








(ร่าง) ขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR) 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร 

ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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1.  ความเป็นมา 
 

      ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ เป็นหนว่ยงานมีภารกิจเก่ียวกับกิจการความมัน่คงของ
ประเทศโดยเป็นที่ปรึกษา  เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาติ  
รวมทั้งอ านวยการ  ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ  ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต  และปฏิบัติงานการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย   
โดยได้ด าเนินการภายใต้งบลงทุนเพื่อ “การจัดระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร ” และ     
งบรายจ่ายอื่น  “การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี ” สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ  โดยน าข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้  และสร้างนวัตกรรมในการ
ท างานโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการท างานของ
ภาครัฐ ” ที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับกรอบแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานและของประเทศ (IT 2020) 
     ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งเป็นแผนที่ได้มีการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้และการพัฒนา
สารสนเทศขององค์กรให้สอดรับการยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ICT ขององค์กร
ที่เก่ียวข้องกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยรองรับ
ความต้องการของพันธกิจขชอง สมช. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนในการ
เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงของประเทศ  การส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาธิบาล และการพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถในการประยุตก์ใช้ ICT ของ
บุคลากร  
     ในปีงบประมาณ 2558  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร จ านวนเงิน 9,170,000.- บาท  
(เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร 
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และปลอดภัยในการรักษาระบบสารสนเทศขององค์กร เป็นไปตามมาตรฐาน
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส านักงานเลขาธิการได้จัดท ารายการและ  
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คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการสื่อสาร ที่จะต้องจัดหาจ านวน 8 รายการ  
วงเงิน จ านวนเงิน 9,170,000.- บาท  (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

      2.1  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร และซอฟต์แวร์ระบบใหม่ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ให้มีความทันสมัย  สอดรับกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
      2.2  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและการสื่อสาร และซอฟต์แวร์ระบบทดแทน    
ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานให้สอดรับกับเทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
      2.3  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และ
ประสบการณ์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
     3.1  ผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์   
      3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
      3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      3.5  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาท
ถ้วน)  หรือมีผลงานมากกว่า 1 ผลงาน  แต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท  ในวงเงินรวมไม่
น้อยกว่า 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)  และท าสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน 
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      3.6  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ 
      3.7  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
      3.8  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
      3.9  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
                3.10 กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคล
นั้นเป็นผู้แทนที่มีอ านาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญากับกรมต้องจัดท า
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร  และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ
กรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
 
 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

     4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ   
 ประกอบด้วย 

4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบตั้งโต๊ะ จ านวน   35  ชุด  
1) มี/ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 เทรดหรือดีกว่า ท างานที่สัญญาณ

นาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และรองรับชุดค าสั่ง AVX 2.0 เป็นอย่างน้อย 
2) มี/ติดตั้งหน่วยความจ าหลัก ( Main Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4000MB 
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3) มี DVD Drive แบบติดตั้งภายใน สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD ได ้
4) มี/ติดตั้ง Hard disk มีความจุไม่น้อยกว่า 400 GB หรือดีกว่า  
5) มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นแบบ Integrated Graphics Controller 

หรือ Integrated Graphics ในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบแยกส่วน
หน่วยความจ าจากหน่วยความจ าหลัก หรือ ดีกว่า 

6) มีระบบเสียงเป็นแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก ( Built-in on board) หรือ
ดีกว่า  

7) จอแสดงผล (Monitor) เป็นแบบ LCD หรือ LED สามารถแสดงผลได้ไม่
น้อยกว่า 1500x700 pixels หรือดีกว่า 

8) เมาส์แบบ Optical  มี 2 ปุ่มกด และ 1 หมุน ( Scroll Mouse) พร้อมแผ่น
รองเมาส์ ในแต่ละชุด 

9) มีแป้นพิมพ์ ( Keyboard) ซึ่งมีจ านวนปุ่มไม่น้อยกว่า 101 ปุ่ม ซึ่งมีท้ัง
ภาษาไทย อังกฤษ และตัวเลข ปรากฏอยู่บนปุ่มแป้นพิมพ์  

10) มี Ethernet Interface 10/100/1000  Gigabit Ethernet แบบ RJ45 
ได ้

11) มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 และ USB 3.0 หรือดีกว่า รวมแล้วจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 พอร์ต 

12) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือสามารถ Downgrade เป็น Windows 7 
Professional 64Bit แบบมีลิขสิทธิ์ทุกต้องส าหรับการใช้งานของส านักงานฯ และสนับสนุนการใช้งาน
ภาษาไทย พร้อมแผ่นติดตั้งในแต่ละชุด 

13) จอภาพ ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ และ เมาส์ จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายทาง
การค้า เดียวกัน 

14) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งใน
ส่วนของอะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อเข้ามาท าการแก้ไข/
ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) และสามารถให้บริการได้ในวันท าการ
ถัดไป หลังรับแจ้งการร้องขอบริการกรณีท่ีมีการเปลี่ยน Hard disk ต้องส่งมอบ Hard disk ที่ต้องเปลี่ยน
ให้แก่ทางส านักงาน 

15) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ และใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

16) ส่งมอบพร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA 
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17) ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wireless LAN ที่รองรับการท างาน IEEE 

802.11n ได ้
 

4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  ชนิดพกพา จ านวน 5 ชุด  
1) ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 เทรดเป็นอย่างน้อย มีการท างานที่

สัญญาณ นาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.60 GHz และรองรับชุดค าสั่ง AVX 2.0 เป็นอย่างน้อย 
2) ติดตั้งหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 MB 
3) ติดตั้ง Hard Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 GB หรือดีกว่า 
4) มี DVD Drive แบบติดตั้งภายใน สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น DVD ได ้
5) มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นแบบ Integrated Graphics Controller 

หรือ Integrated Graphics ในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ มีระบบควบคุมการแสดงผลแบบแยกส่วน
หน่วยความจ าจากหน่วยความจ าหลัก หรือ ดีกว่า 

6) มีจอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว สามารถแสดงรายละเอียดของภาพได้
ไม่ น้อยกว่า 1300 x 600 Pixels หรือดีกว่า  

7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า รวมแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
พอร์ต 

8) เมาส์แบบ Optical  มี 2 ปุ่มกด และ 1 หมุน ( Scroll Mouse) พร้อมแผ่น
รองเมาส์ ในแต่ละชุด 

9) มี Ethernet Interface แบบ RJ45 ที่รองรับการท างาน Gigabit 
Ethernet ได ้

10) มี Wireless LAN ที่รองรับการท างาน IEEE 802.11n ได ้
11) มีระบบเสียงซึ่งมีล าโพงติดตั้งมาพร้อมภายในตัวเครื่อง 
12) มีแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 40 Wh พร้อมเครื่องประจุไฟฟ้า 
13) ผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องหมายทางการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบตั้งโต๊ะ 
14) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือ สามารถ Downgrade เป็น Windows 7 

Professional 64Bit ลิขสิทธิ์ทุกต้องส าหรับการใช้งานของส านักงานฯ พร้อมแผ่นติดตั้งในแต่ละชุดติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows7Professionalแบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และสนับสนุนการใช้งานภาษาไทย 
พร้อมแผ่นติดตั้งในแต่ละชุด 
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15) มีโปรแกรมสนับสนุนการท างาน ( Driver Software) และคู่มือการใช้งาน

ของ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ติดตั้งมากับเครื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในแต่ละอุปกรณ์มาอย่าง ครบถ้วน พร้อม 
กระเป๋าส าหรับพกพาเครื่อง ในแต่ละเครื่อง 

16) มีเงื่อนไขการรับประกันเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิต 
ทั้งในส่วนของ อะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อเข้ามา ท าการ
แก้ไข/ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service)  

17) มีเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จาก
บริษัทผู้ผลิต 

18) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ และใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

19) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Driver ของเครื่องผ่านทาง Website 
ของบริษัท ผู้ผลิต 

 
     4.2 เครื่อง Scanner   จ านวน   16 เครื่อง 

1) มีความละเอียดในการ Scan ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
2) มีส่วนการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า พร้อมสายส าหรับเชื่อมต่อ 
3) สามารถ Scan เอกสารที่มีขนาดกระดาษขนาด A4 ได้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 15 

หน้าต่อนาท ี
3) มีระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 50 แผ่น 
4) สามารถท าการ Scan งานแบบหน้า-หลังได้ 
5) สามารถท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ได ้
6) มีโปรแกรมสนับสนุนการท างาน ( Driver Software) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งมา

กับ เครื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ส าหรับระบบปฏิบัติการ บรรจุอยู่ใน แผ่น CD-ROM หรือ สื่อบันทึกข้อมูล
แบบอ่ืนๆ 

7) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Driver ของเครื่องผ่านทาง Website ของ
บริษัท ผู้ผลิต 

8) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วนของ 
อะไหล่ และค่าแรง 

9) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ และใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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     4.3 ระบบคอมพิวเตอร์ส่วน Internet Data Center ประกอบด้วย 

4.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ านวน   2  เครื่อง  
1) ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมี

แกนประมวลผลจ านวนไม่น้อยกว่า 16 แกนต่อหน่วยประมวลผลกลาง และท างานที่ความถ่ีสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  

2) หน่วยความจ าหลักมีขนาดรวมแล้วไม่น้อยกว่า 250 GB และท างานที่
ความถี่ไม่น้อยกว่า 2,000MHz  

3) Hard-disk แบบ Solid State Drive สามารถถอดเปลี่ยนโดยไม่ต้องปิด
เครื่องได้ แต่ละหน่วยมีความจุไม่น้อยกว่า  80 GB มีจ านวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วย และมีระบบ
ควบคุมการท างานของ Hard Disk ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 500MB ซึ่งสามารถรองรับการ
ท างานในแบบ RAID-5 พร้อม Hot Spare  หรือ Online Spare หรือ Cool Spare ได้ พร้อมหน้ากาก
ป้องกันการถอด Hard disk 

4) มี Optical Drive ที่สามารถอ่านแผ่น DVD-R ได ้
5) มี Ethernet Interface แบบ RJ45 ที่สามารถรองรับความเร็ว 10  Gigabit 

Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อม PCI-E Card แบบ Full-Height Dual Port RJ45 ที่
รองรับ 10 Gigabit Ethernet Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วย 

6) อุปกรณ์มีความสูงไม่เกิน 1.5 U พร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งในตู้ Rack 19
นิ้ว ซึ่งสามารถเลื่อนเครื่องแม่ข่ายออกมาบ ารุงรักษาได้สะดวก 

7) มีระบบ Redundant Power Supply และระบบ จ่ายพลังงานไฟเพียงพอ
ส าหรับความต้องการของเครื่อง  

8) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่  
9) สามารถรองรับการจ่ายพลังงานของเครื่องได้อย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE 
10) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV 
11) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งใน

ส่วนของอะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware ต้องเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม/
เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) และสามารถให้บริการได้ในวันท าการถัดไป หลัง
รับแจ้งการร้องขอบริการกรณีท่ีมีการเปลี่ยน Hard disk ต้องส่งมอบ Hard disk ที่ต้องเปลี่ยนให้แก่ทาง
ส านักงาน 

 



- 8 - 
 

 
12) สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 2012 และ VMware ESXi 

5.5 ได้เป็นอย่างน้อย 
13) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Software, Firmware และ Driver 

ของเครื่องผ่านทาง Website ของบริษัทผู้ผลิต 
14) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 
 

4.3.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network)  จ านวน 1 ชุด  
1) มีส่วนควบคุม (Controller) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด และมีหน่วยความจ า

ของส่วนควบคุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 16  GB ต่อชุด และสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ 10 Gb iSCSI แบบ 
RJ45 หรือ SPF+ Fiber Optic หรือ SPF+ Direct Attach จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ตต่อหน่วยควบคุม 
พร้อมอุปกรณ์และสายเชื่อมต่อสัญญาณ 

2) สามารถท างานแบบ RAID 6 หรือ RAID-DP หรือเทียบเท่า พร้อม Hot 
Spare หรือ online spare ได้เป็นอย่างน้อย 

3) ติดต้ัง Hard disk แบบ SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 150GB จ านวนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วย และติดตั้ง Hard disk แบบ SAS ขนาดไม่น้อยกว่า 750GB จ านวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วย  และ
มีจ านวน Hard disk ติดตั้งทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วย และสามารถต่อพ่วงตู้ขยาย Hard disk 
ได้สูงสุดรวมทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 120 หน่วย 

4) สนับสนุนการบริหารจัดการผ่าน SNMP, SSH, HTTP และ HTTPS 
5) มีการบริหารจัดการและควบคุมการเข้าถึง LUN (Logical unit number) 

ส าหรับเครื่องที่ต้องการเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานได้ และมีการใช้งานเป็นแบบ Web Based และ/หรือ GUI 
เป็นอย่างน้อย 

6) มีความสามารถ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์  
พร้อมรายงานผลประจ าเดือนได้ 

7) สามารถเพ่ิมขนาด Volume (LUN) ได ้
8) สามารถสร้าง LUN ได้สูงสุดมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2000 LUNs และสามารถ

สร้างและใช้งาน LUN ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 60TB ได ้
9) สามารถเชื่อมต่อและท างานกับระบบปฏิบัติการได้หลากหลายได้พร้อมกัน 

โดยสามารถรองรับการท างานในระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ได้ Windows Server, Solaris, Linux, 
VMware ได้เป็นอย่างน้อย 
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10) สามารถท าการ Snapshot และ Full-Clone Volume (LUN) ได้โดย

เป็นความสามารถบน Storage เองพร้อม License ในการใช้งาน 
11) สามารถท าการ Remote Replication ระหว่าง Storage ได้โดยเป็น

ความสามารถบน Storage เองพร้อม License ในการใช้งาน เมื่อมีการเพ่ิม Storage ที่ Remote 
Location ต้องสามารถท าการ Replicate ได ้

12) สามารถท างานแบบ Thin Provisioning ได้พร้อม License การใช้งาน 
13) Features บน Storage System ที่น าเสนอทุกคุณสมบัติที่ต้องการ หาก

มี License จะต้องเสนอ License ให้ครอบคลุมคุณสมบัติที่น าเสนอ 
14) มี Power Supply จ านวน 2 ชุดท างานแบบ Hot-Swappable และ 

Redundant ในแต่ละ Array หรือ Enclosure และสามารถรองรับการจ่ายพลังงานของเครื่องได้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

16) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่  
17) ตัวเครื่องมีรูปแบบการจัดวางแบบ Rack Mount 19 นิ้ว และมีขนาด

ความสูงไม่เกิน 3U สามารถติดตั้งในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งในตู้ Rack  
18) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE 
19) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV 
20) เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับการทดสอบในรายงานของ  Gartner 

Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays 
21) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งใน

ส่วนของค่าแรง อะไหล่และการปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware 
ต้องเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) และสามารถ
ให้บริการได้ในวันท าการถัดไป หลังรับแจ้งการร้องขอบริการกรณีท่ีมีการเปลี่ยน Hard disk ต้องส่งมอบ 
Hard disk ที่ต้องเปลี่ยนให้แก่ทางส านักงาน 

22) โปรแกรมสนับสนุนการท างาน ( Driver Software) ของอุปกรณ์ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ ส่งมอบอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลส าหรับคอมพิวเตอร์ 

23) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Software ของเครื่องผ่านทาง 
Website ของบริษัทผู้ผลิต 

24) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.storagenewsletter.com%2Frubriques%2Fmarket-reportsresearch%2Fgartner-magic-quadrant-raid%2F&ei=22RcVODxBdWVuASNk4Iw&usg=AFQjCNEC38BPdZLqJv4T0SybPYFOQkwoDg&sig2=_e4gVtU-FpkOS-wuvfttsQ&bvm=bv.79184187,d.c2E&cad=rja
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.storagenewsletter.com%2Frubriques%2Fmarket-reportsresearch%2Fgartner-magic-quadrant-raid%2F&ei=22RcVODxBdWVuASNk4Iw&usg=AFQjCNEC38BPdZLqJv4T0SybPYFOQkwoDg&sig2=_e4gVtU-FpkOS-wuvfttsQ&bvm=bv.79184187,d.c2E&cad=rja
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.storagenewsletter.com%2Frubriques%2Fmarket-reportsresearch%2Fgartner-magic-quadrant-raid%2F&ei=22RcVODxBdWVuASNk4Iw&usg=AFQjCNEC38BPdZLqJv4T0SybPYFOQkwoDg&sig2=_e4gVtU-FpkOS-wuvfttsQ&bvm=bv.79184187,d.c2E&cad=rja
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     4.4 ระบบเครือข่ายภายในอาคาร สมช. ท าเนียบรัฐบาล 

ประกอบด้วย 
4.4.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย  จ านวน   1  ชุด  

1) เป็นอุปกรณ์ LAN Switch ที่มีพอร์ต Ethernet 10/100/1000 จ านวนไม่
น้อยกว่า 48 พอร์ต 

2) มี Uplink พอร์ตเป็น 10 Gb Fiber Optic จ านวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ซึ่งรองรับการใช้งานของสายสัญญาณท่ีปรับปรุงใหม่ในการจัดจ้างครั้งนี้  

3) มี Forwarding rate หรือ Throughput rate ไม่น้อยกว่า 130 Mpps 
4) สามารถท า Static Routing ส าหรับ IPv4 และ IPv6 ได ้
5) สามารถท า Authentication ตามมาตรฐาน 802.1 X, MAC 

authentication, web authentication (captive portal) และ RADIUS ได้  
6) รองรับ MAC address ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 MAC address 
7) รองรับการท า VLAN แบบ IEEE 802.1q ได้ไม่น้อยกว่า 1000 VLANs 
8) สามารถควบคุม Access Control List (ACL) IPv4 และ IPv6 โดย Layer 

3 (IP Address) และ Layer 4 (Port) ได้เป็นอย่างน้อย 
9) สามารถท า QoS ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย  

9.1) Layer 3 หรือ Flow Base  
9.2) Layer 4 หรือ Trusted Mode TCP/UDP  

10) สามารถท า Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1w ได ้

11) ตัวเครื่องมีรูปแบบการจัดวางแบบ Rack Mount พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ
ติดตั้งในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว ที่ก าหนด 

12) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ 
CE 

13) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV 
14) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งใน

ส่วนของค่าแรง อะไหล่และการปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware 
จะเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) และสามารถ
ให้บริการได้ในวันท าการถัดไป หลังรับแจ้งการร้องขอบริการ 
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15) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Software ของเครื่องผ่านทาง 

Website ของบริษัทผู้ผลิต 
16) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 
 
4.4.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณส าหรับลูกข่าย จ านวน   3  ชุด  

1) เป็นอุปกรณ์ LAN Switch ที่มีพอร์ต Ethernet 10/100/1000 จ านวนไม่
น้อยกว่า 48พอร์ต 

2) มี Uplink พอร์ตเป็น 10 Gb Fiber Optic จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ 10Gb Ethernet Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต ซึ่งรองรับการใช้งาน
ของสายสัญญาณท่ีปรับปรุงใหม่ในการจัดจ้างครั้งนี้  

3) มี Forwarding rate หรือ Throughput rate ไม่น้อยกว่า 130 Mpps 
4) สามารถท า Static Routing ส าหรับ IPv4 และ IPv6 ได ้
5) สามารถท า Authentication ตามมาตรฐาน 802.1 X, MAC 

authentication, web authentication (captive portal) และ RADIUS ได้  
6) รองรับ MAC address ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 MAC address 
7) รองรับการท า VLAN แบบ IEEE 802.1q ได้ไม่น้อยกว่า 1000 VLANs 
8) สามารถควบคุม Access Control List (ACL) IPv4 และ IPv6 โดย Layer 

3 (IP Address) และ Layer 4 (Port) ได้เป็นอย่างน้อย 
9) สามารถท า QoS ดังต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย  

9.1) Layer 3 หรือ Flow Base  
9.2) Layer 4 หรือ Trusted Mode TCP/UDP  

10) สามารถท า Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, 
IEEE 802.1w ได ้

11) ตัวเครื่องมีรูปแบบการจัดวางแบบ Rack Mount พร้อมอุปกรณ์ส าหรับ
ติดตั้งในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว ที่ก าหนด 

12) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE 
13) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV 
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14) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งใน

ส่วนของค่าแรง อะไหล่และการปรับปรุงโปรแกรมของอุปกรณ์ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware 
จะเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) และสามารถ
ให้บริการได้ในวันท าการถัดไป หลังรับแจ้งการร้องขอบริการ 

15) มีการสนับสนุน Update/Upgrade Software ของเครื่องผ่านทาง 
Website ของบริษัทผู้ผลิต 

16) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาประเทศไทยของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น 

17) พร้อม อุปกรณ์รองรับ Gigabit Ethernet สามารถจ่ายพลังงานแบบ 
802.3at จ านวนไม่น้อยกว่า 5 Port รวมจ่ายพลังงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 
 

4.4.3 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย  จ านวน   1  ชุด 
1) เป็นอุปกรณ์ Appliance ซึ่งออกแบบมาเพ่ือท าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของเครือข่ายโดยเฉพาะ 
2) มีหน่วยการประมวลผลความปลอดภัยแบบ Dual cores หรือ Multicores 

หรือ หลายหน่วยประมวลผล  
3) มี Port รองรับความเร็วแบบ 1000Base-T Ethernetไม่น้อยกว่า 5 Ports 
4) การท างานของ Firewall แบบ Stateful มี Throughput สูงสุดไม่น้อย

กว่า 700 Mbps 
5) สามารถท า NAT (Network Address Translation) และ PAT (Port 

Address Translation) ได้เป็นอย่างน้อย 
6) รองรับการใช้งาน IPv6 
7) รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1q (VLAN tagging) และสามารถใช้งานได้ไม่

น้อยกว่า 30 VLANs 
8) การท างาน VPN มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 175 Mbps 
9) สามารถเข้ารหัสเพื่อการส่งข้อมูลด้วยวิธีการ VPN โดยสามารถเข้ารหัส

แบบ IPSec, PPTP, SSL และ L2TP เพ่ือความปลอดภัยในการติดต่อจากระยะไกลได้ 
10) รองรับการใช้งาน IPSec VPN ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 25  Peer และ พร้อม

ใช้งาน SSL VPN ขั้นต่ าได้ไม่น้อยกว่า 2 Licensed และ IPSec VPN ไม่น้อยกว่า 2 Licensed 
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11) สามารถท าการควบคุม Application inspection มี Throughput ไม่

น้อยกว่า 200 Mbps 
12) สามารถตรวจสอบ Malware (Virus, Spyware, botnet, Trojan เป็น

ต้น) และมี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 120 Mbps 
13) สามารถท าการ DPI inspection ได้ และมี Throughput สูงสุดไม่น้อย

กว่า 120 Mbps 
14) สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมๆกัน ( Concurrent Sessions) ได้ไม่

น้อยกว่า 50,000 connections per second แบบ Deep Packet Inspection (DPI) 
15) สามารถเข้ารหัสแบบ 3DES และ AES ได ้
16) สามารถป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention) โดยสามารถตรวจจับ

การบุกรุกได้ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วย Signature และ Anomaly Detection เป็นอย่างน้อย และมี
Throughputไม่น้อยกว่า 200 Mbps 

17) สามารถท า Dynamic routing อันได้แก่ Static routes, RIP v1, RIP 
v2, OSPF และ BGP ได้เป็นอย่างน้อย 

18) สามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปเก็บยัง Syslog เซิร์ฟเวอร์เพ่ือเป็นการเก็บสถิติ , 
ตรวจสอบ, หรือวิเคราะห์ได้  

19) สามารถบริหารและจัดการได้ผ่าน Web GUI, SSH และ Console 
Interface 

20) สามารถควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้
ไม่น้อยกว่า 16 ตัว  

21) พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้งใน Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว 
22) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FCC หรือ CE 
23) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ TUV 
24) อุปกรณ์ท่ีเสนอเป็นของใหม่ และสามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าของ

ประเทศไทยได ้
25) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งในส่วนของ

อะไหล่ ค่าแรงและการปรับปรุงโปรแกรมของระบบ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware ต้องเข้ามา
ท าการแก้ไข / ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) ภายในวันท าการถัดไป
หลังจากท่ีได้รับแจ้งเรื่อง 
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26) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น หรือจากบริษัทที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต กรณีบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสาขาในประเทศไทย 

 
4.4.4 อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย   จ านวน   15  หน่วย  

1) รองรับการควบคุมจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย และสามารถ
ใช้งานรวมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ของส านักงานฯ ได้ 

2) มีเสาอากาศแบบภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 4 เสาสัญญาณ 
3) รองรับการการใช้งานเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน  IEEE 802.11n 
4) มีช่องส าหรับเชื่อมต่อ 10/100/1000BASE-T แบบ RJ-45 รองรับ PoE 
5) สนับสนุนการใช้รักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน 802.11 i, Wi-Fi 

Protected Access 2 (WPA2), WPA , Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP) 

6) รองรับการ Authentication แบบ RADIUS, Active Directory เป็นต้น 
7) มีอุปกรณ์ส าหรับจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์แบบ PoE (PoE injector) 
8) สามารถใช้งานการควบคุมอุปกรณ์ด้วย อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

เครือข่ายในการจัดซื้อครั้งนี้และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย SonicWALL NSA2600 ได ้
9) พร้อมติดตั้งเดินสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายใน

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติตามที่ ณ จุดที่หน่วยงานก าหนด 
10) อุปกรณ์ท่ีเสนอเป็นของใหม่ 
11) สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 
12) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งในส่วนของ

อะไหล่ ค่าแรงและการปรับปรุงโปรแกรมของระบบ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware ต้องเข้ามา
ท าการแก้ไข / ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้งเครื่อง ( On-Site Service) ภายในวันท าการถัดไป
หลังจากท่ีได้รับแจ้งเรื่อง 

13) บริษัทที่เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัทสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น หรือจากบริษัทที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต กรณีบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีสาขาในประเทศไทย 
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4.4.5 โปรแกรม VMware Enterprise Plus ส าหรับ 2 หน่วยประมวลผล จ านวน 1 ชุด 

1) โปรแกรม VMware Enterprise Plus พร้อม licensed ส าหรับ 2 หน่วย
ประมวลผล พร้อม VMware vCenter Standard ส าหรับส าหรับบริหารจัดการ VMware Enterprise 
Plus และสามารถอัพเกรดโปรแกรมไดม้ากกว่า 2 ปี 

2) สามารถสร้างระบบเครือข่ายเสมือนได้ เช่น Switch, VLAN 
3) รองรับการสร้าง Switch เสมือนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 Switches และ

พอร์ตเสมือนจ านวนไม่น้อยกว่า 1000 พอร์ต 
4) รองรับการควบคุมบริหารจัดการ โครงข่ายเสมือน แบบ NIOC (Network 

I/O Control) 
 

4.4.6 ปรับเปลี่ยนสายสัญญาณภายในอาคารระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้น 4ไปยังแต่ละชั้นภายในส านักงานให้สามารถรองรับการใช้งาน 10 Gb Ethernet พร้อม
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้งาน 

1) ย้ายตู้เครือข่ายชั้น 2 และ ชั้น 3 ไปติดตั้งยังจุดที่ก าหนดพร้อมเชื่อมต่อ
สายสัญญาณเครื่องลูกข่ายไปยังมายังจุดที่ตั้งใหม่ 

2) เดินสายสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 
2.1)ติดตั้งเดินสายเคเบิลใยแก้วน าแสงขนาด 6 Core แบบ Multi-

Mode รองรับการรับส่งสัญญาณตามมาตรฐาน OM4 หรือดีกว่าได้  
2.2) เดินสายสัญญาณระหว่างต้นทาง ศูนย์ฯ ชั้น 4 ไปยังปลายทาง ตู้

เครือข่าย ชั้น 1 , ชั้น2 ชั้น 3 และตู้เครือข่าย ห้องควบคุมระบบการประชุมชั้น 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 12 
Core ต่อตู้เครือข่ายและเดินสายภายในท่อโลหะอ่อน ( Flexible Metal Conduit) หรือแบบอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

2.3) การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วน าแสงต้องถูกต้องตามหลักการ
เดินสาย การวางสาย (Handing) และการดัดงอ (Bending) ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิตสาย 

2.4) ท าการเข้า Patch Panel แบบ LC ทั้งต้นทางและปลายทาง 
พร้อมแสดงจุดปลายทางของสายสัญญาณแต่ละคู่สาย พร้อมสายเชื่อมต่อ Fiber Optic Patch Cord 
ระหว่าง Patch Panel และ Network Switch เป็นยี่ห้อเดียวกับสายเคเบิลใยแก้วน าแสง 

2.5) ท าการทดสอบสายเคเบิล ทุกเส้นที่ปลายสายทั้ง 2 ด้าน  ด้วย
เครื่อง OTDR และจัดท ารายงานการทดสอบสายเคเบิล ส่งให้ทางส านักงานฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
ระหว่างการทดสอบ  ต้องมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ สมช. ควบคุมแลดูการทดสอบด้วย 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

http://www.compomax.co.th/product/flexible-metal-conduit-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/
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2.6) จัดเก็บรื้อถอนสายสัญญาณเก่าที่ท าการเชื่อมโยงระหว่างชั้น 

หลังจากท่ีติดตั้งและสามารถใช้งานสายคู่ใหม่ได้แล้ว 
3) เดินสายสัญญาณและสาย LAN 

3.1) ใช้สายสัญญาณแบบ  CAT6A U/FTP หรือ F/UTP หรือดีกว่า 
ซึ่งสามารถรองรับสัญญาณท่ีความถี่ไม่น้อยกว่า 500 MHz ที่ 100 เมตรได้เป็นอย่างน้อย 

3.2) เดินสายสัญญาณระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 กับตู้
เครือข่าย ชั้น 1, ชั้น2 และ ชั้น 3 และตู้เครือข่าย ห้องควบคุมระบบการประชุมชั้น 3 จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 สายสัญญาณและการเดินสายภายในท่อโลหะอ่อน ( Flexible Metal Conduit) หรือแบบอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

3.3) ท าการเข้า Patch Panel ทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแสดง
จุดปลายทางของแต่ละสายสัญญาณ พร้อมสายเชื่อมต่อระหว่าง patch panel และ Network Switch 

3.4) จัดเก็บรื้อถอนสายสัญญาณเก่าที่ท าการเชื่อมโยงระหว่างชั้นซึ่ง
ไม่สามารถใช้งานได้หลังจากท่ีติดตั้งและสามารถใช้งานสายคู่ใหม่ได้ 

4) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการ
แก้ไข ตลอดระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม  และต้องด าเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ 

 
     4.5 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.5.1 ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน   1  ชุด  
1) การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้เชื่อมโยงเครือข่ายของส านักงานฯ  

และท่ีศูนย์ราชการพร้อม IPv4 เป็นแบบติดตั้งประจ าจุด จ านวนไม่น้อยกว่า 4 IP ในแต่ละจุด 
2) มีความเร็วสูงสุดในรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 20  Mbps และมีความเร็วสูงสุด

ในส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 Mbps 
3) เป็นระยะเวลาในการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ส านักงานฯ 

ครบก าหนดกับคู่สัญญาเดิมที่ส านักงานฯ ได้ท าไว้ 
     4.6 จัดหาสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows Server 

ประกอบด้วย 
1) โปรแกรม Microsoft Windows Server 2012R2 Data Center ส าหรับ

ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายแบบ 2 หน่วยประมวลผลพร้อม software assurance จ านวน 1 ชุด 
 

http://www.compomax.co.th/product/flexible-metal-conduit-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/
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2) สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม MS Windows Server แบบ user licensed 

พร้อม software assurance จ านวน 150 ชุด 
3) โปรแกรม Microsoft Windows 8 Professionals หรือดีกว่า พร้อม 

software assurance และสิทธิ์ในการใช้งาน Downgrade Version ของ Windows จ านวน 5 ชุด 
 
     4.7 จัดหาสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft 

Exchange Server Standard) 
1) สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม MS Exchange Standard Server 2013 แบบ 

user licensed พร้อม software assurance จ านวน 150 ชุด 
 

     4.8 บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และสื่อสาร ทั้งระบบประกอบด้วย 
                     4.8.1) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติส าหรับเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่าย ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์ราชการ 

1) ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติที่ท าเนียบรัฐบาล จ านวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย 
1.1) ยี่ห้อ Leonics รุ่น UPS NB1531 พร้อมตู้แบตเตอรี่ส ารอง จ านวน 1 ชุด 
1.2) ยี่ห้อ APC รุ่น SUA3000RMI2U จ านวน 2 ชุด 
1.3) ด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบระบบ บ ารุงรักษาและด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ 
2) ระบบส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติที่ศูนย์ราชการฯ ยี่ห้อ  Blueline รุ่น UPS PTP20-20 

2.1) ด าเนินการตรวจสอบทดสอบระบบ บ ารุงรักษาและด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

2.2) เปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ส ารองทั้งหมดจ านวน 80 หน่วย 
3) การตรวจสอบทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทดสอบของอุปกรณ์ดังกล่าว  

โดยส่งแผนงานการตรวจสอบและทดสอบระบบแก่ส านักงานฯ ในขั้นตอนยื่นเอกสารของผู้เข้าประกวด
ราคา 

4) รายงานผลการตรวจสอบทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบ
ระยะเวลาการตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

5) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 

 



- 18 - 
 

 
                    4.8.2) บ ารุงรักษาระบบคว บคุมอุณหภูมิห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย  
ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์ราชการ 

1) ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ศูนย์ราชการฯ ยี่ห้อ Stulz รุ่น C7000 advance จ านวน 2 ชุด 
2) ระบบควบคุมอุณหภูมิที่ท าเนียบรัฐบาล ยี่ห้อ Saijo Denki รุ่น SJ-W30 จ านวน 3 ชุด 
3) แก้ไขการรั่วซึมจากระบบท่อน้ าหรือท่อน้ ายาของระบบควบคุมอุณหภูมิ 
4) ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เสื่อมสภาพ , อะไหล่ที่เปลี่ยนตามอายุใช้

งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
5) การตรวจสอบทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทดสอบของอุปกรณ์ดังกล่าว  

โดยส่งแผนงานการตรวจสอบและทดสอบระบบแก่ส านักงานฯ ในขั้นตอนยื่นเอกสารของผู้เข้าประกวด
ราคา 

6) รายงานผลการตรวจสอบทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบ
ระยะเวลาการตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

7) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 

 
                    4.8.3) บ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการเข้าห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์ราชการ 

1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เสื่อมสภาพ , อะไหล่ที่เปลี่ยนตามอายุใช้
งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2) การตรวจสอบทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทดสอบของอุปกรณ์ดังกล่าว 
และรายงานผลการตรวจสอบทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบระยะเวลาการ
ตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

3) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 

 
                     4.8.4) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆภายในห้องจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและระบบ
ส ารองข้อมูล ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์ราชการ 

1) ระบบตรวจจับแจ้งเตือนไฟไหม้และระบบดับเพลิง 
2) ระบบตรวจจับน้ ารั่วซึม 
3) ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมพัดลมระบายอากาศ 
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4) ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เสื่อมสภาพ , อะไหล่ที่เปลี่ยนตามอายุใช้

งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
5) การตรวจสอบทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทดสอบของอุปกรณ์ดังกล่าว 

และรายงานผลการตรวจสอบทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบระยะเวลาการ
ตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

6) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 
                     4.8.5) บ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด และระบบรับสัญญาณดาวเทียม  ของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าเนียบรัฐบาล 

1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เสื่อมสภาพ , อะไหล่ที่เปลี่ยนตามอายุใช้
งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2) ตรวจสอบทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทดสอบของอุปกรณ์ดังกล่าว และ
รายงานผลการตรวจสอบทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบระยะเวลาการ
ตรวจสอบทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

3) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 

 
                     4.8.6) ปรับปรุง และ บ ารุงรักษาอุปกรณ์การประชุมประกอบไปด้วย ระบบไมโครโฟน 
สายสัญญาณภาพและเสียง  ระบบกล้องห้องประชุม ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์ราชการ ประกอบไปด้วย 

1) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการวิดีโอแบบเครือข่าย  (Video Management System) ที่ห้อง
ประชุมท าเนียบรัฐบาล 

1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์บริหารจัดการวิดีโอแบบเครือข่าย IP จ านวน 2 เครื่อง 
1.1.1) ติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 แกนประมวลผลหรือดีกว่า 

ท างานที่สัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0  GHz และ รองรับชุดค าสั่ง AVX 2.0 เป็น
อย่างน้อย 

1.1.2) ติดตั้งหน่วยความจ าหลัก (Main Memory)  มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB DDR3 หรือดีกว่า 

1.1.3) มี DVD Drive แบบติดตั้งภายใน สามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น 
DVD ได้ 
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1.1.4) ติดตั้ง Hard disk แบบ SSD มีความจุไม่น้อยกว่า 100  GB หรือ

ดีกว่า  
1.1.5) มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นแบบ Integrated Graphics 

Controller หรือ Integrated Graphics ในหน่วยประมวลผลกลาง หรือ ระบบ
ควบคุมการแสดงผลแบบแยกส่วน มีหน่วยความจ าระบบแสดงผลไม่น้อยกว่า 2000  
MB สามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 4 จอแสดงผล 

1.1.6) มีระบบเสียงเป็นแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก ( Built-in on 
board) หรือดีกว่า  

1.1.7) พร้อมจอแสดงผล ( Monitor) จ านวนไม่น้อยกว่า 6 จอ โดย
จอแสดงผลเป็นแบบ LCD หรือ LED มีขนาดกว้างทางด้านทแยงมุมไม่น้อยกว่า 16 
นิ้ว สามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 1200 x700 pixels รองรับการเชื่อมต่อแบบ D-
Sub (VGA) และ DVI หรือ DP หรือ HDMI หรือ HDCP และสามารถยึดกับขาตั้ง
แสดงผลแบบหลายจอได้ 

1.1.8) ติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องประชุม 
และสามารถแสดงผลแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีขอบของ windows ของโปรแกรมท้ัง 4 
ด้านของหน้าจอ และสามารถเชื่อมต่อและแสดงผลกล้องในห้องประชุมได้ไม่น้อยกว่า 
5 ตัว 

1.1.9) เมาส์แบบ Optical มี 2 ปุ่มกด และ 1 หมุน ( Scroll Mouse) 
พร้อมแผ่นรองเมาส์ ในแต่ละชุด 

1.1.10) มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีจ านวนปุ่มไม่น้อยกว่า 101 ปุ่ม 
ซึ่งมีท้ังภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษ ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์  

1.1.11) มี Ethernet Interface 10/100/1000  Gigabit Ethernet 
แบบ RJ45 ได ้

1.1.12) มีช่องส าหรับการเชื่อมต่อ USB 3.0 ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.1.13) มีช่องส าหรับการเชื่อมต่อ RS-232 ได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.1.14) ติดตั้งระบบปฏิบัติการ หรือสามารถ Downgrade เป็น 

Windows 7 Professional 64 Bit แบบมีลิขสิทธิ์ทุกต้องส าหรับการใช้งานของ
ส านักงานฯ และสนับสนุนการใช้งานภาษาไทย พร้อมแผ่นติดตั้งในแต่ละชุด 

1.1.15) ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ และ เมาส์ จะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย
ทางการค้า เดียวกัน 
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1.1.16) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3  ปี จาก

บริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วนของอะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน 
Hardware จะมีการติดต่อเข้ามาท าการแก้ไข/ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ณ ที่ติดตั้ง
เครื่อง (On-Site Service) และสามารถให้บริการได้ในวันท าการถัดไป หลังรับแจ้ง
การร้องขอบริการกรณีท่ีมีการเปลี่ยน Hard disk ต้องส่งมอบ Hard disk ที่ต้อง
เปลี่ยนให้แก่ทางส านักงาน 

1.1.17) อุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่  
1.1.18) สามารถรองรับการจ่ายพลังงานของเครื่องได้อย่างเพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ 
1.2) เครื่องรับโทรทัศน์ 

1.2.1) มีขนาดความกว้างของหน้าจอไม่น้อยกว่า 45 นิ้วเมื่อวัดตามแนว
ทแยงมุม สามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 1900x1000 พิกเซล 

1.2.2) รองรับ การรับ สัญญาณทีวีดิจิตอลตามมาตรฐานที่ กสทช. 
ก าหนด โดยเป็นแบบติดตั้งภายในเครื่องรับโทรทัศน์ 

1.2.3) รองรับการแสดงภาพ 3 มิติแบบ Passive พร้อมแว่นส าหรับดู
โทรทัศน์ 3 มิติ จ านวน 6 อัน 

1.2.4) รองรับการรับชมแปลงภาพวีดีโอ 2 มิติ เป็น วีดีโอ 3 มิติ ได ้
1.2.5) มีระบบ Dynamic MCI ไม่น้อยกว่า 600 ที่ 200Hz 
1.2.6) มีระบบ Micro Pixel Control (Local Dimming) 
1.2.7) รองรับการการเข้ารหัสวีดีโอแบบ HEVC Codec และ H.264 

Codec เป็นอย่างน้อย 
1.2.8) รองรับการถอดรหัสเสียงแบบ Dolby Digital Decoder และ 

DTS Decoder เป็นอย่างน้อย 
1.2.9) มีช่องส าหรับเชื่อมต่อ USB 2.0 และ HDMI 1.4 พร้อมสาย

แปลงจาก DVI to HDMI และ DP to HDMI อย่างละ 1 เส้นเป็นอย่างน้อย 
1.2.10) มีช่อง RJ 45 ส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ รองรับ Wireless 

LAN  
1.2.11) มีขาตั้งล้อเลื่อนส าหรับการเคลื่อนย้าย  
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1.2.12) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งใน

ส่วนของอะไหล่ ค่าแรงและการปรับปรุงโปรแกรมของระบบ ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางด้าน Hardware ต้องเข้ามารับเครื่องเพ่ือน าไปการแก้ไข  

2) ปรับปรุงคุณภาพระบบกล้องเครือข่ายในห้องประชุม 
2.1) กล้องวงจรปิดชนิดสี แบบ PTZ (Pan Till Zoom) จ านวน 3 หน่วย 

2.1.1) เป็นกล้อง Network IP Camera รองรับการเชื่อมต่อตาม
มาตรฐาน 100Base-T หรือดีกว่า พร้องช่องการเชื่อมต่อแบบ RJ45 

2.1.2) สามารถถ่ายภาพวีดีโอที่ขนาดรายละเอียด 1080p มีความเร็วไม่
น้อยกว่า 24 ภาพต่อวินาที 

2.1.3) รองรับการท างานของ Shutter Time ที่ความเร็ว 1-1/9999 
วินาทีหรือดีกว่า 

2.1.4) รองรับมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพแบบ H.264 และ MJPEG 
เป็นอย่างน้อย 

2.1.5) สามารถขยายภาพแบบ Optical Zoom ได้อย่างน้อย 19 เท่า  
พร้อมระบบ Auto Focus 

2.1.6) มีระบบ White Balance แบบ Auto เป็นอย่างน้อย 
2.1.7) สามารถหมุนได้มากกว่า 360 องศารอบตัวอย่างต่อเนื่อง  และมี

ความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า 99 องศาต่อวินาที 
2.1.8) สามารถก้มเงยได้ 0 ถึง 90 องศาเป็นอย่างน้อย  และมีความเร็ว

ในการหมุนไม่น้อยกว่า 88 องศาต่อวินาที พร้อมระบบ Auto Flip  
2.1.9) รองรับโปรโตคอล IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,SNMP,RTSP,RTP 

และ ICMP เป็นอย่างน้อย 
2.1.10) รองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ PoE หรือ PoE+ 
2.1.11) รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน ONVIF เป็นอย่างน้อย 
2.1.12) พร้อมติดตั้งทดแทนกล้องในห้องประชุม 

2.2) กล้องวงจรปิดชนิดสีแบบคงท่ี จ านวน 2 หน่วย 
2.2.1) เป็นกล้อง Network IP Camera รองรับ การเชื่อมต่อ

ตามมาตรฐาน 100Base-T หรือดีกว่า  พร้องช่องการเชื่อมต่อแบบ RJ45 
2.2.2) สามารถถ่ายภาพวีดีโอที่ขนาดรายละเอียด 1080p ที่ความเร็วไม่

น้อยกว่า 24 ภาพต่อวินาที 
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2.2.3) รองรับมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลภาพแบบ H.264 และ MJPEG 

เป็นอย่างน้อย 
2.2.4) มีระบบ White Balance แบบ Auto เป็นอย่างน้อย 
2.2.5) รองรับโปรโตคอล IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,SNMP,RTSP,RTP 

และ ICMP เป็นอย่างน้อย 
2.2.6) รองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ PoE หรือ PoE+ 
2.2.7) รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน ONVIF เป็นอย่างน้อย 
2.2.8) พร้อมติดตั้งทดแทนกล้องในห้องประชุม 

2.3) ระบบควบคุมกล้อง PTZ (Pan Till Zoom) จ านวน 1 หน่วย 
2.3.1) สามารถควบคุมกล้องวงจรปิดในห้องประชุมแบบ PTZ ได ้
2.3.2) สามารถควบคุมกล้องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 ตัว 
2.3.3) มีจอภาพเพ่ือแสดงภาพ Live View จากกล้องได ้
2.3.4) มีช่องในการเชื่อมต่อแบบ RJ45 รองรับการเชื่อมต่อแบบ 100 

Base-T หรือ ดีกว่า 
2.4) ผลิตภัณฑ์ของระบบกล้องเครือข่ายในห้องประชุมต้องเป็นผลิตภัณฑ์จาก

บริษัทผู้ผลิตเดียวกัน 
2.5) มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งในส่วน

ของอะไหล่และค่าแรง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะเข้ามาท าการแก้ไข/
ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ทดแทน ของอุปกรณ์และสายสัญญาณ 
3) บ ารุงรักษาระบบไมโครโฟน ห้องประชุมของส านักงานฯ ที่ ท าเนียบรัฐบาล และ ศูนย์

ราชการทั้งระบบ 
3.1) ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนทดแทนอะไหล่เสื่อมสภาพ , อะไหล่ที่เปลี่ยน

ตามอายุใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  หากไม่สามารถซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ให้ชี้แจ้ง
สาเหตุดังกล่าว และหากทางส านักงานส่งซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทาง
บริษัทจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ทางส านักงาน 

3.2) ท าความสะอาดขั้วต่ออุปกรณ์ระบบสัญญาณเสียงภายในห้องควบคุม และ
ภายในห้องประชุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติของอุปกรณ์ดังกล่าว 

3.3) ตรวจสอบทดสอบการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบ
ทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบระยะเวลาการตรวจสอบทุก 4 
เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
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3.4) หากพบตรวจพบหรือได้รับแจ้งปัญหาให้รีบเข้ามาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข 

ตลอดระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เพ่ิมเติม 
4) ตรวจสอบ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบสายสัญญาณ  Video Input และอุปกรณ์ควบคุม

ภาพจากห้องประชุม 
4.1) ด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบ สายสัญญาณ ระบบควบคุมสัญญาณภาพ Input 

และด าเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
4.2) ท าความสะอาดขั้วต่ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพภายในห้องควบคุมและภายใน

ห้องประชุม ตามมาตรฐานการปฏิบัติของอุปกรณ์ดังกล่าว 
4.3) ตรวจสอบทดสอบการท างานของอุปกรณ์ดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบ

ทดสอบในแต่ละครั้งแก่ส านักงานฯ จ านวน 1 ชุด โดยมีรอบระยะเวลาการตรวจสอบทุก 4 
เดือน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

 

     4.9 ข้อเสนอจะต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดของเอกสารเสนอทางเทคนิค และ 
ผู้เข้าประกวดราคาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ารายละเอียดที่อธิบายเกี่ยวกับการ ยอมรับ ข้อก าหนดอยู่ 
ณ ต าแหน่งใดในเอกสารข้อเสนอทางเทคนิค โดยแสดงเลข อ้างอิง เช่น เล่มที่ บทท่ี หน้าที่ เลข
บรรทัดไว้ในคอลัมน์ “เลขอ้างอิง ” ในเอกสาร ข้อเสนอทาง เทคนิค และนอกจากนี้ ผู้เสนอราคา
จะต้องระบุเลขหัวข้อของ ข้อก าหนดไว้ในเอกสาร ข้อเสนอทางเทคนิค ณ ต าแหน่งที่มีรายละเอียด
อธิบาย เกี่ยวกับข้อก าหนดนั้นอยู่ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

                       100  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

6.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
                       ด าเนินการติดตั้ง พร้อมส่งมอบ ภายใน 100 วันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา   
 

7.  วงเงินในการจัดหาและงบประมาณ 
                        จ านวนเงิน  จ านวนเงิน 9,170,000.- บาท  (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
                        ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ   ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
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 หมายเหตุ  :    ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับร่าง
ขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ติดต่อสอบถามทาง  Email: webmaster@nsc.go.th  และ
ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) โดยระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ไปยังสถานที่ติดต่อดังนี้ 

1. ทางไปรษณีย์  ส่งถึง 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ)  
ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 

2. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 
0-2629-8000 ต่อ 1102, 4442 - 4446 
0-2629-8045 , 0-2629-8056 

 
 
                                             ลงชื่อ                                            ประธานกรรมการ 
                                                             (นายรพี  โล่ชัยยะกูล) 
 
                                             ลงชื่อ                                                 กรรมการ 
                                                              (นายผลิน  กลิ่นขจร) 
 
                                             ลงชื่อ                                                 กรรมการ 
                                                         (นายภัทรพงศ์  ตัณฑเจริญรัตน์) 
 
                                             ลงชื่อ                                                 กรรมการ 
                                                               (นายธิติพงศ์  หนูข า) 
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