Controller
(CPU)
(3) มี ร ะบบการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล ใน Cache โดยใช้ ห ลั ก การ Battery-Free Cache
Backup โดยใช้งานร่วมกับ Compact Flash หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
(4) มี Host Interface ชนิด 8 Gbps Fiber Channel รวมไม่น้อยกว่า 4 port
(5) มี Host Interface ชนิ ด Gigabit Ethernet รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 8 port หรื อ
ชนิด 10 Gigabit Ethernet รวมไม่น้อยกว่า 4 port หรือชนิด SAS รวมไม่น้อยกว่า 6 port
(6) มี Hard disk แบบ SAS SFF 2.5-in ที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 GB 10k
RPM จํานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วย
(7) รองรับการใส่ Hard Disk Drive เพื่อขยายขนาดความจุของหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ได้รวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย
(8) สามารถทําการปกป้องข้อมูล โดยสามารถทํา RAID 0, 1, 5, 6 และ 10 ได้
(9) รองรับการเชื่อมต่อกับ Host Server ได้ไม่น้อยกว่า 64 เครื่อง
(10) สามารถสร้าง Logical Drive ได้ สูงสุ ด 512 LUN และรองรับ การสร้ าง LUN
ขนาดไม่น้อยกว่า 64 TB ได้
(11) รองรับการทํา Multi-pathing ได้
(12) สามารถทํ า Snapshot และ Clone โดยความสามารถของ Controller ได้
ไม่น้อยกว่า 64 Snapshot ได้
(13) รองรับการทํา Data Replication ระหว่าง Site ได้
(14) Controller, I/O Module, Power Supply และ Cooling Fan รองรับการทํางาน
แบบ Redundant และสามารถถอดเปลี่ยนได้แบบ Hot Plug หรือ Hot Swap
(15) รองรับการเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการ MS Windows, Red Hat Linux, VMware
และ UNIX ได้เป็นอย่างน้อย
(16) จัดหา SAN Switch 8GB แบบ 8 พอร์ต จํานวน 2 โมดูล พร้อมสายสัญญาณ
จํานวนเท่ากับจํานวนพอร์ตของอุปกรณ์ที่เสนอ
5.2.7 อุปกรณ์ Tape Library จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทป LTO Format (Linear Tape Open) ชนิด
LTO6 หรื อดีกว่ า ซึ่งความจุของตลั บเทปต่อหนึ่งตลับ จะต้องสามารถรองรับการเก็บข้อมูล ได้ ถึง 1.5 TB
ก่อนการบีบอัดข้อมูล
(2) Tape drive แต่ละชุดสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูล, เขียน และอ่านข้อมูลได้
ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 140 MB/sec ก่อนการบีบอัดข้อมูล
(3) สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Interface แบบ 8 Gb FC (Fibre Channel)
(4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทปที่เสนอ จะต้องมีหัวอ่านและเขียน (Tape Drive)
จํานวน 1 หัวอ่านหรือมากกว่า
(5) อุปกรณ์ ...
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interface ได้

(5) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทปที่เสนอสามารถใส่ตลับเทปได้ไม่น้อยกว่า 24 ตลับ
(6) ต้องจัดหาม้วนเทปเปล่า ไม่น้อยกว่า 24 ตลับ
(7) สามารถรองรั บการทํ างานแบบ Remote Library Management ผ่ าน Web

5.2.8 ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น (Virtualization) รุ่ น ล่ า สุ ด
ที่มีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
(1) ซอฟต์แวร์ VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟต์แวร์ VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
(3) ซอฟต์แวร์ VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
5.2.9 ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยบน VM
(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน) รุ่นล่าสุด จํานวน 12 licenses และมีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย พร้ อ มส่ ง มอบ Media จํ า นวน 1 ชุ ด สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งแม่ ข่ า ยเสมื อ นทั้ ง สถานที่ ห ลั ก
และสถานที่สํารอง และสํารองเพื่อรองรับการติดตั้งระบบงานใหม่ในอนาคต
5.2.10 ซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard
หรือรุ่นล่าสุด จํานวน 4 licenses และมีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media
จํานวน 1 ชุด
5.2.11 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 25 ผู้ใช้ จํานวน 2 ชุด
(สําหรับเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลหลัก และเครื่องแม่ข่ายระบบฐานข้อมูลสํารอง) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ขั้นต่ําดังนี้
(1) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สนับสนุนการทํางานแบบออบเจ็กต์
(Object-Relational Database Management System)
(2) ต้ อ งมี ใ ห้ เ ลื อ กใช้ ทํ า งานบนระบบปฏิ บั ติ ก าร UNIX ต่ อ ไปนี้ ได้ แ ก่ Solaris,
HP-UX, AIX, Linux และระบบปฏิบัติการ Windows ได้เป็นอย่างน้อย
(3) ต้องสนับสนุน เน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, HTTP, FTP และ WebDAV
(4) เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ร ะบบ Lock ข้ อ มู ล ในระดั บ Row Level Locking ได้
ซึ่ง Database Engine กระทําได้เองโดยต้องไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม และต้องไม่มีการเปลี่ยนไปเป็น
แบบ Page Locking ในกรณีที่มีการ Lock Record จํานวนมาก
(5) มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการทํ า Multi-Version Read Consistency โดยไม่ มี ก ารอ่ า น
ข้อมูลแบบ Dirty Reads ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่จะถูกนําไปใช้ ที่ซึ่งผู้เป็น Readers และ Writers
ของข้อมูลจะต้องไม่ block ซึ่งกันและกัน (ผู้อ่านข้อมูลไม่ block ผู้เขียนข้อมูล และผู้เขียนข้อมูลไม่ block
ผู้อ่านข้อมูล) ดังนั้นเมื่อมี transaction ที่ทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ยังไม่มีการ commit หรือ rollback
ผู้ ใ ช้ ง านอื่ น จะต้ อ งสามารถอ่ า นข้ อ มู ล ใน row นั้ น ได้ โดยเห็ น ข้ อ มู ล ของชุ ด ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริง
(6) สามารถ ...
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(6) สามารถทํา Resumable Space Allocation ได้ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถหยุด
การทํ า งานใหญ่ ๆ ของฐานข้ อ มู ล เช่ น การทํ า Batch update และการ load data ไว้ ชั่ ว คราวได้
โดยไม่ ก ระทบการทํ า งานตามปกติ ข องฐานข้ อ มู ล ตั ว อย่ า งเช่ น การหยุ ด การทํ า งานเหล่ า นั้ น ไว้ ชั่ ว คราว
เนื่องจากประสบปัญหาการมีเนื้อที่ว่างเหลือไม่พอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขปัญหาแล้วจึงกลับมา
ให้ระบบทํางานดังกล่าวต่อไปได้จาก ณ จุดที่ถูกหยุดไว้
(7) สามารถสนับสนุนการทํางานแบบ Parallel โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(7.1) Parallel Statistics Gathering
(7.2) Parallel Index Build
(7.3) Parallel Index Scans
(7.4) Parallel Query ที่สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้ตามภาระโดยอัตโนมัติ
(Auto Degree of Parallel)
(7.5) Parallel Backup and Recovery
(8) ต้องสามารถทํา Password Management ดังต่อไปนี้ได้บน Database Engine
ที่นําเสนอ
(8.1) กําหนดอายุการใช้งานของ Password
(8.2) กําหนดจํานวนครั้งในการใส่ Password ผิด
(8.3) กําหนดการใช้ Password ซ้ํา
(8.4) มีกฎบังคับในการกําหนด Password ของ user เพื่อป้องกันการคาดเดา
password โดยผู้บุกรุก
(9) ต้องสามารถรองรับการทํางานกับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้ Character,
Variable Character, Numeric, Date, BLOB, XML, Raw, Long Raw, RowID และ URowID ได้ และต้อง
สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็น LOB ได้ถึงระดับ Terabytes ได้ใน Field เดียวกัน ส่วนข้อมูลที่เป็น Long ได้ถึง
ระดับ Gigabytes
(10) มีเครื่องมือในการสร้าง Web Application อย่างง่าย ซึ่งสนับสนุนการทํางาน
แบบ Web services โดยสามารถพัฒนาและใช้งานผ่าน Web Browser มีความสามารถในการทํา Drag and
Drop, สร้ า ง Flash Chart ในรู ป แบบต่ าง ๆ และสามารถเปรี ย บเที ย บข้ อ แตกต่ า งระหว่ า ง Application
ที่ต้องการได้ (Application Express)
(11) รองรับการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้ Stored Procedures (PL/SQL Server Pages)
(12) สามารถทําการ Audit ได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุอย่างละเอียดตามเงื่อนไขของ
คําสั่ง SQL (Fine-Grained Auditing)
(13) สามารถทํา Online Table Reorganization ได้ทั้ง Tables และ Indexes
(14) สามารถทําการ Recovery ได้อย่างน้อยดังนี้
(14.1) ทํ า Media Recovery ได้ ใ นระดั บ Block โดยทํ า การ recovery
เฉพาะ blocks ที่เสียหายเท่านั้น โดยส่วนอื่นใน table ยังคง online อยู่
(14.2) สามารถทดลองทํ า Recovery เพื่ อ ทดสอบก่ อ นการตั ด สิ น ใจทํ า การ
Recovery จริง
(15) มีคุณสมบัติ ...
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(15) มีคุณสมบัติในการทํา Flashback ได้อย่างน้อยดังนี้
(15.1) Flashback Table
(15.2) Flashback Transaction
(15.3) Flashback Database
(15.4) Flashback Transaction Query
(16) สามารถทําการเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งคําสั่ง SQL ไว้ในหน่วยความจําของ
ฐานข้อมูล (Query Result Cache) เพื่อให้สามารถนําผลลัพธ์นั้นมาใช้ได้ในทันที โดยไม่ต้องทําการคํานวณ
ค้นหาผลลัพธ์จากฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง
(17) มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบไฟล์สําหรับไฟล์ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ โดยมี
คุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
(17.1) ช่วยกระจาย I/O ไปยังดิสก์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และช่วยลดเรื่อง hotspots ของดิสก์ในฐานข้อมูล
(17.2) สามารถทําการเพิ่มดิสก์หรือลบดิสก์ออกจากฐานข้อมูลด้วยคําสั่ง SQL
โดยไม่ต้องหยุดการทํางานของฐานข้อมูล และสามารถจัดการ Disk groups ด้วยเครื่องมือที่เป็น GUI ได้
(17.3) สามารถทําการจัดเรียงการกระจายของข้อมูลใหม่ (redistribution หรือ
rebalancing) ในกรณีที่มีการเพิ่มดิสก์หรือลบดิสก์ออกจากฐานข้อมูล โดยการจัดเรียงดังกล่าวต้องทํางาน
ในรูปแบบ background เพื่อให้กระทบกับประสิทธิภาพการทํางานของฐานข้อมูลน้อยที่สุด
(17.4) รองรับการสําเนาข้อมูล (mirroring) ในระดับ file โดยรองรับการสําเนา
ทั้งในรูปแบบ สองสําเนา และ สามสําเนา (2-way mirroring และ 3-way mirroring)
(17.5) สามารถทําการ Mirror Resync ข้อมูลระหว่าง Disk กรณีที่ Disk บางตัว
มีการ Offline หรือไม่สามารถทํางานได้ โดยจะ Resync เฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง Offline
เท่านั้นเพื่อลดระยะเวลาในการทํางาน
(18) ผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถกําหนดค่าที่กําหนด (Threshold) เพื่อใช้เป็น matric
baseline ในการตรวจสอบทรัพยากรต่าง ๆ โดยเมื่อทรัพยากรดังกล่าวถึงจุดที่กําหนดไว้ จะต้องสามารถทําการ
แจ้งเตือน (Alert) ให้ผู้ดูแลทราบได้
(19) ผู้ดูแลฐานข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกิดขึ้นตามเวลาจริง (Real Time) และ
เรียกดูข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา (Historical) ตามช่วงเวลา และแสดงผลในรูปแบบของตารางหรือกราฟ
ผ่านทาง Web browser ได้
(20) มีเครื่องมือที่เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบฐานข้อมูล และสามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย และประสิทธิภาพฐานข้อมูล
และแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหา (Advisory) ในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างน้อยดังนี้
(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 เป็นความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับระบบฐานข้อมูล โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเครื่อง Primary Database
Server ข้อมูล Redo (Redo Data) จะต้องถูกส่งไปยัง Standby Database Servers โดยอัตโนมัติ เพื่อให้
Standby Database Servers นํ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว มาปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ของตนเองให้ ทั น สมั ย (update)
โดยการทํางานดังกล่าวต้องเป็นการทํางานในระดับ transactional มิใช่การทํา disk mirroring
(22) ระบบต้องสามารถทําการใช้งานฐานข้อมูลสํารอง เพื่อใช้งานในลักษณะที่เป็น
การอ่านข้อมูลได้ เช่น สามารถใช้ฐานข้อมูลสํารองในการออกรายงานได้ เพื่อเป็นการลดช่วยลดภาระการ
ทํางานของเครื่องฐานข้อมูลหลัก, สามารถใช้งานในการทดสอบระบบได้ (Snapshot standby database)
โดยที่สามารถทําการทดสอบระบบได้บนข้อมูลจริงโดยไม่กระทบกับความถูกต้องของข้อมูลบนระบบการ
ป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูลหลัก (Disaster recovery)
5.2.12 ซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นซอฟต์แวร์จัดการการสํารองและการกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized
Management)
(2) สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ที่มีระบบปฏิบัติการ HP-UX,
AIX, Linux, Windows และ Solaris ได้
(3) รองรั บ การสํ า รองข้ อ มู ล Application และ Database ได้ แ ก่ Oracle, SQL
Server และ IBM DB2 ได้
(4) สามารถกําหนดลําดับความสําคัญของ backup job ได้
(5) สามารถสั่งการทํางานได้ในรูปแบบ GUI (Graphic User Interface)
(6) สามารถกําหนดนโยบายการสํารองข้อมูล ได้ทั้งแบบ Full และ Incremental ได้
(7) มีลิขสิทธิ์การใช้งานสําหรับเครื่องแม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน 1 เครื่อง
(8) มีลิขสิทธิ์การใช้งานสําหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน (ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows
จํานวนไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง)
(9) มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ารใช้ งานสํ าหรั บเครื่ องแม่ ข่ ายที่ มี ระบบปฏิ บั ติ การ Unix จํ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
(10) ซอฟต์แวร์ที่เสนอจะต้องทํางานในลักษณะ Online ได้ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง
(11) รองรับการลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลที่ทําสํารองได้ (Deduplication)
(12) รองรับการกู้คืนเครื่องลูกข่ายเสมือนอย่างรวดเร็ว (Instant Recovery)
5.2.13 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 390 licenses
5.2.14 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 cores)
และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม่ น้ อ ยกว่ า 3.4 GHz หรื อ หน่ ว ยประมวลผลแบบใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า และมีหน่วยความจําแคช (Cache Memory) ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
(2) มีหน่ วยประมวลผลเพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่มี หน่วยความจํ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
(3) มีหน่วย ...

15

ไม่น้อยกว่า 2 TB

(3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
(4) มีห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรือ ดี ก ว่ า ขนาดความจุ ร วม

(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มีช่องเชื่ อมต่ อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000) หรือดี กว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มี USB Port ไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต
(8) มีแหล่งจ่ายไฟประจําเครื่องที่มีกําลังงานไม่ต่ํากว่า 280 วัตต์ และมีพัดลมระบาย
ความร้อนอย่างน้อย 1 ตัว ไม่นับรวมพัดลมระบายความร้อนเฉพาะของหน่วยประมวลผลกลาง
(9) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุ่ม 2 ปุ่มกด และ 1 ตัวเลื่อน
(Scroll) พร้อมแผ่นรอง
(10) มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ที่สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (อักขระ
ภาษาไทยพิมพ์บนแป้นพิมพ์) หรือดีกว่า
(11) ตั ว เครื่ อ ง จอภาพ แป้ น พิ ม พ์ (Keyboard) และ Mouse ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมาย
การค้าเดียวกัน
(12) มีจ อภาพแบบ LCD หรื อ LED มี Contrast Ratio ไม่ น้อ ยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(13) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(14) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(15) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และมาตรฐานทางด้ า น
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม EPEAT
(16) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุ่นล่าสุด แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5.2.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All-in-One) พร้อมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 300 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีฟอร์มแฟคเตอร์เป็นชนิด All-in-One
(2) มีหน่วยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 cores)
และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 GHz หรื อ หน่ ว ยประมวลผลแบบใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทียบเท่าหรือสูงกว่า และมีหน่วยความจําแคช (Cache Memory) ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
(3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จํานวน 1 หน่วย
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มีระบบเสียงพร้อมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(7) มีระบบ ...
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(7) มีระบบเชื่ อมต่ อกับระบบเครือข่ายที่ รองรับความเร็ว 10/100/1000 Mbps
ตามมาตรฐาน RJ-45 ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(8) มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน 802.11 a/g/n หรือ 802.11 b/g/n
ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(9) มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่ า 19 นิ้ว ชนิด LED Backlit มีความละเอียดในการ
แสดงผลไม่น้อยกว่า 1600 x 900 pixel
(10) มีพอร์ตและช่องสัญญาณดังต่อไปนี้
(10.1) มีพอร์ต USB จํานวนไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต
มีพอร์ตที่รองรับระบบเครือข่ายจํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
(10.2) มี พ อร์ ต ที่ ร องรั บ การส่ ง สั ญ ญาณภาพออกอุ ป กรณ์ ภ ายนอก จํ า นวน
ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
(10.3) มีช่องเสียบไมโครโฟน จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(10.4) มีช่องเสียบหูฟัง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(11) มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
(12) มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ที่สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (อักขระ
ภาษาไทยพิมพ์บนแป้นพิมพ์) หรือดีกว่า
(13) มีเมาส์ (Mouse) แบบ USB
(14) ตั ว เครื่ อ ง แป้ น พิ ม พ์ (Keyboard) และ Mouse ต้ อ งมี เ ครื่ อ งหมายการค้ า
เดียวกัน
(15) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(16) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้าตาม UL
หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(17) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และมาตรฐานทางด้ า น
ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม EPEAT
(18) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุ่นล่าสุด แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลขิ สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5.2.16 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 10 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1.1) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อยกว่า
10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
(1.2) ในกรณี ที่ มี จํ า นวนแกนหลั ก (core) จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก
(2 core) และมี ห น่ ว ยความจํ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 4 MB ต้ อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
(1.3) ในกรณี ...
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(1.3) ในกรณี ที่ มี จํ า นวนแกนหลั ก (core) จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก
(2 core) และมี ห น่ ว ยความจํ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 3 MB ต้ อ งมี ค วามเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
(2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน
1 หน่วย
(4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
(5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(6) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(8) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุ่ม 2 ปุ่มกด และ 1 ตัวเลื่อน
(Scroll) พร้อมแผ่นรอง โดยต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง
(9) มี ชุ ด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System) Microsoft Windows
รุ่นล่าสุด แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5.2.17 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Microsoft Windows รุ่ น ล่ า สุ ด
แบบ open license) สํา หรับ เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 licenses และมี ใ บอนุ ญ าตการใช้ ลิ ข สิ ท ธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส่งมอบ Media จํานวน 1 ชุด
5.2.18 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 390 license
ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Microsoft Office รุ่ นล่ าสุ ด แบบ open license ทั้ งภาษาไทย และ
ภาษาอั งกฤษ จํ า น ว น 3 8 0 license ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,
Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher และ Microsoft OneNote และมีใบอนุญาต
การใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media จํานวน 2 ชุด
(2) โปรแกรม Microsoft Office รุ่นล่าสุด แบบ open license ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 license ประกอบด้วย Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel,
Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Publisher แ ล ะ Microsoft OneNote แ ล ะ
มีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media จํานวน 2 ชุด
5.2.19 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรื อ โปรแกรมอื่ น ที่ ดี ก ว่ า สํ า หรั บ
แปลงไฟล์ ช นิ ด pdf ให้ เ ป็ น ไฟล์ ช นิ ด docx, xlsx, และ pptx โดยจะต้ อ งมี ลั ก ษณะเหมื อ นไฟล์ ต้ น ฉบั บ
จํานวน 1 license
5.2.20 โปรแกรม ...
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5.2.20 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ์ จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
5.2.21 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความสามารถในการพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
(5) มีหน่วยประมวลผล (Processor) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MHz
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(8) สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส่ ก ระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
5.2.22 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
(2) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
(4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
(5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(8) สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส่ ก ระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
5.2.23 เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction ชนิ ด เลเซอร์ / ชนิ ด LED สี จํ า นวน 3 เครื่ อ ง ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
(2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือแบบ LED
(3) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
(4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(5) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(6) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
(7) มีความเร็ว ...
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(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ถ าดใส่ ก ระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
5.2.24 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา
ดังนี้
(1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือแบบ LED
(2) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที ที่กระดาษขนาด A4
(4) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
(5) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(8) สามารถพิมพ์กระดาษ A3, A4 และ A5 ได้เป็นอย่างน้อย
(9) สามารถใช้ ร่ ว มกั บ ระบบปฏิ บั ติ ก าร Windows Server 2003/XP/7/8 และ
MAC OS หรือดีกว่า
5.2.25 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3kVA (2,100 Watts) หรือดีกว่า
(2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า
(3) มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า
(4) สามารถสํารองไฟฟ้า Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
(5) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
5.2.26 อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด สําหรับติดตั้งใช้งาน
ที่อาคาร สลค. (หลังเดิม) เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Core Switch (Cisco 4503-E) ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ที่อาคาร สลค. (หลังใหม่) ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) โครงสร้ า งเป็ น ลั ก ษณะ Modular Chassis จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 6 Slots และ
สามารถทํางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได้
(2) มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10GBase-LR จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
พร้อมเสนอโมดูลแบบ 10Gigabit Ethernet ชนิด 10GBase-LR จํานวน 1 โมดูล
(3) มีพอร์ต ...
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10GBase-SR จํานวนไม่น้อยกว่า 3 พอร์ต
มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 1000Base-SX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต
มีพอร์ต Gigabit Ethernet 10/100/1000 จํานวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต
มีขนาดของ Switch Fabric รวมไม่น้อยกว่า 720 Gbps
มี Switch Fabric หรือ Switch Processor หรือ Switch Supervisor จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
(8) มี Forwarding Rate หรือ Performance หรือ Throughput รวมไม่น้อยกว่า
280 Mpps
(9) รองรับ Bandwidth per slot ได้ไม่น้อยกว่า 80 Gbps
(10) รองรับ MAC Addresses ได้ไม่น้อยกว่า 64,000 Addresses
(11) รองรั บการทํางานตามมาตรฐาน IEEE ได้แ ก่ IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.1x, IEEE 802.1p และ IEEE 802.1s ได้เป็นอย่างน้อย
(12) สามารถจัดการเครือข่ายแบบ VLAN โดยสามารถจัดแบ่ง VLAN และ Tagging
ตามมาตรฐาน IEEE 802.1q ได้ไม่น้อยกว่า 2,048 VLANs
(13) รองรับการให้บริการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN
ตามมาตรฐาน IEEE 802.1x ได้เป็นอย่างน้อย
(14) สนับสนุน IP Multicast routing protocol แบบ PIM Dense Mode และ PIM
Sparse Mode ได้เป็นอย่างน้อย
(15) ในกรณีที่หน่วยประมวลผลหลักเสียหรือหยุดทํางาน อุปกรณ์ต้องสามารถทํางาน
ต่อเนื่องได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยสนับสนุนการทํางานแบบ Graceful Restart (หรือ Nonstop forwarding
(NSF)) สําหรับ Protocol OSPF และ BGP ได้เป็นอย่างน้อย
(16) สามารถค้นหาเส้นทาง (routing) ตามแบบ Routing Information Protocol (RIP)
และ Open Shortest Path First (OSPF) ได้เป็นอย่างน้อย
(17) สามารถกําหนดให้ VLAN ต่าง ๆ บนอุปกรณ์เครือข่ายหลักที่จัดหาครั้งนี้ ทํางาน
ร่วมกับ VLAN บนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมของ สลค. เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันได้
(18) สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายบนตัวอุปกรณ์ได้
(19) สนับสนุนการกําหนด Quality of Service (QoS) ได้
(20) สนับสนุนการทํา Access Control List (ACL) ในระดับ Port ได้เป็นอย่างน้อย
(21) สามารถตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน MAC-based authentication, Webbased authentication และ IEEE 802.1x ผ่าน RADIUS ได้
(22) สนับสนุนการจัดการระบบ Network Management ได้อย่างน้อยดังนี้
(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) มีฟังก์ชั่น ...
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(23) มีฟังก์ชั่นที่สามารถป้องกันการโจมตีหรือบุกรุกได้อย่างน้อยดังนี้
(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) มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Redundancy และ Hot Swap หรือ Hot Plug
(25) ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน FCC และ UL
(26) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
5.2.27 โมดู ล ของ Core Switch แบบ 10Gigabit Ethernet ชนิ ด 10GBASE-LR
จํานวน 1 โมดูล สําหรับติดตั้งที่อุปกรณ์ Core Switch Cisco 4503-E ณ อาคาร สลค. (หลังใหม่) เพื่อให้
รองรับการเชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายระหว่างอาคาร สลค. (หลังเดิม) และอาคาร สลค. (หลังใหม่) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.2.28 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ Firewall แบบ Hardware Appliance และมีการทํางานเป็นแบบ
Stateful Inspection Firewall หรือเทียบเท่า
(2) มี ก ารเชื่ อมต่อ (Concurrent/Maximum connections) ได้ สูงสุด ไม่ น้อ ยกว่ า
1,000,000 sessions และ 120,000 connections per second โดยมี Firewall Throughput สู ง สุ ด
ไม่ต่ํากว่า 10 Gbps
(3) สามารถทํา VPN ตามมาตรฐาน IPSec และ IKE ทั้งแบบ DES (56 bits), 3DES
(168 bits) และ AES (256 bits) โดยสามารถรองรับ IPSec Tunnel ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10,000 peers
พร้อม ๆ กัน
(4) สามารถทํ า VPN ตามมาตรฐาน SSL และสามารถรองรั บ ขยายได้ สู ง สุ ด
10,000 users ภายในอุปกรณ์ตัวเดียวได้
(5) มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 BaseTX อย่างน้อย 8 พอร์ต
ขยายได้ สู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 16 พอร์ ต และรองรั บ 10 Gigabit Ethernet สู ง สุ ด อย่ า งน้ อ ย 4 พอร์ ต และ
Management Interface แบบ 10/100BaseTX อย่างน้อย 2 พอร์ต
(6) มีแหล่งจ่ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply)
(7) สามารถทํา Virtual Firewall ได้และรองรับขยาย Virtual Firewall ได้สูงสุด
50 licenses
(8) สามารถรองรับ VLAN จํานวนไม่น้อยกว่า 250 VLANs
(9) สามารถทํ า Network Address Translation (NAT) ทั้ ง แบบ Static และ
Dynamic และ Port Address Translation (PAT) ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 (NAT66, NAT64)
(10) สามารถทํ า Routing แบบ Static และ Dynamic แบบ RIP, OSPF และ
OSPFv3 ได้เป็นอย่างน้อย
(11) สามารถทํา Multicast Routing ได้
(12) สามารถ ...
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(12) สามารถกํ า หนด Policy โดยแบ่ ง ตาม Source IP address, Destination
IP address, Service และ Time ได้เป็นอย่างน้อย
(13) สามารถทํางานได้ทั้ง Layer2 (Transparent firewall) และ Layer3 (Routed
Firewall) ได้พร้อมกัน เมื่อใช้งานแบบ Virtualization
(14) สามารถทํา QoS ในลักษณะการจํากัดปริมาณการใช้งาน (Policing), เพิ่มลําดับ
ความสํ า คั ญ ของข้ อ มู ล (Priority Queuing) และเพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อ ต่ อ กั บ
อุปกรณ์ที่มีท่อส่งขนาดเล็ก (Traffic Shapping)
(15) มีคุณสมบัติภายในอุปกรณ์สําหรับป้องกันการโจมตีแบบ IP Fragment attack,
Impossible IP packet, TCP SYN&FIN Flags Only, RPC Dump และ statd Buffer Overflow โดยป้องกัน
ที่แต่ละ interface ได้เป็นอย่างน้อย และต้องสามารถป้องกัน IP spoofing ได้
(16) สามารถทํ า Application Inspection สํ า หรั บ HTTP, FTP, DNS, SNMP,
ICMP, SQL*Net, NFS, RTSP และ RPC ได้เป็นอย่างน้อย
(17) สามารถทํา Voice/Video Inspection ได้
(18) สามารถทํ า งาน Firewall High Availability แบบ Active/Active Stateful
Failover และ Active/Standby Stateful Failover
(19) สนับสนุนการตรวจสอบผู้ใช้งานผ่าน Local Database, RADIUS, LDAP และ
Kerberos ได้เป็นอย่างน้อย
(20) สามารถบริหารจัดการผ่าน Graphic User Interface (GUI) ได้
(21) รองรับการ Management ผ่านระบบ Centralized Management
(22) สามารถส่งข้อมูล Log File เข้าสู่อุปกรณ์ Syslog ได้
(23) มีขนาดมาตรฐาน สามารถติดตั้งในตู้ RACK ขนาด 19 นิ้วได้
(24) ทํางานตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC และ UL ได้
5.2.29 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance
(2) มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 2.5 Gbps
(3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
(4) สามารถตรวจสอบและป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก รู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยดั ง นี้
Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or
DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, TCP Fragment และ ICMP Fragment เป็นต้นได้
(5) สามารถทํ า การกํ า หนด IP Address และ Service Port แบบ Network
Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้
(6) สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได้
(7) สามารถ Routing แบบ Static และ Dynamic Routing ได้
(8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
(9) สามารถ ...
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(9) สามารถเก็ บ รายละเอี ย ดและตรวจสอบการใช้ ง าน (Logging/Monitoring)
โดยเก็ บ เป็น Syslog ได้ และสามารถส่ง Syslog ไปยั ง เครื่อ งแม่ ข่า ยที่จั ด เก็ บ Syslog ของ สลค. ได้โ ดย
อัตโนมัติ
(10) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย
(11) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
(12) อุปกรณ์สามารถสร้างนโยบายการใช้งานของ Users (Policy) โดยสามารถระบุ
เป็น User, User Group และ IP Address ได้
(13) อุ ป กรณ์ ส ามารถสร้ า ง Policy เพื่ อ ควบคุ ม Application, Scan Virus และ
ช่วงเวลาในการทํางานของ Policy ในแต่ละโซนเครือข่ายได้เป็นอย่างน้อย
(14) อุปกรณ์สามารถจัดการควบคุม Application ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปิด IPS และ
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก ลุ่ ม ข อ ง ก า ร Transfer Files, Tunnel Application, Instant Messaging, Internet
Conferencing และ P2P เป็นอย่างน้อย
(15) อุปกรณ์รองรับการเพิ่มเติมระบบ Anti Virus บนตัวเองได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยน
อุ ป กรณ์ โดยระบบ Anti Virus จะต้ อ งครอบคลุ ม การ Scan Threat ต่ า ง ๆ เช่ น Virus, Spyware หรื อ
Malware, Vulnerability Exploits และ Worms เป็นอย่างน้อย
(16) อุปกรณ์สามารถ Block files ประเภทต่าง ๆ เช่น RAR, ZIP, PDF, DLL และ
EXE ได้เป็นอย่างน้อย
(17) อุปกรณ์มีระบบบริหารจัดการแบบ Graphic สามารถบริหารจัดการผ่านทาง
Web Interface หรือ Software Management ได้
(18) อุ ป กรณ์ จ ะต้ อ งสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ Active Directory ได้ เพื่ อ ทํ า การ
ตรวจสอบผู้ใช้งานหรือสร้าง Policy โดยอ้างอิงจาก User หรือ User Group
5.2.30 อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion Prevention System)
จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทาง
เครือข่าย (Intrusion Prevention System)
(2) สามารถทํางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือดีกว่า
(3) สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย 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) สามารถทํางานได้อย่างน้อย 3 segments ใน IPS mode
(5) มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 1 Gbps
(6) เมื่ อ อุ ป กรณ์ เ กิ ด ปั ญ หาสามารถทํ า งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Bypass Traffic)
โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ
(7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
(8) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot-Swap จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
(10) สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
5.2.31 อุปกรณ์ ...
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5.2.31 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service
โดยเฉพาะสามารถติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้
(2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรื อ ดี ก ว่ า จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ช่ อ ง และมี ช่ อ งสํ า หรั บ Management แบบ 10/100/1000 Base-T
จํานวน 1 ช่อง
(3) รองรั บ การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 5,000 HTTP ต่ อ วิ น าที หรื อ 5,000
Transactions ต่อวินาที หรือดีกว่า
(4) สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ์ ผ่ า นทางโปรแกรม Web Browser หรื อ CLI
ได้เป็นอย่างน้อย
(5) สามารถตรวจจั บ พฤติ ก รรมการใช้ ง าน Web Application ของผู้ ที่ เ ข้ า มา
ใช้บริการ Web Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ได้
(6) อุ ป กรณ์ ที่ นํ า เสนอจะต้ อ งสามารถทํ า งานแบบ In-Line (Bridge) หรื อ
Transparent หรือ Span-mode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย
(7) มี ค วามสามารถในการทํ า งานและปกป้ อ ง Web Application ต่ า ง ๆ ได้
โดยรองรับ HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
(8) สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
(9) สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์ภายนอกได้
(10) รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่าง ๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้
(10.1) Cross-site Scripting
(10.2) Cookie Poisoning
(10.3) Buffer Overflow
(10.4) SQL injection
(11) สามารถทํารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า
(12) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
5.2.32 อุปกรณ์ Token จํานวน 10 ชุด พร้อมซอฟต์แวร์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
เพื่อทําหน้าที่เป็น One Time Password Server ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1) เป็ น Token แบบ USB หรื อ แบบที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ USB สํ า หรั บ สร้ า งรหั ส ใช้ ง าน
ครั้งเดียวแบบ Time Synchronization
(2) ใช้มาตรฐานแบบ AES หรือดีกว่า ในการสร้างรหัสผ่าน
(3) มีจอแสดงผลเพื่อแสดง Token Code ขนาดไม่น้อยกว่า 6 หลัก
(4) อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13491-1 (Tamper evidence)

5.2.33 ชุดอุปกรณ์ ...
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5.2.33 ชุ ด อุป กรณ์ สํ า หรับ การนํ า เสนอข้อ มู ล ในการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที่
และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(1.1) เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์
(1.2) สามารถรั บ สั ญ ญาณ Input จากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (VGA) จํ า นวน
1 Input เข้าที่อุปกรณ์ VGA Distribution แล้วกระจายสัญญาณ Output (VGA) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง
จอภาพหรือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้ 4 Output เป็นอย่างน้อย
(1.3) รองรับความละเอียดภาพ UXGA
(1.4) มี Bandwidth สูงสุดไม่ต่ํากว่า 400 MHz
(2) อุปกรณ์ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) เป็นอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์
(2.2) สามารถแสดงภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่อง ไปออก
1 จอภาพได้ โดยมีปุ่มกดสลับการแสดงผล
(2.3) มีความละเอียดสูงสุด 1920 x 1440
(2.4) สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือกําหนดค่า Config
(2.5) สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ LCD หรือเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ที่มีพอร์ต VGA-in
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS จํานวน 1 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(3.1) เป็ น อุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบเครื อ ข่ า ย (NAS – Network
Attached Storage) ขนาด 1 Bay
(3.2) ติดตั้ง HDD SATA ความจุสูงสุด 4 TB
(3.3) รองรับการเชื่อมต่อ ดังนี้
1) USB จํานวน 1 พอร์ต
2) RJ-45 10/100/1000 Mbps จํานวน 1 พอร์ต
5.2.34 งานถ่ายโอนข้อมูล 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) งานจั ด ทํ า แผนการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล และรายงานผลการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการถ่ายโอนข้อมูลส่งให้กับ สลค. และเมื่อดําเนินการตามแผนเรียบร้อยจะต้อง
ส่งรายงานผลการถ่ายโอนข้อมูลให้กับ สลค.
(2) งานถ่ายโอนข้อมูล และอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ สลค. ใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ใน
ปั จ จุ บั น เช่ น Report Server, Application Server, Antivirus Server, AD Server, DHCP Server และ
อื่ น ๆ ไปที่ อุ ป กรณ์ Storage ที่ จั ด หาในครั้ ง นี้ พร้ อ มการถ่ า ยโอนข้ อ มู ล จากเครื่ อ งแม่ ข่ า ยเดิ ม ไปยั ง
เครื่องแม่ข่ายใหม่
(2.2) ถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล Oracle เดิม (Oracle Enterprise Edition 10G)
ไปยังฐานข้อมูลใหม่
(2.3) เมื่อระบบ ...
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(2.3) เมื่อระบบงานและระบบฐานข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้อง
ติดตั้งระบบสํารองข้อมูลทั้งหมดที่ศูนย์สํารองข้อมูลของ สลค. พร้อมดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด โดยนํา
อุปกรณ์ Storage ที่ศูนย์สํารองข้อมูลของ สลค. มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Storage ที่จัดหาในครั้งนี้
(3) งานติดตั้งระบบงาน Application Software ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้ระบบงานเดิมที่ สลค. ใช้งานอยู่สามารถใช้งานได้
กับอุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการพิมพ์รายงาน ได้แก่
(3.1) ระบบข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
(3.2) ระบบคณะกรรมการ
(3.3) ระบบประมวลมติคณะรัฐมนตรี
(3.4) ระบบประวัติคณะรัฐมนตรี
(3.5) ระบบสรุปความเห็นกฤษฎีกา
(3.6) ระบบลงเวลาปฏิบัติงานและระบบวันลา
(3.7) ระบบบริหารจัดการเนื้อหาภายในองค์กร (Intranet of SOC) ต้องสามารถ
บริหารจัดการ, นําเสนอ, ปรับปรุ ง และแก้ไขเนื้อหาที่เป็นข้ อความ รูปภาพ และสื่อมัล ติมีเดียได้โดยง่าย
สวยงาม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรณีที่ระบบงานตามข้อ (3.1) – (3.7) ซึ่งยังคงใช้งานอยู่ หากไม่สามารถใช้งาน
ได้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดที่จัดหาใหม่ในครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
ปรับปรุ ง/แก้ไขให้ระบบงานนั้นใช้งานได้อย่างถูกต้อง สมบูร ณ์ และระบบงานทั้งหมดต้ องทํางานร่วมกับ
การประมวลผลแบบ 64 bit ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการให้ระบบงาน
ตามข้อ 5.2.34 (3) สามารถใช้งานที่ศูนย์สํารองข้อมูลในลักษณะกระจายการทํางานเพื่อออกรายงานบางรายงาน
ด้วยอุปกรณ์กระจายการทํางาน (Load Balancer) ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาใหม่มาเพิ่มเติมได้ด้วย และในกรณีที่
ระบบคอมพิวเตอร์หลักล่มหรือชํารุดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานต้องสามารถใช้งานระบบจากศูนย์สํารอง
ข้อมูลทดแทนได้โดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยจะมีการทดสอบการใช้งานในงวดงานสุดท้าย
5.2.35 งานปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ และงานย้ ายตู้ RACK พร้ อมอุ ปกรณ์
รวมถึงงานติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายไฟ ประกอบด้วย
(1) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
(1.1) ปรั บ ปรุ ง ระบบค้ น หามติ ค ณะรั ฐ มนตรี บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในส่ ว นของ
การเลือกเอกสารแล้วให้ปรากฏชื่อหน่วยงาน เช่น หนังสือถามความเห็นหรือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ให้ปรากฏ
ชื่อว่า สลค. ได้ถามความเห็น/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปถึงหน่วยงานใดบ้าง หรือหน่วยงานใดตอบความเห็นมา
ที่ สลค. บ้าง เป็นต้น โดยผู้รับจ้างจะต้องศึกษาโครงสร้างบนฐานข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์เพื่อพิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักไปปรากฏในฐานข้อมูลที่บริการบนเว็บไซต์ เพื่อให้
โปรแกรมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1.2) ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ สลค. (www.cabinet.thaigov.go.th)
ที่ สลค. เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
และเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility) โดยมีรายละเอียด/ข้อกําหนดของงานที่จะต้อง
ดําเนินการ ดังนี้
(1.2.1) คุณลักษณะ ...
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(1.2.1) คุณลักษณะที่ควรมีของเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website
Standard) ได้แก่
1) มีตัวเลือกให้เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรหน้าเว็บไซต์ได้
2) มีช่องทางให้นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเสี ยงและวิ ดีโอ
โดยมีกลไกการหยุดเล่นชั่วคราวหรือจบการเล่นและมีกลไกการควบคุมระดับความดังของเสียง ซึ่งแยกอิสระ
จากการตั้งเสียงของระบบปฏิบัติการ
3) มีระบบ Navigation ที่ชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ
4) มีเครื่องมือแนะนําการใช้งาน (Help) ได้แก่ Tooltips, Pop-up
และ Help เป็นต้น
5) มี คํ า แนะนํ า เว็ บ ไซต์ ห รื อ คํ า อธิ บ าย Content ต่ า ง ๆ
ต่อผู้ใช้บริการ
6) มีเ ครื่ อ งมื อ สํา หรั บ เก็ บ ข้ อมู ล การเข้ า เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข อง
ผู้ใช้บริการโดยแยกเก็บข้อมูลออกเป็นแต่ละบริการ และสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และ
รายเดือนได้
7) ต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ที่ ส่ ว นล่ า งของเว็ บ ไซต์ ดั ง นี้ เมนู ห ลั ก ใน
รูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน เส้นเชื่อมโยงไปยังหน้าหลักเว็บไซต์ คําสงวนลิขสิทธิ์ การปฏิเสธการ
รับผิด นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เว็บไซต์
(1.2.2) เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility) ได้แก่
1) มี ข้ อ ความทดแทนสํ า หรั บ เนื้ อ หาที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ ความเพื่ อ
วัตถุประสงค์เทียบเท่ากัน
2) สามารถปรับเพิ่มขนาดของข้อความได้อย่างน้อยร้อยละ 200
โดยไม่ต้องใช้สิ่งอํานวยความสะดวกและไม่สูญเสียเนื้อหาหรือการทํางานของหน้าเว็บไซต์
3) สามารถเข้าถึงทุกกระบวนการทํางานในหน้าเว็บไซต์ด้วยการ
ใช้ แ ป้ นพิ ม พ์ อย่ างเดี ยว โดยไม่ ต้อ งมี ก ารกํ าหนดความเร็ วในการเคาะแป้ นพิ ม พ์ (Keystroke) ไม่ มีกั บดั ก
แป้นพิมพ์ (Keyboard Trap) หากโฟกัสของแป้นพิมพ์สามารถเลื่อนไปวัตถุใดในหน้าเว็บไซต์ได้โดยการใช้
แป้นพิมพ์ต้องสามารถออกจากวัตถุนั้นได้ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ และหากจําเป็นต้องใช้ปุ่มลูกศรหรือปุ่มแท็บ
ต้องมีคําแนะนําให้ผู้ใช้ทราบถึงวิธีการเลื่อนโฟกัสออก
4) สามารถค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการในเว็บไซต์ได้อย่างน้อย 3 วิธี
5) ส่ ว นต่ อประสานกั บผู้ ใช้ ที่ สามารถเข้ าถึ งแป้ นพิ มพ์ จะต้ องมี
รูปแบบการทํางานที่สามารถมองเห็นโฟกัสของแป้นพิมพ์
6) หัวเรื่องและป้ายกํากับต้องอธิบายเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ได้
อย่างสอดคล้องตรงกัน
7) ภาษาในบางส่วนของหน้าเว็บต้องสามารถระบุได้ว่าเป็นภาษา
ใดด้วยวิธีทางโปรแกรม ยกเว้นชื่อเฉพาะ คําศัพท์เชิงเทคนิค เป็นต้น

(2) งานย้ายตู้ ...
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(2) งานย้ า ยตู้ RACK พร้อมอุป กรณ์ รวมถึ ง งานติดตั้ ง สายสัญ ญาณเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์และสายไฟ ได้แก่
(2.1) ดําเนินการย้ายตู้ RACK พร้อมอุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ภายใน
ตู้ Rack ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคาร สลค. หลังใหม่ ขึ้นมาติดตั้ง ณ จุดติดตั้งชั้น 1 อาคารเดียวกัน
(จุ ด ติ ด ตั้ ง อยู่ แ นวเดี ย วกั บ ชั้ น ใต้ ดิ น ) ทั้ ง นี้ ในระหว่ า งการดํ า เนิ น การย้ า ยอุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า ว หากพบว่ า
สายสัญญาณมีการชํารุดจากการเคลื่อนย้ายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและต้องดําเนินการ
ให้ใช้งานได้ตามปกติ
(2.2) ดําเนิ นการเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode ความเร็ ว
10 Gigabit Ethernet จํานวน 8 Core หรือดีกว่า เพื่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ Core Switch อาคาร สลค.
(หลังเดิม) (ที่จัดซื้อตามโครงการนี้) และอุปกรณ์ Core Switch ที่ติดตั้งใช้งาน ณ อาคาร สลค. (หลังใหม่)
รวมระยะทางประมาณ 250 - 300 เมตร
(2.3) ทดสอบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์, จัดระเบียบ สาย UTP และ
สาย Fiber โดยใช้อุปกรณ์จัดสายที่มีความคงทนไม่หลุดลอกง่าย รวมถึงการติดตั้ง Label ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันกับที่ สลค. มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการทดสอบสัญญาณเครือข่ายที่เป็นมาตรฐาน
ตามที่ สลค. กําหนด
ทั้งนี้ ในการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดหากพบว่าสายไฟไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการเดินสายไฟ
เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานด้วย
5.2.36 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย
5.2.36.1 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สําหรับการพัฒนาระบบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ จํานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์
จัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2014 หรือรุ่นล่าสุด จํานวน 2 ชุด โดยทั้งสองชุดจะต้อง
ทํางานทดแทนกันได้ และมีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(1.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core)
หรื อดี กว่ า สําหรับคอมพิวเตอร์ แ ม่ ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็ วสัญ ญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
2.5 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(1.2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
(1.3) มี ห น่ ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรื อดี กว่ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
(1.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5 ได้
(1.5) มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
(1.6) มี ...
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(1.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
(1.7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(1.8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(1.9) มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap
(หรือ Hot Plug) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(1.10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Windows Server รุ่นล่าสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(1.11) มีซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
2014 หรือรุ่นล่าสุด
(2) เครื่ องคอมพิ วเตอร์ สํ าหรั บงานประมวลผล (แบบ All-in-One)
พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา ดังนี้
(2.1) เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ ง โต๊ ะ ที่ มี ฟ อร์ ม แฟคเตอร์
เป็นชนิด All-in-One
(2.2) มีหน่วยประมวลประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 cores) และมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าไม่ น้ อ ยกว่ า 2.5 GHz หรื อ หน่ ว ยประมวลผลแบบใหม่ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า และมี ห น่ ว ยความจํ า แคช (Cache Memory) ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 MB
จํานวน 1 หน่วย
(2.3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
(2.4) มีหน่ วยจั ดเก็ บข้ อมูล (Hard Disk) ชนิ ด SATA หรื อดี กว่ า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
(2.5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(2.6) มีระบบเสียงพร้อมลําโพงภายในตัวเครื่อง
(2.7) มี ร ะบบเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยที่ ร องรั บ ความเร็ ว
10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45 ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(2.8) มี ร ะบบเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยไร้ ส ายตามมาตรฐาน 802.11
a/g/n หรือ 802.11 b/g/n ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง
(2.9) มี จ อภาพขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 19 นิ้ ว ชนิ ด LED Backlit
มีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1600 x 900 pixel
(2.10) มีพอร์ตและช่องสัญญาณดังต่อไปนี้
(2.10.1) มีพอร์ต USB จํานวนไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต
(2.10.2) มีพอร์ตที่รองรับระบบเครือข่ายจํานวนไม่น้อยกว่า
1 พอร์ต
(2.10.3) มีพอร์ตที่รองรับการส่งสัญญาณภาพออกอุปกรณ์
ภายนอก จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต
(2.10.4) มีช่องเสียบ ...
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(2.10.4) มีช่องเสียบไมโครโฟน จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(2.10.5) มีช่องเสียบหูฟัง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(2.11) มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
(2.12) มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ที่สนับสนุนการใช้งาน
ภาษาไทย (อักขระภาษาไทยพิมพ์บนแป้นพิมพ์) หรือดีกว่า
(2.13) มีเมาส์ (Mouse) แบบ USB
(2.14) ตั ว เครื่ อ ง แป้ น พิ ม พ์ (Keyboard) และ Mouse ต้ อ งมี
เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
(2.15) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการแพร่กระจาย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
(2.16) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านไฟฟ้าตาม UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA
(2.17) สนั บ สนุ น มาตรการประหยั ด พลั ง งาน Energy Star และ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม EPEAT
(2.18) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การ (Operating System)
Microsoft Windows รุ่ นล่ าสุ ด แบบสิ ทธิ การใช้ งานประเภทติ ดตั้ งมาจากโรงงาน (OEM) ที่ มี ลิ ขสิ ทธิ์ ถู กต้ อง
ตามกฎหมาย
(3) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ Notebook สํ า หรั บ งานประมวลผล
พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(3.1) มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) จํ า นวน 1 หน่ ว ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(3.1.1) ในกรณี ที่ มี จํ านวนแกนหลั กรวม (Compute core)
จํานวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
(3.1.2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
(3.1.3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
(3.2) มี ห น่ ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด DDR3 หรื อ ดี ก ว่ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
(3.3) มี หน่ วยจั ดเก็ บข้ อมู ล (Hard disk) ขนาดความจุ ไม่ น้ อยกว่ า
500 GB จํานวน 1 หน่วย
(3.4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
(3.5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
(3.6) มี ช่ องเชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เ ค รื อข่ าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(3.7) สามารถ ...
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(3.7) สามารถใช้ ง านได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
(3.8) มี Mouse แบบ USB ชนิดแสง (Optical Mouse) มีปุ่ม 2 ปุ่มกด
และ 1 ตัวเลื่อน (Scroll) พร้อมแผ่นรอง โดยต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง
(3.9) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การ (Operating System)
Microsoft Windows รุ่ นล่ าสุ ด แบบสิ ทธิ การใช้ งานประเภทติ ดตั้ งมาจากโรงงาน (OEM) ที่ มี ลิ ขสิ ทธิ์ ถู กต้ อง
ตามกฎหมาย
(4) ชุ ด โปรแกรมจั ด การสํ า นั ก งาน จํ า นวน 12 licenses ได้ แ ก่
โปรแกรม Microsoft Office รุ่ นล่ าสุ ด แบบ open license ทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ ประกอบด้ ว ย
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher
และ Microsoft OneNote และมีใบอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส่งมอบ Media จํานวน 12 ชุด
(5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํ าแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(5.1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
(5.2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
ที่กระดาษขนาด A4
(5.3) มีความสามารถในการพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
(5.4) มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
(5.5) มีหน่วยประมวลผล (Processor) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MHz
(5.6) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรื อ ดี ก ว่ า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(5.7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(5.8) สามารถใช้ ได้ กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(6) เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3 เครื่อง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา
ดังต่อไปนี้
(6.1) เป็นชนิด Flatbed และสามารถป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF
: Automatic Document Feeder) โดยสามารถใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(6.2) สามารถรองรับการสแกนเอกสารได้ถึงขนาด A3
(6.3) มี ค วามเร็ ว ในการสแกนเอกสารขาวดํ า (Monochrome)
และเอกสารสี (Color) ขนาดกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว (Simplex) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 90 แผ่นต่อนาที
ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว (dpi) และแบบสองหน้า (Duplex) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 180 ภาพ
ต่อนาที ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว (dpi)
(6.4) มีค่าความละเอียดได้ถึง 600 dpi
(6.5) มีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน 1 พอร์ต
เป็นอย่างน้อย
(6.6) เครื่อง ...
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(6.6) เครื่ อ งสแกนเนอร์ ที่ เ สนอจะต้ อ งสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ
ระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีของ สลค. ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(6.6.1) ไฟล์ ภ าพที่ ส แกนเข้ า สู่ ร ะบบฯ จะต้ อ งเหมื อ นกั บ
เอกสารต้นฉบับทุกประการ และไฟล์ภาพแต่ละแผ่นจะต้องไม่เป็นขอบสีดํา
(6.6.2) มีความเร็วในการสแกนเอกสารภาพ จํานวน 100 แผ่น
แบบขาวดําหน้าเดียว ขนาดกระดาษ A4 เข้าสู่ระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 70 แผ่นต่อนาที ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว (dpi) โดยเริ่มนับจากการสแกนเอกสาร
เข้าระบบตั้งแต่แผ่นแรกจนถึงแผ่นสุดท้าย
(7) เครื่ องทํ า สําเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(7.1) เป็นเครื่องทําสําเนาแผ่น CD/DVD ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
พร้อมกัน
(7.2) เป็ น เครื่ อ งทํ า สํ า เนาแผ่ น CD/DVD แบบ Stand Alone
โดยไม่ต้องต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะทําสําเนา
(7.3) มี DVD Writer ชนิ ด IDE หรื อดี กว่ า ความเร็ วไม่ ต่ํ ากว่ า 4x
จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด
(7.4) มีความสามารถในการทําสําเนาแผ่น CD/DVD อย่างน้อยต้อง
มีความเร็วดังนี้
(7.4.1) ทํ า สํ า เนาแผ่ น DVD-R และ DVD+R ที่ ค วามเร็ ว
ไม่น้อยกว่า 16x
(7.4.2) ทําสําเนาแผ่น DVD-RW และ DVD+RW ที่ความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 4x
(7.4.3) ทําสําเนาแผ่น CD-R ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 32x
(7.4.4) ทําสําเนาแผ่น CD-RW ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 24x
(7.5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที และมีความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
5.2.36.2 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(1.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
(1.2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
(1.3) มีห น่ ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรือ ดี ก ว่ า
รวมไม่น้อยกว่า 8 GB
(1.4) ...
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(1.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5 ได้
(1.5) มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(1.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
(1.7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(1.8) มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap (หรื อ
Hot Plug) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(1.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(1.10) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ IBM Lotus Notes/Domino
ของระบบ M-VARA ได้เป็นอย่างดี
(1.11) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Windows Server รุ่นล่าสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สําหรับการใช้งานระบบ M-VARA
(1.12) สามารถเชื่อมต่อระบบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
M-VARA ที่ สลค. โดยอัตโนมัติ และทําการโอนย้ายข้อมูล
(1.13) ติดตั้งชุดทํางานและโอนย้ายการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบ M-VARA มายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(2.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core)
หรือดี กว่า สําหรับคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสั ญ ญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า
2.5 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(2.2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
(2.3) มี ห น่ ว ยความจํ า หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรื อดี กว่ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
(2.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5 ได้
(2.5) มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือ
ดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
(2.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
(2.7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(2.8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(2.9) ติดตั้ง ...
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(2.9) ติดตั้งระบบ IBM Domino Express ถูกต้องสําหรับการทํางาน
ของระบบ M-VARA
(2.10) ติดตั้งชุดทํางานและโอนย้ายการทํางานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีมายังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
โมบายด์ (MDM : Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(3.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
(3.2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
(3.3) มี ห น่ ว ยความจํา หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรือ ดี ก ว่ า
รวมไม่น้อยกว่า 8 GB
(3.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5 ได้
(3.5) มี ห น่ ว ยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(3.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
(3.7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(3.8) มี Power Supply แ บ บ Redundant แ ล ะ Hot Swap
(หรือ Hot Plug) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(3.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(3.10) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ IBM Lotus Notes/Domino
ของระบบ M-VARA ได้เป็นอย่างดี
(3.11) มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบายด์ (MDM : Mobile
Device Management) พร้อม License ถูกต้องสําหรับการทํางานร่วมกับระบบ M-VARA
(3.12) มี ชุ ดโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ การสํ าหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์
แม่ข่าย (Windows Server รุ่นล่าสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริหารจัดการระบบการสื่อสาร
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(4.1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core)
หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
(4.2) CPU รองรั บ การประมวลผลแบบ 64 bit มีห น่ว ยความจํ า
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
(4.3) มีหน่วย ...
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(4.3) มีห น่ ว ยความจํา หลั ก (RAM) ชนิ ด ECC DDR3 หรื อ ดี ก ว่ า
รวมไม่น้อยกว่า 8 GB
(4.4) สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 และ 5 ได้
(4.5) มี หน่ วยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Hard Disk หรื อ Drive) ชนิ ด SCSI
หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(4.6) มี DVD-RW Drive หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
(4.7) มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Controller)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
(4.8) มี Power Supply แบบ Redundant และ Hot Swap (หรื อ
Hot Plug) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
(4.9) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(4.10) มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Windows Server รุ่นล่าสุด) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(5) อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความปลอดภั ย สํ า หรั บ การตรวจสอบตั ว ตน
ผู้ใช้งานจากภายนอก สลค. จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(5.1) มี พอร์ต USB 2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต
(5.2) รองรับ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 16 เครื่อง และรองรับ
การควบคุม client ได้ไม่น้อยกว่า 1,024 เครื่อง
(5.3) รองรั บ การทํ า งานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.11a,
802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n
(5.4) สามารถทํ า งานได้ ต ามมาตรฐาน IEEE 802.1Q VLAN
tagging และ IEEE 802.1ad Link Aggregation หรือ LACP
(5.5) รองรับการทํา VLAN ได้อย่างน้อย 4,094 VLANs
(5.6) รองรั บ การกํ า หนด bandwidth contract โดยกํ า หนด
ค่าสูงสุดสําหรับผู้ใช้ แต่ละคนได้
(5.7) มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) และ Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
(5.8) รองรับการเข้ารหัสข้อมูลได้ตามมาตรฐาน TKIP และ AES ได้
(5.9) รองรับการตรวจสอบผู้ใช้งานตามมาตรฐาน IEEE802.1x ได้
(5.10) รองรั บ การเปลี่ ย น Channel ของ Access point ได้ ต าม
สภาพแวดล้อม (Dynamic Channel Assignment)
(5.11) รองรั บ ระบบตรวจจั บ การกวนของสั ญ ญาณและสามารถ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ (Interference Detection & Avoidance)
(5.12) รองรับการตรวจจับ และป้องกัน Access Point แปลกปลอมได้
(Rogue Detection and Containment)
(5.13) รองรับ ...
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(5.13) รองรับระบบ Wireless Intrusion Detection เพื่อตรวจสอบ
และป้องกันการโจมตีบนเครือข่ายไร้สาย
(5.14) รองรั บ การกํ า หนด Network Policy ตามกลุ่ ม ของ User
หรือตามประเภทของอุปกรณ์ได้ หรือเสนอ อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม
(5.15) อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการทํา VPN เพื่อรองรับ
การใช้ ง าน Access Point จากสาขา โดยที่ จ ะต้ อ งรองรั บ Concurrent IPSec session ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
512 sessions ถ้าไม่สามารถทําได้ให้นําเสนออุปกรณ์ VPN เข้ามาด้วยโดยต้องรองรับ Concurrent IPSec
session ได้ไม่น้อยกว่า 512 sessions
(5.16) อุปกรณ์ต้องรองรับคุณสมบัติ Stateful Firewall เพื่อใช้ใน
การกําหนดสิทธิ์การใช้งาน (Policy) และมี Firewall throughput (Wired Throughput) ไม่ต่ํากว่า 2 Gbps
หรือใช้อุปกรณ์ Stateful Firewall ภายนอกเพื่อทําการกําหนดสิทธิ์การใช้งาน และมี Firewall throughput
ไม่ต่ํากว่า 2 Gbps
(5.17) สามารถทํ า การ Authenticate ผู้ ใ ช้ ง านผ่ า นทาง Radius,
TACACS และ Web-based ได้
(5.18) สามารถบริหารผ่านโปรโตคอล SNMP, V2c และ V3
(5.19) อุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย FCC, EN และ UL
เป็นอย่างน้อย
(6) อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย (Access Point)
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(6.1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย
(6.2) สามารถทํางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า
(6.3) สามารถเข้ า รหั ส ข้ อ มู ล ตามมาตรฐาน WPA และ WPA2
ได้เป็นอย่างน้อย
(6.4) มี ช่ องเชื่ อมต่ อระบบเครื อข่ าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
(6.5) สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over
Ethernet) หรือดีกว่า
(6.6) มีเสาสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล จํานวนไม่น้อยกว่า 6 เสา
(6.7) สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้
มาตรฐาน IEEE 802.11s ได้
(6.8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Brower ได้
5.2.36.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบ
การแจ้งข้อมูล จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาในครั้งนี้จะต้องรับการประมวลผลแบบ 64 bit
ได้เป็นอย่างน้อยและต้องสามารถทํางานได้เป็นอย่างดี
(2) การพัฒนา ...
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(2) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
ระบบการแจ้ ง ข้ อ มู ล ในครั้ งนี้ หากมี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งจั ด หาซอฟท์ แ วร์ เพิ่ ม เติ ม และ สลค. มิ ได้ กํา หนดไว้
ให้ผู้รับจ้างต้องดําเนินการจัดหาและติดตั้งให้สามารถทํางานได้เป็นอย่างดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจาก
สลค.
(3) ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบสารสนเทศสํ าหรั บการจัดระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบการแจ้งข้อมูล ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
(3.1) ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบลดเอกสาร ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ํา
ดังต่อไปนี้
(3.1.1) การจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ในรูปแผ่นซีดี/ดีวีดี ดังนี้
1) ส า ม า ร ถ จั ดทํ าร ะเบี ย บ ว าร ะก า ร ป ร ะชุ ม
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีได้บนแผ่น CD/DVD และยังสามารถส่งไปเผยแพร่ที่
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเปิดดูได้
2) สามารถแสดงระเบี ย บวาระการประชุ ม และ
เอกสารที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
3) เอกสารในระเบี ย บวาระการประชุ ม ทั้ ง หมด
จะต้องมีเข้ารหัสข้อมูล และทําลายน้ําในเอกสารขณะเรียกดูและพิมพ์เอกสาร เพื่อการป้องกันการเรียกดูจาก
บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์
4) ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ดู ไ ด้ บ น แ ผ่ น CD/DVD ห รื อ
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ต้องสามารถแสดงหรือพิมพ์เอกสารได้อย่างน้อยดังนี้
4.1) แสดงครั้งที่การประชุม
4.2) แสดงประเภทวาระ และประเภทสารบั ญ
วาระ พร้อมแสดงจํานวนเรื่องในแต่ละประเภท
4.3) สามารถตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของ
ข้อมูลของแผ่นได้
4.4) แสดงประเภทสารบัญวาระ ลําดับเรื่อง ชื่อเรื่อง
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เอกสารเพิ่มเติม
4.5) แสดงรายการเอกสารทั้งหมด และสามารถ
แสดงเอกสารของแต่ละรายการเอกสาร
4.6) การแสดงเอกสารสามารถ ดําเนินการได้ดังนี้
- เลื่อนหน้าได้แบบอัตโนมัติ
- แสดงเต็ ม จอ หรื อ พอดี กั บ หน้ า หรื อ
แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
- หมุนซ้าย หรือหมุนขวา
- บอกจํานวนหน้าของเอกสาร และแสดง
ลําดับที่ของหน้าเอกสารขณะดูหน้านั้น
- สามารถ ...
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-

สามารถเลื่อนไปหน้าตามที่กําหนดได้
สามารถเลื่อนไปทีละหน้า
สามารถเลื่อนไปเรื่องก่อนหน้าหรือเรื่องถัดไป
สามารถค้นหาจากรายการเอกสารได้
สามารถพิ ม พ์ เ อกสารจากหน้ า ปั จ จุ บั น
หรือทั้งหมด หรือช่วงหน้าได้
4.7) สามารถค้นหาเรื่องจากชื่อเรื่อง หรือส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4.8) สามารถพิมพ์สารบัญวาระการประชุมได้
(3.1.2) การลงทะเบี ย นผู้ ชี้ แ จงต่ อ คณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
1) สามารถนํ า ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะวาระการประชุ ม
มาเป็นชื่อเรื่องในการบันทึกผู้มาชี้แจงในแต่ละวาระการประชุมได้
2) สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาชี้แจง อาทิ ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง สังกัดส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เวลาเข้า-ออก
3) สามารถจั ดเก็ บข้ อมู ล ผู้ มาชี้ แ จงเก็ บไว้ ในระบบ
เพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป
4) สามารถนํ า ข้ อ มู ล ผู้ ชี้ แ จงมาบั น ทึ ก ลงในแต่ ล ะ
ระเบียบวาระการประชุมได้ เพื่อการนําเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
5) สามารถจัดทําผังสําหรับนําเสนอผังผู้มาชี้แจงต่อ
ที่ประชุมได้ในหลายลักษณะ อาทิ 4 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง
6) สามารถจั ด ทํ า ผั ง ผู้ ม าชี้ แ จงเพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และจั ดเก็ บข้ อมูล สํ าหรับการมาชี้แ จงในแต่ละวาระการประชุ ม ได้ พร้ อมสามารถพิ ม พ์ผัง
ผู้มาชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีและรายชื่อผู้มาชี้แจงได้
(3.1.3) การรายงานผลทั้ ง ทางจอภาพและทางเอกสาร
ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายงานผลต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 รายงาน อาทิ
1) สามารถสืบค้นข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบได้ เช่น
ชื่อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) สรุ ป ระเบี ย บวาระการประชุ ม โดยสามารถ
รายงานการออกระเบียบวาระการประชุม
3) ใบปะหน้าเรื่อง
4) สรุ ป บั ญ ชี เ รื่ อ งที่ เ สนอต่ อ การประชุ ม แยกตาม
ประเภทต่าง ๆ โดยสามารถขึ้นลําดับเรื่องใหม่ได้ โดยไม่ต้องเรียงลําดับ
(3.2) ระบบการแจ้งข้อมูล ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ําดังต่อไปนี้
(3.2.1) สามารถแจ้งข้อความได้ทั้งทาง SMS (Short Message
Service) e-mail รวมถึงข้อความ (notification) บน Smartphone หรือคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Tablet
ในลักษณะ mobile application ได้ โดยใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ได้เป็นอย่างน้อย
(3.2.2) ในการ ...
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(3.2.2) ในการแจ้งทาง SMS ระบบติดตามฯ สามารถกรอก
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 50 เลขหมายในคราวเดียวกัน
(3.2.3) การส่งข้อความทาง SMS สามารถใช้ SMS Gateway
ที่มีใช้งานอยู่แล้วของ สลค.
(3.2.4) ในการแจ้ ง ทาง e-mail ระบบติ ด ตามฯ มี จ อภาพ
สําหรับรับ-ส่ง e-mail ที่มีลักษณะเป็นการอํานวยความสะดวกในการส่ง e-mail เป็นกลุ่ม (mail group) หรือ
เป็นรายการ (mail list) ให้เลือก และสามารถกรอก e-mail address ได้อย่างน้อย 20 address ในคราวเดียวกัน
(3.2.5) ในการแจ้ ง ข้ อ ความ (Notification) ในลั ก ษณะ
mobile application สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในลักษณะรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มได้ โดย
จะต้องสามารถดําเนินการได้ดังนี้
1) สามารถเข้าใช้งาน และยืนยันตัวตนด้วย PIN Code
เดียวกันกับระบบ M-VARA ได้
2) สามารถเก็บบันทึกข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ที่รับ
ข้อความ
3) สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่รับข้อความได้
ในรูปแบบ Push Notification และต้องได้รับข้อความภายใน 5 นาที
4) สามารถจัดเก็บข้อมูลวันเวลาที่เปิดข้อความอ่าน
ครั้งแรกและรับทราบการส่งข้อความได้
5) สามารถแนบไฟล์ PDF และรูปภาพ ได้เป็นอย่างน้อย
6) สามารถส่ ง ข้อ มูล ได้ ทั้ งหมด หรือ เป็ นกลุ่ ม หรื อ
เลือกเฉพาะบุคคลได้
5.2.37 การฝึกอบรม
ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอแผนการฝึ ก อบรมความรู้ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง สลค.
โดยวิทยากรผู้ทําการแนะนําหรือฝึกอบรมต้องมีความชํานาญและประสบการณ์การทํางานในด้านที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 3 ปี ซึ่งการจัดฝึกอบรมจะต้องครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สําเร็จรูปพื้นฐานที่จัดซื้อ
(1.1) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows
จํานวน 5-10 คน
สําหรับเครื่องลูกข่าย
(1.2) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows
จํานวน 5-10 คน
สําหรับเครื่องแม่ข่าย
(1.3) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
จํานวน 5-10 คน
(1.4) การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
จํานวน 5-10 คน
(1.5) การใช้งานโปรแกรม Adobe InDesign
จํานวน 5-10 คน
(1.6) การใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver
จํานวน 5-10 คน
(1.7) การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล
จํานวน 5 คน
(2) ความรู้ ...
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(2) ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
(2.1) อุปกรณ์ระบบเครื่องแม่ข่าย
จํานวน 5 คน
และระบบ Virtualization
(2.2) อุปกรณ์ระบบ Security และระบบเครือข่าย
จํานวน 5 คน
(2.3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบ SAN
จํานวน 5 คน
(3) ความรู้เกี่ยวกับระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับ
การใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
(3.1) สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของ สลค. จํานวน 5 คน
(3.2) สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของ สลค. จํานวน 10 คน
(3.3) สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ สลค. จํานวน 10 คน
(4) หลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้เสนอราคาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สลค.
ทั้งนี้ สลค. สามารถเลื่อนกําหนดเวลาการอบรมโดยแจ้งผู้รับจ้างก่อนอบรมภายใน 15 วัน เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการอบรมได้
5.2.38 งานเอกสารและคู่มือ
ผู้รับจ้ างจะต้องรวบรวมเอกสารที่เป็ นคู่ มื อทางเทคนิ คเฉพาะของอุปกรณ์ รวมทั้ง
เอกสารอื่น ๆ ที่จําเป็น มอบให้กับ สลค. พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ คู่มือการใช้งานโครงสร้างระบบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งคําสั่งโปรแกรม (Source Code) และไฟล์ข้อมูลทั้งหมดบรรจุแผ่น CD/DVD
ดังต่อไปนี้
(1) หนั ง สื อ ที่ ข ายในร้ า นหนั ง สื อ หรื อ เอกสารที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค เฉพาะ
ของอุปกรณ์ ประกอบด้วย
(1.1) คู่ มื อ ตู้ สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแม่ ข่ า ยชนิ ด Blade (Enclosure/Chassis)
จํานวน 1 ชุด
(1.2) คู่มือแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade จํานวน 1 ชุด
(1.3) คู่มือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวน 1 ชุด
(1.4) หนั ง สื อ การใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น
(Virtualization) และคู่มือการใช้งาน VMware vSphere จํานวน 1 ชุด
(1.5) หนังสือการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server
รุ่นที่เสนอ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบน VM (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน) ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด
(1.6) หนั ง สื อ การใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL
Server รุ่นที่เสนอ จํานวน 1 ชุด
(1.7) หนังสือการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รุ่นที่เสนอ
จํานวน 1 ชุด
(1.8) คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน 1 ชุด
(1.9) คู่มือการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบ SAN จํานวน 1 ชุด
(1.10) หนังสือการใช้งานระบบปฏิบัติการ รุ่นที่เสนอ จํานวน 35 ชุด
(1.11) หนังสือ ...
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(1.11) หนังสือการใช้งานชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน รุ่นที่เสนอ จํานวน 35 ชุด
(1.12) หนังสือการใช้งานโปรแกรมจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์ Adobe Photoshop
จํานวน 1 ชุด, Adobe InDesign จํานวน 1 ชุด, Adobe Dreamweaver จํานวน 1 ชุด และคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมที่เสนอ จํานวน 1 ชุด รวมจํานวน 4 ชุด
(1.13) คู่มือการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
(1.14) คู่ มื อ การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ระบบเครื อ ข่ า ย (Firewall) ชุ ด หลั ก
จํานวน 1 ชุด
(1.15) คู่ มื อ การใช้งานอุ ป กรณ์ป้อ งกัน ระบบเครือข่ าย (Firewall) ชุ ดสํา รอง
จํานวน 1 ชุด
(1.16) คู่ มื อ การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และตรวจจั บ การบุ ก รุ ก (Intrusion
Prevention System) จํานวน 1 ชุด
(1.17) คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application
Firewall) จํานวน 1 ชุด
(1.18) คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Token USB จํานวน 1 ชุด
(1.19) คู่ มื อ การใช้ ง านชุ ด อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข้ อ มู ล ในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ชุด
(1.20) เอกสารและคู่มือเกี่ยวกับระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลด
เอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย
(1.20.1) คู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การใช้ ง านสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลระบบ
คอมพิวเตอร์ สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานสารสนเทศ และสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบงานสารสนเทศ
พร้ อ มคู่ มื อ การติ ด ตั้ ง โปรแกรมและการปรั บ แต่ ง ค่ า การทํ า งาน (Installation and Configuration
Document) จํานวน 5 ชุด
(1.20.2) เอกสารเกี่ ยวกั บเครื่ องมื อ (Tools) หรื อโปรแกรมภาษาที่ ใ ช้
พัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือ (Tools) หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริหารจัดการฐานข้อมูล (Database
Management System) จํานวน 5 ชุด
(1.20.3) เอกสารโครงสร้างระบบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Data Flow
Diagram, Program Flow Diagram, Entity relationship Diagram และ Data Dictionary พร้อมรายละเอียด
ของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จํานวน 5 ชุด
(1.20.4) คําสั่งโปรแกรม (Source Code) พร้อมลิขสิทธิ์ระบบทั้งหมด
ให้แก่ สลค. จํานวน 5 ชุด
ทั้งนี้ หากเอกสารคู่มือดังกล่าวมีการจัดพิมพ์จําหน่ายในรูปแบบภาษาไทยโดยมี
รายละเอี ย ดการใช้ ง านครบถ้ ว น ผู้ รั บจ้ างจะต้ อ งจั ด หาเอกสารคู่ มื อ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป แบบภาษาไทยเป็ น หลั ก
หากเอกสารหรือคู่มือการใช้งานฉบับใดไม่มีจําหน่ายในรูปแบบภาษาไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคู่มือที่เป็น
ภาษาอังกฤษทดแทนโดยต้องทําการแปลคู่มือเป็นภาษาไทยในส่วนของการใช้งานหลักที่ทาง สลค. จําเป็นต้อง
ใช้งานแนบร่วมด้วย

(2) เอกสาร ...
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(2) เอกสารการติดตั้งและกําหนดค่าของระบบ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
(2.1) ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade (Enclosure/Chassis)
(2.2) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานข้อมูล
(2.3) แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
Virtualization
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U
ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization)
ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิ บั ติ การ สํ าหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ 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)

ซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูล รุ่นที่เสนอ
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล และตารางแผนการสํารองข้อมูล
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)
อุปกรณ์ Tape Library
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One)
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Windows)
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน
โปรแกรมจัดการเอกสาร
โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสี
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ขนาด A3
เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 3 KVA
อุ ป กรณ์ เครื อข่ ายหลั ก (Router/Core Switch) พร้ อมโมดู ลแบบ

(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน)

10 Gigabit Ethernet
(2.26) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก
(2.27) อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง
(2.28) อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
(2.29) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
(2.30) อุปกรณ์ Token USB
(2.31) ชุ ด อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข้ อ มู ล ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
นอกสถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ
(2.32) งานถ่ายโอนข้อมูล
(2.33) งานปรับปรุง ...
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(2.33) งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ และงานย้ายตู้ RACK
พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2.34) งานระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้
งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
(3) แผนภาพการเชื่ อ มต่ อ ของระบบก่ อ นและหลั ง การดํ า เนิ น การ อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(3.1) แผนภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Diagram)
(3.2) แผนภาพการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (System Diagram)
(3.3) แผนภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(3.4) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
(3.5) แผนภาพแสดงตําแหน่งการวางอุปกรณ์ในตู้จัดเก็บข้อมูล (Rack Layout)
(3.6) แผนภาพแสดงตําแหน่งการวางตู้จัดเก็บข้อมูลในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Sever Room Layout)
(3.7) แผนภาพสถาปั ตยกรรมของระบบ (System Architecture) ของระบบ
วาระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ลดเอกสารและรองรั บ การใช้ ง านบนระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบละเอียด โดยแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังดําเนินการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ที่นําเสนอในครั้งนี้
5.3 เงื่อนไขการติดตั้งและการส่งมอบ
5.3.1 การติดตั้งส่งมอบและการตรวจรับที่สมบูรณ์
การติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ประกวดราคาจ้างในแต่ละงวดงาน
จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการติดตั้ง ส่งมอบหนังสือคู่มือ รวมทั้งได้ทดสอบการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์แล้วว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทดสอบและตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามรายละเอียดการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสัญญาฯ เมื่อ สลค. ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รับจ้างว่า
ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบในแต่ละงวดงาน
5.3.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทําและติดสติ๊กเกอร์อย่างดีเครื่องละ 1 ชิ้น โดยข้อมูลบนสติ๊กเกอร์
ต้องแสดงชื่อของบริษัทผู้รับจ้าง Serial number เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์
6. วิธีการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 330 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยต้องแจ้ง
กําหนดเวลาส่งมอบงานให้ สลค. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ ก่อนถึงกําหนด
วันส่งมอบงานของแต่ละงวดงาน
8. วงเงิน ...
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8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณที่ใช้สําหรับการประกวดราคาในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 65,155,600 บาท
(หกสิ บ ห้ า ล้ า นหนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น ห้ า พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) แบ่ ง เป็ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จํ า นวน
44,125,600 บาท (สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
21,030,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
9. การส่งมอบและการชําระเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบ่งการชําระเป็น 5 งวด ดังนี้
9.1 งวดที่ 1 ชําระเงินร้อยละ 2 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
9.1.1 แผนการดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินกิ จกรรม
(เป็นจํานวนวัน) ของแผนต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สลค.
(2) แผนการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ สลค.
(3) แผนการจัดฝึกอบรม
(4) จัดทําแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบ
(4.1) แผนภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Diagram)
(4.2) แผนภาพการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (System Diagram)
(4.3) แผนภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(4.4) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
9.1.2 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการวางระบบอุปกรณ์
9.1.3 รายงานการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ต่อ สลค.
9.2 งวดที่ 2 ชําระเงินร้อยละ 17 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
9.2.1 ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน 1 ชุด
9.2.2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานข้อมูล จํานวน 1 ชุด
9.2.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 4 ชุด
9.2.4 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U จํานวน 1 ตู้
9.2.5 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จํานวน 1 ชุด
9.2.6 ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์
VMware vCenter Standard จํานวน 1 license
9.2.7 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สําหรับ 25 ผู้ใช้ จํานวน 1 ชุด
9.3 งวดที่ 3 ชําระเงินร้อยละ 3 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
9.3.1 งานติดตั้งระบบงาน Application Software ตามข้อ 5.2.34 (3)
9.3.2 งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามข้อ 5.2.35 (1)
9.4 งวดที่ 4 ...
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9.4 งวดที่ 4 ชําระเงินร้อยละ 48 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
9.4.1 ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน 1 ชุด
9.4.2 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบฐานข้อมูล จํานวน 1 ชุด
9.4.3 แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สําหรับระบบ Virtualization จํานวน 6 ชุด
9.4.4 ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 42U จํานวน 1 ตู้
9.4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ Back Office จํานวน 5 เครื่อง
9.4.6 ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ดังนี้
(1) ซอฟต์แวร์ VMware SRM (For 25 VM) จํานวน 1 ชุด
(2) ซอฟต์แวร์ VMware vSphere Standard จํานวน 24 licenses
9.4.7 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบน VM (คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน) จํานวน 12 licenses
9.4.8 ซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL Server 2014 Standard หรื อ
รุ่นล่าสุด จํานวน 4 licenses
9.4.9 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สําหรับ 25 ผู้ใช้ จํานวน 1 ชุด
9.4.10 ซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน 1 ชุด
9.4.11 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 200 licenses
9.4.12 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 50 เครื่อง
9.4.13 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร้อมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 150 เครื่อง
9.4.14 ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows รุ่นล่าสุด แบบ open
license จํานวน 30 licenses
9.4.15 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 210 licenses
(1) รุ่น Standard จํานวน 200 licenses
(2) รุ่น Professional จํานวน 10 licenses
9.4.16 โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรือโปรแกรมอื่น จํานวน 1 license
9.4.17 โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ์ จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(1) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน 1 license
(2) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน 1 license
9.4.18 อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน 1 ชุด
9.4.19 โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASE-LR จํานวน 1 โมดูล
9.4.20 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 1 ชุด
9.4.21 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 1 ชุด
9.4.22 งานย้ า ยตู้ RACK พร้ อ มอุ ป กรณ์ และติ ด ตั้ ง สายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ตามข้อ 5.2.35 (2) รวมถึงการฝึกอบรม และงานเอกสารและคู่มือต่าง ๆ
9.4.23 งานแผน ...
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9.4.23 งานแผนการถ่ายโอนข้อมูลและรายงานผลการถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงงานติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์สํารองและถ่ายโอนข้อมูล ตาม TOR ข้อ 5.2.34 (1), (2) และทดสอบการใช้งานระบบงานที่ศูนย์
สํารองข้อมูล 1 ระบบ
9.5 งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ชําระเงินร้อยละ 30 ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน 330 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
9.5.1 อุปกรณ์ Tape Library จํานวน 1 ชุด
9.5.2 ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน 190 licenses
9.5.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร้อมระบบปฏิบัติการ
จํานวน 150 เครื่อง
9.5.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน
10 เครื่อง
9.5.5 ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย รุ่น Standard จํานวน
180 licenses
9.5.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน 100 เครื่อง
9.5.7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี จํานวน 2 เครื่อง
9.5.8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 3 เครื่อง
9.5.9 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง
9.5.10 เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 3 kVA จํานวน 1 ชุด
9.5.11 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน 1 ชุด
9.5.12 อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน 1 ชุด
9.5.13 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) จํานวน 1 ชุด
9.5.14 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จํานวน 1 ชุด
9.5.15 อุปกรณ์ Token USB จํานวน 10 ชุด
9.5.16 ชุ ด อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การนํ า เสนอข้ อ มู ล ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี น อกสถานที่
และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์ VGA Distribution จํานวน 3 ชุด
(2) อุปกรณ์ VGA Switcher จํานวน 1 ชุด
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS จํานวน 1 ชุด
9.5.17 ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้งานบนระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย
(1) ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบวาระการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ จํานวน 1 ระบบ
ประกอบด้วย
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง
(1.2) ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ จั ด ก า ร ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล Microsoft SQL Server2014
Standard หรือรุ่นล่าสุด จํานวน 2 licenses
(1.3) เครื่อง ...
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(1.3) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ งานประมวลผล (แบบ All-in-One) พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน 10 เครื่อง
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล พร้อมระบบ
ปฏิบัติการ จํานวน 2 เครื่อง
(1.5) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 12
licenses
(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน 3 เครื่อง
(1.7) เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3 เครื่อง
(1.8) เครื่องทําสําเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator) จํานวน 4 เครื่อง
(2) ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านระบบตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน 1 เครื่อง
(2.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรี จํานวน 1 เครื่อง
(2.3) เครื่ องคอมพิวเตอร์ แ ม่ข่ายสําหรั บระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์ โมบายด์
(MDM : Mobile Device Management) จํานวน 2 เครื่อง
(2.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับบริหารจัดการระบบการสื่อสาร จํานวน 2
เครื่อง
(2.5) อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานจาก
ภายนอก สลค. จํานวน 1 ชุด
(2.6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) สําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ จํานวน 2 ชุด
(3) งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและระบบการแจ้ง
ข้อมูล จํานวน 1 ระบบ
9.5.18 งานฝึกอบรม
9.5.19 งานเอกสารและคู่มือต่าง ๆ
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
10.1.1 บํารุงรักษาระบบให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการรับประกันเป็นเวลา
1 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
10.1.2 คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ให้มีช่างผู้ชํานาญในการให้บริการ ทําหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
10.2 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงค่าของอุปกรณ์และระบบสารสนเทศที่เสนอในครั้งนี้
ตามคํ า ขอแก้ ไ ข/เปลี่ ย นแปลงของ สลค. โดยไม่ ชั ก ช้ า และไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ ทั้ ง สิ้ น จาก สลค.
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี
11. การบริการ ...
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11. การบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดของค่าบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์
ที่เสนอหลังหมดประกันสัญญาหรือสิ้นสุดการรับประกันความชํารุดบกพร่องในปีที่ 2, 3 และ 4 โดยกําหนด
คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ให้มีช่างผู้ชํานาญในการ
ให้ บ ริ ก าร ทํ า หน้ า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ขระบบและอุ ป กรณ์ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้ ดี อ ยู่ เ สมอ
ตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ให้เสนอราคาเป็นราคารวม
ต่อเดือนและราคารวมในแต่ละปี ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ตามประกาศ สลค. ลงวันที่................................................ ให้ สลค.
เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค. ให้ถือเป็นที่สุด
12.2 เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ส่งมอบงาน
ให้กับ สลค. และ สลค. ได้ดําเนินการตรวจรับงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หาก สลค. ตรวจพบ
ในภายหลังว่าระบบหรืออุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้มีการทํางานที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน
ที่กําหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระบบหรืออุปกรณ์ชุดใหม่ให้ สลค. โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น
-----------------------------------------

(ร่าง)
ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
-------------------------------------สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีความประสงค์์จะประกวดราคาจ้างจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๑๕๕,๓๐๐บาท
(หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็น นิต ิบ ุค คลผู ้ม ีอ าชีพ รับ จ้า งงานที ่ป ระกวดราคาจ้า งโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และมีผลงาน
เกี่ย วกับ ระบบคอมพิวเตอร์จ ากหน่ว ยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน โดยผลงานดัง กล่า ว จะต้องเป็น
ผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบค้นระบบ
ฐานข้อมูลอย่างน้อย ๒ สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐,๐๐๐บาท (หกล้านห้าแสน
บาทถ้ว น) และยัง คงใช้ร ะบบงานดัง กล่า วอยู่ใ นปัจ จุบัน โดยมีห นัง สือ รับ รองผลงานจากหน่ว ยงานที่ไ ด้
ดํ า เนิน การติด ตั ้ง พร้อ มเอกสารรายละเอีย ดของผลงานดัง กล่า วที ่แ สดงให้เ ห็น ว่า มีก ารติด ตั ้ง ระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา Application Software สําหรับงานเฉพาะด้านที่เป็นการจัดเก็บและสืบค้น
ระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน และ สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สลค.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้นเคยกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคั้นกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบคุ คลทีจ่ ะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่ นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่.....................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖๓๐ น.
ผู้สนใจ ...

-๒ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ชื่อบัญชี “เงินนอกงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี” เลขที่บัญชี ๐๖๗๖๐๐๐๓๔๗ ประเภท
บั ญชี กระแสรายวั น สาขาย่ อยทํ าเนี ยบรั ฐบาล ในระหว่ างวั นที่ . ...........................................ถึ ง วั น ที่
........................................ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สลค. http://www.cabinet.thaigov.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์์หมายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๐๓,๒๗๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(..........................................)

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ ........../๒๕๕๘
โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
ตามประกาศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สลค.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ “โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบใหม่ ทดแทนระบบเดิ ม” ณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีข้ อแนะนําและข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ...

-๒๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) และมีผลงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน โดยผลงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผลงานในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมพัฒนาระบบงานสารสนเทศในการจัดเก็บ และสืบค้น
ระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย ๒ สัญญาจ้าง โดยมีมูลค่าสัญญาละไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐,๐๐๐บาท (หกล้านห้าแสน
บาทถ้วน) และยังคงใช้ระบบงานดังกล่าวอยู่ในปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้ดําเนินการ
ติดตั้ง พร้อมเอกสารรายละเอียดของผลงานดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมการพัฒนา
Application Software สําหรับงานเฉพาะด้านที่เป็นการจัดเก็บและสืบค้นระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน และ
สลค. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อคณะทํางานที่ทํางานเฉพาะด้าน ประกอบด้วย
๒.๗.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยผู้จัดการโครงการ
จะต้องเข้ามาดูแลการดําเนินโครงการที่ สลค. อย่างสม่ําเสมออย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง
๒.๗.๒ วิศวกรระบบ (System Engineer) จํานวน ๑ คน ที่มีประสบการณ์ใน
การทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๗.๓ วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) จํานวน 1 คน ที่มีประสบการณ์
ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๗.๔ วิ ศ วกรความปลอดภั ย (Security Engineer) จํ า นวน ๑ คน ที่ มี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๗.๕ ผู้ ดู แ ลระบบฐานข้ อมู ล (Database Administrator: DBA) จํ า นวน ๑
คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๗.๖ โปรแกรมเมอร์ / นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบ (Programmer / System
Analyst) จํานวน ๒ คน ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ทั้งนี้ คณะทํางานดังกล่าวจะต้องมาปฏิบัติงานที่ สลค. ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
อย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
๒.๘ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๘.๑ บุ ค คลหรือนิ ติบุ ค คลที่จ ะเข้ า เป็นคู่ สั ญ ญาต้ องไม่อ ยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไ ม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๘.๒ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได้
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๙ คู่ สั ญ ญาต้องยื่นบัญ ชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บช.๑) ให้ สลค. เพื่อแจ้งให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ดังนี้
๒.๙.๑ ...

-๓๒.๙.๑ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่าน
ระบบ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๙.๑ กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใดที่ มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ให้รายงานข้อมูลของคู่สัญญาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขึ้น
๒.๑๐ กรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น กิ จ การร่ ว มค้ า จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามแนวทางในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ดังนี้
๒.๑๐.๑ กรณีกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานของผู้ที่ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
๒.๑๐.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นติติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ สลค. และ
แสดงหลั ก ฐานดั ง กล่ า วมาพร้ อ มกั บ ยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
เสนอราคาได้
๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยถูกยกเลิกสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษา
ก่อนหมดอายุสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควรจากหน่วยงานใด ๆ
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร ่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ...

-๔(๔) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสําเนาหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม ที่ออกให้โดยกรมสรรพากร พร้อมประทับตราและ
รับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)
(๔) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาดําเนินการส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าว สลค. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่ อ นการเสนอราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่……………………………………...... ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลายื่ น ข้ อ เสนอแล้ ว จะไม่ รั บ เอกสารการยื่ น ข้ อ เสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ...

-๕คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ สลค. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และ
เห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เ สนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี )
รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอ
ราคา โดยใช้หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว้ในข้อ
๑.๔ (๑) เป็นหลักประกันจํานวน ๓,๒๕๗,๗๘๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สลค. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก
จะคืนให้ ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สลค. จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ ...

-๖๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สลค. เท่านั้น
๖.๓ สลค. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของ สลค.
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สลค. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สลค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สลค. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด
ๆ มิได้ รวมทั้ง สลค. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สลค. จะให้
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สลค. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ สลค. มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ สลค. จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. ...

-๗๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับ สลค. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให สลค. ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สลค. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สลค. ตกลงจะชําระเงินโดยแบ่งการชําระเป็น ๕ งวด ดังนี้
๘.๑ งวดที่ ๑ ชําระเงินร้อยละ ๒ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
๘.๑.๑ แผนการดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมและระยะเวลา
ดําเนินกิจกรรม (เป็นจํานวนวัน) ของแผนต่าง ๆ ดังนี้
(๑) แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ สลค.
(๒) แผนการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ สลค.
(๓) แผนการจัดฝึกอบรม
(๔) จัดทําแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบ
(๔.๑) แผนภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Diagram)
(๔.๒) แผนภาพการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (System Diagram)
(๔.๓) แผนภาพการเชื่อมต่อทางกายภาพของระบบ (Physical Diagram)
(๔.๔) แผนภาพแสดงรูปแบบระบบโดยรวม (Logical Diagram)
๘.๑.๒ รายงานการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการวางระบบอุปกรณ์
๘.๑.๓ รายงานการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ต่อ สลค.
๘.๒ งวดที่ ๒ ชําระเงินร้อยละ ๑๗ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
๘.๒.๑ ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน ๑ ชุด
๘.๒.๒ แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
ฐานข้อมูล จํานวน ๑ ชุด
๘.๒.๓ ...

-๘๘.๒.๓ แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
Virtualization จํานวน 4 ชุด
๘.๒.๔ ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๔๒U จํานวน ๑ ตู้
๘.๒.๕ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) จํานวน ๑ ชุด
๘.๒.๖ ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น (Virtualization)
ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ VMware vCenter Standard จํานวน ๑ license
๘.๒.๗ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สําหรับ ๒๕ ผู้ใช้ จํานวน ๑ ชุด
๘.๓ งวดที่ ๓ ชําระเงินร้อยละ ๓ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
๘.๓.๑ งานติดตั้งระบบงาน Application Software
๘.๓.๒ งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
๘.๔ งวดที่ ๔ ชําระเงินร้อยละ ๔๘ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
๘.๔.๑ ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒ แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
ฐานข้อมูล จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๓ แผงวงจรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย ชนิ ด Blade สํ า หรั บ ระบบ
Virtualization จํานวน ๖ ชุด
๘.๔.๔ ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๔๒U จํานวน ๑ ตู้
๘.๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ Back Office จํานวน ๕ เครื่อง
๘.๔.๖ ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ดังนี้
(๑) ซอฟต์แวร์ VMware SRM (For 25 VM) จํานวน ๑ ชุด
(๒) ซอฟต์แวร์ VMware vSphere Standard จํานวน ๒๔ licenses
๘.๔.๗ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบน VM
(คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน) จํานวน ๑๒ licenses
๘.๔.๘ ซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL Server 2014
Standard หรือรุ่นล่าสุด จํานวน ๔ licenses
๘.๔.๙ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สําหรับ ๒๕ ผู้ใช้ จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๑๐ ซอฟต์แวร์แม่ข่ายสํารองข้อมูล จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๑๑ ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน ๒๐๐ licenses
๘.๔.๑๒ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ สํ าหรับ งานประมวลผล พร้ อ มระบบปฏิ บั ติก าร
จํานวน ๕๐ เครื่อง
๘.๔.๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร้อม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๕๐ เครื่อง
๘.๔.๑๔ ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows รุ่น
ล่าสุด แบบ open license จํานวน ๓๐ licenses
๘.๔.๑๕ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน
๒๑๐ licenses
(๑) ...

-๙(๑) รุ่น Standard จํานวน ๒๐๐ licenses
(๒) รุ่น Professional จํานวน ๑๐ licenses
๘.๔.๑๖ โปรแกรมจัดการเอกสาร จํานวน ๒ ชุด ประกอบด้วย
(๑) โปรแกรม Adobe Dreamweaver จํานวน ๑ license
(๒) โปรแกรม Wondershare PDF Editor หรื อ โปรแกรมอื่ น
จํานวน ๑ license
๘.๔.๑๗ โปรแกรมจัดการสิ่งพิมพ์ จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
(๑) โปรแกรม Adobe Photoshop จํานวน ๑ license
(๒) โปรแกรม Adobe InDesign จํานวน ๑ license
๘.๔.๑๘ อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router/Core Switch) จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๑๙ โมดูลของ Core Switch แบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด 10GBASELR จํานวน ๑ โมดูล
๘.๔.๒๐ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๑ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน ๑ ชุด
๘.๔.๒๒ งานย้ า ยตู้ RACK พร้ อ มอุ ป กรณ์ และติ ด ตั้ ง สายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกอบรม และงานเอกสารและคู่มือต่าง ๆ
๘.๔.๒๓ งานแผนการถ่ายโอนข้อมูลและรายงานผลการถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงงาน
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สํารองและถ่ายโอนข้อมูล และทดสอบการใช้งานระบบงานที่ศูนย์สํารองข้อมูล ๑ ระบบ
๘.๕ งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ชําระเงินร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างตามสัญญา ภายใน ๓๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานถูกต้องตามสัญญา ดังนี้
๘.๕.๑ อุปกรณ์ Tape Library จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๒ ลิขสิทธิ์ CAL Windows Server จํานวน ๑๙๐ licenses
๘.๕.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (แบบ All–in-One) พร้อม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๕๐ เครื่อง
๘.๕.๔ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ Notebook สํ า หรั บ งานประมวลผล พร้ อ ม
ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ เครื่อง
๘.๕.๕ ชุ ด โปรแกรมจั ด การสํ า นั ก งาน ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย รุ่ น
Standard จํานวน ๑๘๐ licenses
๘.๕.๖ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน ๑๐๐ เครื่อง
๘.๕.๗ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี จํานวน ๒ เครื่อง
๘.๕.๘ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน ๓ เครื่อง
๘.๕.๙ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี ขนาด A3 จํานวน ๒ เครื่อง
๘.๕.๑๐ เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด ๓ kVA จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๑ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดหลัก จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๒ อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) ชุดสํารอง จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๓ อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
(Intrusion Prevention
System) จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๔ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๕ ...

- ๑๐ ๘.๕.๑๕ อุปกรณ์ Token USB จํานวน ๑๐ ชุด
๘.๕.๑๖ ชุดอุปกรณ์สําหรับการนําเสนอข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ และการประชุมที่สําคัญอื่น ๆ จํานวน ๑ ระบบ ประกอบด้วย
(๑) อุปกรณ์ VGA Distribution จํานวน ๓ ชุด
(๒) อุปกรณ์ VGA Switcher จํานวน ๑ ชุด
(๓) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS จํานวน ๑ ชุด
๘.๕.๑๗ ระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลดเอกสารและรองรับการใช้
งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วย
(๑) ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สําหรับการพัฒนาระบบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ จํานวน
๑ ระบบ ประกอบด้วย
(๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน
๒ เครื่อง
(๑.๒) ซอฟต์ แ วร์ จั ด การระบบฐานข้ อ มู ล Microsoft SQL
Server2014 Standard หรือรุ่นล่าสุด จํานวน ๒ licenses
(๑.๓) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (แบบ All-in-One)
พร้อมระบบปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ เครื่อง
(๑.๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สําหรับงานประมวลผล
พร้อมระบบ ปฏิบัติการ จํานวน ๒ เครื่อง
(๑.๕) ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จํานวน ๑๒ licenses
(๑.๖) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดําแบบ Network จํานวน ๓ เครื่อง
(๑.๗) เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน ๓ เครื่อง
(๑.๘) เครื่องทําสําเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator) จํานวน ๔ เครื่อง
(๒) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการใช้งานระบบ
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ และรองรับการทํางานนอก สลค. จํานวน ๑ ระบบ ประกอบด้วย
(๒.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบ M-VARA จํานวน
๑ เครื่อง
(๒.๒) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า หรั บ เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบ
สารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี จํานวน ๑ เครื่อง
(๒.๓) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า หรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การ
อุปกรณ์โมบายด์ (MDM : Mobile Device Management) จํานวน ๒ เครื่อง
(๒.๔) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การระบบ
การสื่อสาร จํานวน ๒ เครื่อง
(๒.๕) อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย สําหรับการตรวจสอบตัวตน
ผู้ใช้งานจากภายนอก สลค. จํานวน ๑ ชุด
(๒.๖) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) สําหรับ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ จํานวน ๒ ชุด
(๓) ...

- ๑๑ (๓) งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
ระบบการแจ้งข้อมูล จํานวน ๑ ระบบ
๘.๕.๑๘ งานฝึกอบรม
๘.๕.๑๙ งานเอกสารและคู่มือต่าง ๆ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
๑๐.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ทั้งหมด ดังนี้
๑๐.๑.๑ บํารุงรักษาระบบให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการรับประกัน
เป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่ สลค. ตรวจรับสมบูรณ์ทั้งหมด
๑๐.๑.๒ คาบเวลาในการบํารุงรักษาระบบ ได้แก่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ให้มีช่างผู้ชํานาญในการให้บริการ ทําหน้าที่บํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องดูแลบํารุงรักษาระบบอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง
๑๐.๒ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงค่าของอุปกรณ์และระบบสารสนเทศ
ที่เสนอในครั้งนี้ตามคําขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงของ สลค. โดยไม่ชักช้าและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก สลค.
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ วงเงินค่าจ้างสําหรับการจ้างครั้งนี้ มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สลค. ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น รวมทั้งสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาหากไม่ได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณหรือไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๑๕๕,๓๐๐ บาท
(หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่ อ สลค. ได้ คั ด เลื อ กผู ้ เ สนอราคารายใดให้ เ ป็ น ผู ้ รั บ จ้ า ง และได้ ต กลงจ้ า ง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ...

- ๑๒ (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง สลค. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สลค. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ สลค. สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการปฏิบัติตามขอบเขตของงาน (TOR)
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และสัญญาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ให้ สลค. เป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของ สลค.
ให้ถือเป็นที่สุด

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่
ทดแทนระบบเดิม
.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สํานักบริหารงานสารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
.
บาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๑๕๕,๖๐๐
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗ กันยายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๖๕,๑๕๕,๓๐๐ บาท
๔. ค่า Hardware ๓๗,๖๔๒,๒๐๐ บาท
๕. ค่า Software ๑๙,๙๓๕,๗๐๐ บาท
๖. ค่าพัฒนาระบบ ๗,๕๗๗,๔๐๐,๐๐ บาท
บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๘. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
.
๙. ที่มาของการกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จํากัด,
.
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) รวมถึงราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และราคาจากท้องตลาดบางรายการ
.

