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โครงการจัดหาอุปกรณเ์ครือข่ายสื่อสารพืน้ฐาน และระบบความปลอดภัยเครือขา่ย สําหรบัอาคารศูนย์เทคโนโลยี-
สารสนเทศ  
1. ระบบเครือข่ายหลักแบบ 10 Gigabit Ethernet 

(1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก(CoreSwitch-Type 1)จํานวน2ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ
ดังนี ้
(1.1) มีโครงสร้างเป็นลักษณะModular Chassis จํานวนสล็อตไม่น้อยกว่า7 สล็อตโดยสนับสนุน

การใส่พอร์ต10 กิกะบิตอีเทอร์เน็ตและพอร์ต 40 กิกะบิทอีเทอร์เน็ตแบบ Wire-rate หรือ 
Non-blockingได้สูงสุดไม่น้อยกว่า64 พอร์ต 

(1.2) มีขนาดSwitching Fabric หรือSwitch Capacity รวมไม่น้อยกว่า550 Gbps และมขีนาด
Bandwidth ต่อLine Card สล็อตไม่น้อยกว่า40 Gbps (คดิทิศทางเดียว) 

(1.3) มีหน่วยประมวลผลและSwitching Fabric สาํรองแบบN+1 โดยประสิทธิภาพการทํางานไม่
ลดลงเมื่อหน่วยประมวลผลและSwitching Fabric หลักหยุดทํางาน 

(1.4) มีระบบทํางานทดแทนระหว่างหน่วยประมวลผลหลักและสาํรองกรณีหน่วยประมวลผลหลัก
เสียหรือหยุดทาํงานอุปกรณ์ต้องสามารถทํางานต่อเน่ืองได้โดยไม่หยุดชะงัก(Nonstop 
Forwarding) 

(1.5) มีPower Supply สํารองแบบN+1 โดยสามารถถอดเปลี่ยนขณะทํางานได้(Hot-
Swappable) 

(1.6) รองรับพอร์ตแบบFast Ethernet, Gigabit Ethernetและ10 Gigabit Ethernet(IEEE 
802.3ae, IEEE 802.3ak และ IEEE 802.3an) ได้เป็นอย่างน้อย 

(1.7) มีพอร์ตแบบ1000 Base-X (SFP หรือGBIC) จํานวนไม่น้อยกว่า24 พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ
1000 Base-SXจํานวน 20 ชุด และโมดูลแบบ1000 Base-LXจํานวน 4 ชุด 

(1.8) มีพอร์ตแบบ10/100/1000 Base-T จํานวนรวมไม่น้อยกว่า48 พอร์ต 
(1.9) มีพอร์ตแบบ10 GBase-X จาํนวนไม่น้อยกว่า16 พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ10 GBase-SR 
(1.10) มีฮาร์ดแวร์สนับสนุนIPv6 แบบUnicast และMulticast  
(1.11) มีระบบปฏิบัติการ(Operating System) ในรูปแบบModular OS 
(1.12) สามารถทําSoftware Upgrade และDowngrade ได้โดยท่ีอุปกรณ์ยังสามารถให้บริการ

ส่งผ่านข้อมูลต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก 
(1.13) สามารถรองรับจํานวนMAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า55,000 MAC Addresses 
(1.14) สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานได้แก่IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1q และIEEE 802.3adเป็นอย่างน้อย 
(1.15) สามารถทําการตรวจสอบความผิดพลาดของการเช่ือมต่อสายสัญญาณ Uni-Directional 

Link Detection (UDLD) 
(1.16) สามารถรองรับการทําIPv4 Routing ได้แก่Static, RIP, OSPF, BGPv4, IS-IS, Policy Base 

Routing (PBR) โดยรองรับจํานวนIPv4 Routing ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า256,000 รายการ 
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(1.17) สามารถรองรับการทําIPv6 ได้แก่Static Routing, RIPng, OSPFv3, Multiprotocol BGP 
for IPv6 และMLDv2 ได้เป็นอย่างน้อย 

(1.18) สามารถรองรับIP Multicast Membership ได้แก่IGMP v1, v2, v3 และIGMP Filtering 
ได้เป็นอย่างน้อย 

(1.19) สามารถรองรับIP Multicast Routing Protocol ได้แก่PIMเป็นอย่างน้อยโดยรองรับจํานวน
Multicast ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า32,000 รายการ 

(1.20) สามารถการทาํVirtual Router Forwarding (VRF) เพ่ือให้สามารถแบ่งRouting Table 
และRouting Protocol รวมไปถึงการใช้Multicast (Multicast VRF) ของการใช้แต่ละกลุ่ม
ออกจากกันได้ 

(1.21) สนับสนุนการสร้างAccess Control List (ACL) และQoS ได้ในระดับHardware รวมกันได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า128,000 รายการ 

(1.22) ต้องมีความสามารถด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายดังต่อไปน้ี 
(1.22.1) การทาํAccess Control List (ACL) Layer 2-4 โดยสามารถบังคับการใช้งานได้ทั้ง

ในระดับพอร์ต, VLAN และRoute Interface ได้ 
(1.22.2) IEEE 802.1x แบบ VLAN Assignment, Guest VLAN, Authentication Fail 

VLAN Assignment และ Voice VLAN ได้ 
(1.22.3) IEEE 802.1x แบบ Multi Authentication หรือ Multiple Supplicants per 

port 
(1.22.4) สนับสนุนการทําUser Web-Based Authentication โดยรองรับCustom HTML 

สําหรับหน้าAuthentication และระบุURL ที่ใหR้edirect เมื่อAuthentication 
ผ่านได้ 

(1.22.5) BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Port Security 
(1.22.6) การควบคุม Multicast และ Broadcast Storm 
(1.22.7) DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard (IP & 

MAC Binding) 
(1.22.8) มีกลไกการป้องกัน Unknown unicast flood blocking, Unknown multicast 

flood blocking และ Layer 3 flow cache flood 
(1.22.9) สามารถรองรับการทําTraffic Rate-Limiting หรือPolicing ที่CPU ได้ในระดับ

ฮาร์ดแวร์ 
(1.23) สามารถรองรับการทําQuality of Service (QoS) ดังต่อไปนี้ 

(1.23.1) Classification ได้ทั้งขาเข้า(Input) และขาออก(Output) 
(1.23.2) Policing และMarking ได้ทั้งขาเข้า(Input) และขาออก(Output) 
(1.23.3) สามารถทํา Strict Priority หรือ Low Latency Queueing ได้ 
(1.23.4) สามารถทําFlow-based QoS โดยสามารถกําหนดTraffic Rate ของแต่ละFlow 

หรือPer-user ได้ 
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(1.24) สามารถทําการส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายในรูปแบบของFlow โดยสามารถเลือกการ
จัดเก็บFlow ที่ต้องการได้ 

(1.25) สามารถทําMAC Address notification, IP Traceroute, Layer 2 Traceroute รวมไปถึง
การทําสําเนาข้อมูล(Port Mirroring)  ได้ไม่น้อยกว่า8 Session พร้อมๆกัน 

(1.26) มีคุณสมบัติทางด้านการบริหารจัดการดังต่อไปน้ี 
(1.26.1) Command Line Interface (CLI), SNMPv3 และ Web Browser (HTTP) 
(1.26.2) Telnet, SSHv2, NTPv3 และ Syslog 
(1.26.3) TCL Script หรือ XML Script หรือ CLI Script 

(1.27) ออกแบบมาสําหรับติดต้ังบนRack 19” ได้ 
(1.28) ผ่านการรับรองตามมาตรฐานIEC, FCC และUL 
(1.29) สามารถทํา High Availability แบบ active / passive ได้เป็นอย่างน้อย 
(1.30) ดําเนินการติดต้ังและสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ 

 
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก(CoreSwitch-Type 2)จํานวน2ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะ

ดังนี ้
(2.1) มีโครงสร้างเป็นลักษณะModular Chassis จํานวนสล็อตไม่น้อยกว่า7 สล็อตโดยสนับสนุน

การใส่พอร์ต10 กิกะบิตอีเทอร์เน็ตได้สูงสุดไม่น้อยกว่า64 พอร์ต 
(2.2) มีขนาดSwitching Fabric หรือSwitch Capacity รวมไม่น้อยกว่า550 Gbps และมขีนาด

Bandwidth ต่อLine Card สล็อตไม่น้อยกว่า40 Gbps (คดิทิศทางเดียว) 
(2.3) มีหน่วยประมวลผลและSwitching Fabric สาํรองแบบN+1 โดยประสิทธิภาพการทํางานไม่

ลดลงเมื่อหน่วยประมวลผลและSwitching Fabric หลักหยุดทํางาน 
(2.4) มีระบบทํางานทดแทนระหว่างหน่วยประมวลผลหลักและสาํรองกรณีหน่วยประมวลผลหลัก

เสียหรือหยุดทาํงานอุปกรณ์ต้องสามารถทํางานต่อเน่ืองได้โดยไม่หยุดชะงัก(Nonstop 
Forwarding) 

(2.5) มีPower Supply สํารองแบบN+1 โดยสามารถถอดเปลี่ยนขณะทํางานได้(Hot-
Swappable) 

(2.6) รองรับพอร์ตแบบFast Ethernet, Gigabit Ethernetและ10 Gigabit Ethernet(IEEE 
802.3ae, IEEE 802.3ak และ IEEE 802.3an) ได้เป็นอย่างน้อย 

(2.7) มีพอร์ตแบบ1000 Base-X (SFP หรือGBIC) จํานวนไม่น้อยกว่า24 พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ
1000 Base-SXจํานวน 20 ชุด และโมดูลแบบ1000 Base-LXจํานวน 4 ชุด 

(2.8) มีพอร์ตแบบ10/100/1000 Base-T จํานวนรวมไม่น้อยกว่า48 พอร์ต 
(2.9) มีพอร์ตแบบ10 GBase-X จาํนวนไม่น้อยกว่า24พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ10 GBase-SR 
(2.10) มีฮาร์ดแวร์สนับสนุนIPv6 แบบUnicast และMulticast  
(2.11) มีระบบปฏิบัติการ(Operating System) ในรูปแบบModular OS 
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(2.12) สามารถทําSoftware Upgrade และDowngrade ได้โดยท่ีอุปกรณ์ยังสามารถให้บริการ
ส่งผ่านข้อมูลต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก 

(2.13) สามารถรองรับจํานวนMAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า55,000 MAC Addresses 
(2.14) สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานได้แก่IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1q และIEEE 802.3adเป็นอย่างน้อย 
(2.15) สามารถทําการตรวจสอบความผิดพลาดของการเช่ือมต่อสายสัญญาณ Uni-Directional 

Link Detection (UDLD) 
(2.16) สามารถรองรับการทําIPv4 Routing ได้แก่Static, RIP, OSPF, BGPv4, IS-IS, Policy Base 

Routing (PBR) โดยรองรับจํานวนIPv4 Routing ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า256,000 รายการ 
(2.17) สามารถรองรับการทําIPv6 ได้แก่Static Routing, RIPng, OSPFv3, Multiprotocol BGP 

for IPv6 และMLDv2 ได้เป็นอย่างน้อย 
(2.18) สามารถรองรับIP Multicast Membership ได้แก่IGMP v1, v2, v3 และIGMP Filtering 

ได้เป็นอย่างน้อย 
(2.19) สามารถรองรับIP Multicast Routing Protocol ได้แก่PIM เป็นอย่างน้อยโดยรองรับจํานวน

Multicast ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า32,000 รายการ 
(2.20) สามารถการทาํVirtual Router Forwarding (VRF) เพ่ือให้สามารถแบ่งRouting Table 

และRouting Protocol รวมไปถึงการใช้Multicast (Multicast VRF) ของการใช้แต่ละกลุ่ม
ออกจากกันได้ 

(2.21) สนับสนุนการสร้างAccess Control List (ACL) และQoS ได้ในระดับHardware รวมกันได้
สูงสุดไมน้่อยกว่า128,000 รายการ 

(2.22) ต้องมีความสามารถด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายดังต่อไปน้ี 
(2.22.1) การทาํAccess Control List (ACL) Layer 2-4 โดยสามารถบังคับการใช้งานได้ทั้ง

ในระดับพอร์ต, VLAN และRoute Interface ได้ 
(2.22.2) IEEE 802.1x แบบ VLAN Assignment, Guest VLAN, Authentication Fail 

VLAN Assignment และ Voice VLAN ได้ 
(2.22.3) IEEE 802.1x แบบ Multi Authentication หรือ Multiple Supplicants per 

port 
(2.22.4) สนับสนุนการทําUser Web-Based Authentication โดยรองรับCustom HTML 

สําหรับหน้าAuthentication และระบุURL ที่ใหR้edirect เมื่อAuthentication 
ผ่านได้ 

(2.22.5) BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, Port Security 
(2.22.6) การควบคุม Multicast และ Broadcast Storm 
(2.22.7) DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard (IP & 

MAC Binding) 
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(2.22.8) มีกลไกการป้องกัน Unknown unicast flood blocking, Unknown multicast 
flood blocking และ Layer 3 flow cache flood 

(2.22.9)  สามารถรองรับการทําTraffic Rate-Limiting หรือPolicing ที่CPU ได้ในระดับ
ฮาร์ดแวร์ 

(2.23) สามารถรองรับการทําQuality of Service (QoS) ดังต่อไปนี้ 
(2.23.1) Classification ได้ทั้งขาเข้า(Input) และขาออก(Output) 
(2.23.2) Policing และMarking ได้ทั้งขาเข้า(Input) และขาออก(Output) 
(2.23.3) สามารถทํา Strict Priority หรือ Low Latency Queueing ได้ 
(2.23.4) สามารถทําFlow-based QoS โดยสามารถกําหนดTraffic Rate ของแต่ละFlow 

หรือPer-user ได้ 
(2.24) สามารถทําการส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายในรูปแบบของFlow โดยสามารถเลือกการ

จัดเก็บFlow ที่ต้องการได้ 
(2.25) สามารถทําMAC Address notification, IP Traceroute, Layer 2 Traceroute รวมไปถึง

การทําสําเนาข้อมูล(Port Mirroring)  ได้ไม่น้อยกว่า8 Session พร้อมๆกัน 
(2.26) มีคุณสมบัติทางด้านการบริหารจัดการดังต่อไปน้ี 

(2.26.1) Command Line Interface (CLI), SNMPv3 และ Web Browser (HTTP) 
(2.26.2) Telnet, SSHv2, NTPv3 และ Syslog 
(2.26.3) TCL Script หรือ XML Script หรือ CLI Script 

(2.27) ออกแบบมาสําหรับติดต้ังบนRack 19” ได้ 
(2.28) ผ่านการรับรองตามมาตรฐานIEC, FCC และUL 
(2.29) สามารถทํา High Availability แบบ active / passive ได้เป็นอย่างน้อย 
(2.30) ดําเนินการติดต้ังและสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมได้ 

 
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจําชัน้(Floor Switch) จํานวน49ชุดโดยแต่ละชดุมีคุณลักษณะอย่าง

น้อย ดังนี ้
(3.1)    มขีนาดSwitching Fabric รวมไม่น้อยกว่า160 Gbps 
(3.2)    มีพอรต์แบบ10/100/1000 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า48พอร์ต 
(3.3)    มีพอรต์แบบ10 GBase-X จํานวนไม่น้อยกว่า1พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ10 GBase-SR 
(3.4)   รองรับระบบจ่ายไฟสํารอง(Redundant Power Supply)  
(3.5)   สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานได้แก่IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 

802.1p, IEEE 802.1q และIEEE 802.3ad 
(3.6)   สามารถแลกเปลี่ยนVLAN Database โดยใช้VTP หรือGVRP  
(3.7)   สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของการเช่ือมต่อสายสัญญาณได้Uni-Directional Link 

Detection (UDLD) 
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(3.8)  สามารถทําIP Multicast Routing Protocol ได้แก่IGMP V3 Snooping, MLD V2 
Snooping, Multicast VLAN Registration (MVR) และ IGMP Filtering ได้เป็นอย่างน้อย 

(3.9)     สามารถทําVirtual Router Forwarding  (VRF) เพ่ือให้สามารถแบ่งRouting Table และ
Routing Protocol ของผู้ใช้ออกจากกันได้ 

(3.10)   สามารถทําAccess Control List (ACL) Layer 2-4 ทั้งIPv4 และIPv6 โดยสามารถบังคับ
การใช้งานได้ทั้งในระดับพอร์ต, VLAN และRoute Interface ได้ 

(3.11)    สามารถกําหนดอัตรา(Rate) ของControl Packet ได้แก่ARP, DHCP และIGMP ได้เพ่ือ
ป้องกันCPU Overload 

(3.12)    สามารถป้องกันการเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งล่วงหน้า(BPDU 
Guard) และสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อ่ืนทําตัวเป็นRoot สําหรับการใช้งานSpanning 
Tree ได้(STP Root Guard) 

(3.13)    สามารถป้องกันการเช่ือมต่อDHCP Server ที่ไมไ่ด้รับอนุญาต(DHCP Rouge Server) ได้ 
(3.14)    สนับสนุนการป้องกันARP Spoofing และการปลอมแปลงเป็นDefault Gateway ด้วย

Dynamic ARP Inspection (DAI) ได้รวมไปถึงสนับสนุนการป้องกันการปลอมแปลงIP 
Address (IP spoofing) ด้วยIP Source Guard ได้ 

(3.15)    สามารถทํา User Authentication แบบ IEEE 802.1x และ User/Device MAC-
Authentication รวมไปถึง IEEE 802.1x แบบ Guest VLAN, VLAN Assignment, Per-
User ACLs, Voice VLAN และ Multi Authentication (Multiple Supplicants per 
port) ได้ 

(3.16)    สามารถทําUser Web-Based Authentication โดยรองรับCustom HTML สําหรับหน้า
Authentication และระบุURL ที่ใหR้edirect เมื่อAuthentication ผา่นได้ 

(3.17)    สามารถกําหนดรูปแบบการAuthentication ได้แก่IEEE802.1x, MAC Authentication 
และWeb Authentication ในแต่ละพอร์ตตามลําดับก่อนหลัง(Order) ได้ 

(3.18)    สนับสนุน Discovery Protocol แบบ IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) และ LLDP-MED 

(3.19)    สนับสนุนการบริหารจัดการแบบCommand Line Interface (CLI), SNMPv3, Web 
Browser (HTTP), Telnet,  SSHv2 และNTPv3 ได้ 

(3.20)    ผ่านการรับรองตามมาตรฐานFCC, UL และEN 
(3.21)    ออกแบบมาสําหรับติดต้ังบนRack 19” ได้ 
(3.22)    เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลติเดียวกันกับอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณแกนหลัก(Core Switch) 
 

(4)  อุปกรณ์การจัดการระบบเครือขา่ย(Network  Management System) จํานวน1  ชุดโดยมี
คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(4.1)    มลีักษณะการใช้งานเป็นแบบGraphic User Interface (GUI) 
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(4.2)    สามารถ remote เข้ามาจัดการผ่านทาง Web Base หรือ GUI 
(4.3)    สามารถแสดงTopology ของระบบและอุปกรณ์ที่ต่อเช่ือมกันอยู่ได้ 

(4.4)   สามารถแสดงรูปChassis และInterface ต่างๆของอุปกรณ์พร้อมทั้ง สถานการณ์การทํางาน
ของอุปกรณ์ได้ 

(4.5)    ระบบ Element Management สามารถแสดงสถิติการใช้ทรพัยากรเช่นCPU, Memory ที่
ใช้และTraffic Volume 

(4.6)   Element Management จะต้องแสดงการเตือนเหตุการณ์ต่างๆเป็นสีเช่น เหตุการณ์สีแดง
สําหรับCritical Alarm,สีส้มสําหรับMajor Alarm  

(4.7)   สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลInventory ของอุปกรณ์เช่นChassis, Line Card, Software 
และConfiguration ที่ใช้อยู่ได้ 

(4.8)    สามารถจัดเก็บและแสดงSyslog ได้ 
(4.9)    สามารถทําการUpgrade Software ให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้และต้ังเวลาให้ทํางานในระหว่าง

เวลาที่กําหนดได้ 
(4.10)   สามารถกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้สําหรับการเข้าสู่ระบบได้ 
(4.11)  สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้แก่บันทึกช่ือผู้ใช้งานการเปลี่ยนแปลง 
Configuration ของอุปกรณ์และการเปลี่ยนเพ่ิมหรือถอดHardware ใดๆออกจากระบบได้ 
(4.12)   สามารถส่งShort Message Service (SMS)ไปยังโทรศัพท์เคลือ่นที่หรือ E-Mail ให้กับผู้ดูแล

ระบบได้ 
(4.13)   สามารถทํางานอยู่บนระบบปฏิบัติการUNIX หรือWindows ได้ 

 
2.ระบบเครือข่ายแบบไรส้าย (Wireless Network System) 

(1) อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไรส้าย(Wireless LAN Controller) จํานวน2ชุดโดยแต่ละชุดมี 
คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(1.1)  อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีลักษณะHardware Appliance ที่ออกแบบมาสําหรับควบคุมการทํางาน

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(Wireless Access Point)โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่
ใช้มาตรฐาน802.11a, 802.11b, 802.11g และ802.11n ได้ 

(1.2)  มีพอร์ตแบบ1000 Base-X (SFP หรือGBIC) ไม่น้อยกว่า4 พอร์ตพร้อมโมดูลแบบ1000 Base-T 
มาอย่างน้อย4 โมดูล 

(1.3)    สามารถใช้ควบคมุอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(Wireless Access Point) ไม่น้อยกว่า
50 ชุดและเพ่ิมขยายได้ไม่น้อยกว่า 500 ชุดโดยไม่ต้องเพ่ิมอุปกรณ์ 

(1.4)    ม ีSerial Control พอร์ตกรณีต้องการใช้ command line interface 
(1.5)    ม ีmanagement พอร์ตที่รองรับ 10/100/1000 BASE-T interface 
(1.6)   มีระบบป้องกันการ spoof 802.11 management frames อย่างเช่น authentication 

frame, de-authentication frame, association frame, disassociation frame, beacon 



 
8 

frame, probe frame เพ่ือป้องกันการโจมตีในรูปแบบอย่างเช่น Denial of Services attack, 
Man-in-the-middle attack, offline dictionary attack  

(1.7)    มซีอฟต์แวร์ควบคุมคณุภาพของคลื่นสัญญาณโดยสามารถปรับช่องสัญญาณทีใ่ช้ในอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(Wireless Access Point)ได้โดยอัตโนมัติเพ่ือให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมและสามารถปรับความแรงของสัญญาณโดยอัตโนมัติ 

(1.8)    สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Radius/LDAP Server เพ่ือบริหารจัดการ และกําหนดสิทธิ
การใช้งานของ User ได้แบบ Role-Base Authorization ได้ 

(1.9)    มรีะบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานWi-Fi Protected Access (WPA) และWi-Fi 
Protected Access 2 (WPA2)/ IEEE 802.11i 

(1.10)   สามารถตรวจสอบผูใ้ช้งานตามมาตรฐานIEEE 802.1x ดังต่อไปนี้EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS 

(1.11)   สามารถตรวจจับอุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สายที่ไม่เก่ียวขอ้ง(Rogue Wireless Access 
Point)ได้ 

(1.12)   มรีะบบตรวจจับการโจมตีเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless IPS) 
(1.13)   มรีะบบจ่ายไฟ (Power Supply) แบบ Redundant 
(1.14)   ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยFCC, UL และEN 
(1.15)   ต้องเป็นอุปกรณ์แบบติดต้ังในตู้ Rack 
(1.16)   เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณแกนหลัก(Core Switch) 
 

(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Power over Ethernet (POE)จํานวน 5 ชุด โดยแต่ละชุดมี
คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(2.1)มีขนาดSwitching Fabric รวมไม่น้อยกว่า160 Gbps 
(2.2)   มีพอรต์แบบ10/100/1000 จํานวนรวมไม่น้อยกว่า24 พอร์ตและทุกพอร์ตต้องสามารถจ่ายแรง 

15.4 W ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
(2.3)    สามารถรองรับจํานวนMAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า8,000 MAC Entries 
(2.4)    รองรบัการทําStack ด้วยForwarding Bandwidth ไม่น้อยกว่า20 Gbps 
(2.5)    รองรบัการเช่ือมต่อRedundant Power System ภายนอกได้ 
(2.6)    ต้องสามารถทํางานได้ตามมาตรฐานได้แก่IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, 

IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3af และIEEE802.3ad 
(2.7)    สามารถทําVLAN ได้ไม่น้อยกว่า255 VLAN และแลกเปลี่ยนVLAN Database ผ่านทาง VTP 

หรือGVRP ได้ 
(2.8)    สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของการเช่ือมต่อสายสญัญาณได้ Uni-Directional Link 

Detection (UDLD) 
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(2.9)    สามารถทําIP Multicast Membership ได้แก่IGMP v3 snooping, MLDv2 snooping, 
Multicast VLAN Registration (MVR) และIGMP Filtering ได้เป็นอย่างน้อย 

(2.10)   สามารถกําหนดคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service) แบบPriority Queuing, 
Shaped Round Robin (SRR), Weighted Tail Drop (WTD), Rate limiting รวมไปถึง 
Control-plane และData-plane QoS ได้ 

(2.11)   สามารถรองรับทําAccess Control List (ACL) Layer 2-4 โดยสามารถบังคับใช้งานในระดับ
พอร์ตได้ 

(2.12)   สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละพอร์ตปิดการใช้งานและกู้กลับคืนได้
อัตโนมัติ(Auto-Recovery)จากเหตุการณ์ผิดปกติจากDuplex mismatch, Late-collision, 
Link-flap, BPDU guard, UDLD และDHCP snooping rate-limit ได้ 

(2.13)   สามารถกําหนดMAC Address และจํานวนที่ใช้งานในแต่ละพอร์ตได้(Port Security)และ
สนับสนุนการทําMAC Address Notification โดยสามารถแจ้งเตือน MAC ที่เพ่ิม (Learn) 
หรือลบ(Remove) ออกไปได้ 

(2.14)   สามารถกําหนดอัตรา (Rate) ของControl Packet ได้แก่ARP, DHCP และIGMP ได้เพ่ือ
ป้องกันCPU Overload ได้ 

(2.15)   สามารถป้องกันUnicast, Multicast และBroadcast Stormได้ 
(2.16)   สามารถป้องกันการเช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งล่วงหน้า  ) BPDU Guard) 

และสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อ่ืนทําตัวเป็นRoot สําหรับการใช้งานSpanning Tree ได้ 
)STP Root Guard) 

(2.17)   สามารถป้องกันการเช่ือมต่อDHCP Server ที่ไม่ได้รับอนุญาต (DHCP Rouge Server) ได้ 
(2.18)   สนับสนุนการป้องกันARP Spoofing และการปลอมแปลงเป็นDefault Gateway ด้วย

Dynamic ARP Inspection (DAI)ได้รวมไปถึงสนับสนุนการป้องกันการปลอมแปลงIP 
Address (IP spoofing) ด้วย IP Source Guard ได้ 

(2.19)   สามารถทําUser Authentication แบบIEEE 802.1x และUser/Device MAC-
Authentication รวมไปถึงIEEE 802.1x แบบGuest VLAN, VLAN Assignment, Per-User 
ACLs, Voice VLAN และMulti Authentication(Multiple Supplicants per port) ได้ 

(2.20)   สามารถทําUser Web-Based Authentication โดยรองรับCustom HTML สําหรับหน้า
Authentication และระบUุRL ที่ใหR้edirect เมื่อทําการAuthentication ผ่านได้ 

(2.21)   สามารถกําหนดรูปแบบการAuthentication ได้แก่IEEE802.1x, MAC Authentication และ
Web Authentication ในแต่ละพอร์ตตามลําดับก่อนหลัง(Order)ได้ 

(2.22)   สามารถทําDiscovery Protocol แบบIEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) และLLDP-MEDได้ 

(2.24)   สามารถทําSPAN (หรือPort Mirroring) รวมไปถึงสามารถทําข้ามอุปกรณ์ (Remote SPAN)
ได้ 
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(2.25)   สามารถรองรับการทําฟังก์ช่ันLink Aggregation (หรือEtherChannel), QoSและSPAN 
(หรือPort Mirroring) ข้ามอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดStack เดียวกัน  ) Cross-stack) ได้ 

(2.26)   สามารถทําการบริหารจัดการแบบCommand Line Interface (CLI), SNMPv3, Web 
Browser (HTTP), Telnet, Layer 2 Traceroute, SSHv2 และNTPv3ได้ 

(2.27)   ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยFCC, UL และEN 
(2.28)   อุปกรณ์ฯต้องสามารถติดต้ังบนRack 19” ได้ 
(2.29)   เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณแกนหลัก (Core Switch) 
 

(3)  อุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไรส้าย(Wireless Access Point) จํานวน20 ชุดโดยแต่ละชดุมี
คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(3.1)อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(Wireless Access Point)  ชนิดที่ทํางานร่วมกับอุปกรณ์

ควบคุมเครือขา่ยแบบไร้สาย (Wireless LAN Controller) ที่นําเสนอได้เป็นอย่างดี 
(3.2)   สามารถรับส่งข้อมูลทีย่่านความถี่2.4 GHz และ5 GHz ได้พร้อมกัน(Dual Band) 
(3.3)  ต้องสามารถทํางานได้ตามมาตรฐานIEEE802.11a, IEEE 802.11b/g และIEEE 802.11n 
(3.4) อุปกรณ์ต้องมาพร้อมกับเสาอากาศชนิดOmni horizontal และต้องทํางานแบบMIMO 2Tx และ

3Rx ได้เป็นอย่างน้อย 
(3.5)   ต้องสนับสนุนการทําDynamic Frequency Selection ได้ตามมาตรฐาน802.11n 
(3.6)  มีพอร์ตกิกะบิตอีเทอร์เน็ต10/100/1000Base-Tx จํานวนไม่น้อยกว่า1 พอร์ตที่สามารถรับPoE 

ตามมาตรฐานIEEE802.3af ได้ 
(3.7)   สามารถทํางานแบบmultiple SSID ได้ไม่ตํ่ากว่า16 SSID 
(3.8)   สามารถทํางานเป็นตัวตรวจสอบการโจมตี(Wireless IPS Sensor) ได้พร้อมกับการรับส่งข้อมูล

ปกติ 
(3.9)   รองรับการทํางานร่วมกับระบบค้นหาตําแหน่งบนเครือข่ายไร้สาย(Wireless Location 

tracking) เพ่ือแสดงตําแหน่งของRF Tag , Client , Access Point และอุปกรณ์RF 
Interference ที่เป็นnon-wifi ได้ 

(3.10)  ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือป้องกันฝุ่นและแมลงที่อาจจะเข้าไปทําให้วงจร
ภายในมีอายุการใช้งานที่สั้นลงโดยต้องออกแบบให้การป้องกันวงจรไฟฟ้าภายในอย่างมิดชิด
เพ่ือป้องกันหยดนํ้าทีอาจร่ัวจากเพดานไหลเข้าวงจรไฟฟ้าภายใน 

(3.11)  ได้รับการรับรองWi-Fi Certification และสอดคล้องข้อกําหนดตามมาตรฐานUL, EN และFCC  
(3.12)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุม

ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(Wireless LAN Controller) 
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(4)ระบบโปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณเ์ครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Management Software) 
จํานวน 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติดังนี ้
(4.1)   เป็นโปรแกรมจัดการแบบ GUI ที่สามารถบริการจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 

(Wireless Access Point) ที่เสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถวางแผนการกําหนดช่องสัญญาณให้กับอุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย (Wireless 

Access Point) ที่จุดต่างๆ ได้ 
(4.3)   สามารถแสดงสถานการณ์ทํางานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Access 

Point) ได้ตลอดการทํางาน (Real Time Monitoring)  
(4.4)   สามารถควบคุมการทาํงานและกําหนดค่าของอุปกรณ์กระจายสญัญาณแบบไร้สาย (Wireless 

Access Point) และอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan Controller) ได้
จากจุดศูนย์กลาง 

(4.5)   สามารถกําหนดการเช่ือมต่อเครือข่ายของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายให้โดยอัตโนมัติ
และการจัดสรรความถี่แบบไดนามิค เพ่ือช่วยการเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยการปรับเปล่ียนความเร็วที่ใช้ในการเช่ือมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
หรือเมื่อผู้ใช้งานมีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ใช้งาน 

(4.6)   สามารถสร้างรายงานได้แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน โดยจัดเก็บสถิติการใช้งาน ประเมิน
จาก Throughput หรือ Utilization, จํานวนผู้ใช้งาน, CPU Utilization, Memory 
Utilization โดยจัดเก็บในรูปแบบเป็นไฟล์ CSV หรือ PDF หรือส่ง email ได้เป็นต้น 

(4.7)   ต้องเสนออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือบริหารจัดการ  และมรีะบบปฏิบัติการที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้อง 

 
(5)  อุปกรณ์ Authentication System จํานวน 1 ชุดโดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้

(5.1)CPU มี Level 3 Cache รวมไม่น้อยกว่า 12 MB ต่อหน่วยประมวลผลกลาง 
(5.2)  มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR3 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 GB และรองรับได้สูงสุดไม่

น้อยกว่า 256 GB 
(5.3)   มIีnternal Hard Disk SAS SFF แบบHot Plug หรือHot Swap มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า10,000 rpm โดยมี

ขนาดความจุหน่วยละไม่น้อยกว่า300GB อย่างน้อย4หน่วย 
(5.4)   มีฮาร์ดแวร์ควบคุมการทํางานของฮาร์ดดิสก์ (Controller) ที่มี Cache อย่างน้อย 256 MB 

และรองรับการทํา RAID 0, 1, 5, 1+0, 5+0 ได้ 
(5.5)   มี Network Gigabit NIC อย่างน้อย 4 หน่วย และ สามารถรองรับการทํางานในแบบ TCP/IP 

Offload (TOE) ได้ 
(5.6)   มีช่องสําหรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติมเป็นแบบ PCI-express ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
(5.7)   มีหน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller) มาพร้อมกับตัวเคร่ือง โดยมีหน่วยความจํา 

(Video memory) ไม่น้อยกว่า 32 MB 
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(5.8)   มีพอรต์เช่ือมต่ออุปกรณ์รูปแบบ Serial ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต และรูปแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 
4 พอร์ต (USB พอร์ต ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต) 

(5.9)   มี Hot Plug หรือ Hot Swap แบบ Redundant Power Supply จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
(5.10)  มี DVD-RW จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 
(5.11)  มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการกับ Server เป็นแบบ Remote สามารถสั่ง Shutdown, 

Restart, Virtual media และ Virtual Folder เครื่อง Server ได้ 
(5.12)  มีระบบโปรแกรม  ) Software) ช่วยในการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆของServer ได้เป็นแบบWeb 

base Application โดยสามารถAccess ผ่านBrowser ได้สามารถแจ้งเตือนกับสิ่งผิดปกติที่
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ผ่านทางE-mail ได้ 

(5.13)  ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยFCC หรือUL พร้อมเอกสารรับรอง 
(5.14)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบRack 
(5.15)  มีระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
(5.16)  มีระบบโปรแกรมในการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่มีคุณลักษณะ

อย่างน้อย ดังน้ี 
(5.16.1)  สามารถทําการ Authen ด้วยรูปแบบ Local files, LDAP, Perl Program, 

MySQL DB ได้เป็นอย่างน้อย 
(5.16.2)  มีวิธีการบริหารจัดการผู้ใช้งานในรูปแบบ Web Administration Interface 
(5.16.3)  รองรับการทํางานตามมาตรฐาน RFC2865, RFC2866, RFC2867 ได้ 
 

3.ระบบโทรศพัท์ผา่นเครือข่ายไอพี (VOIP System) 
(1) ระบบควบคุมโทรศัพทผ์่านเครือขา่ยไอพี (Call Manager)จํานวน2ชุดโดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย

ดังนี ้
(1.1)   สามารถทํางานได้กับระบบปฏิบัติการUNIX หรือWINDOWS 
(1.2)   ต้องมีความสามารถท่ีจะรองรับระบบเครื่องโทรศัพท์(IP Telephone) ที่ใช้โปรโตคอลเฉพาะและโปรโตคอลSIP 

ตามมาตรฐานRFC 3261 ได้ตามจํานวนที่นําเสนอในโครงการ 
(1.3)  รองรับการขยายระบบเพ่ือรองรับจํานวนเครื่องโทรศัพท์(IP Telephone) ที่ใช้โปรโตคอลเฉพาะ

และโปรโตคอลSIP ตามมาตรฐานRFC 3261   
(1.4)   ต้องมีการทํางานทดแทนกันได้เป็นแบบ1+1 ทุกส่วนประกอบโดยท่ีอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหน่ึงมี

ปัญหาโทรศัพท์จะต้องสามารถใช้งานได้รวมถึงโทรศัพท์ทีใ่ช้โปรโตคอลSIP และโปรโตคอล
เฉพาะของบริษัทผู้ผลิตและอุปกรณ์สํารองสามารถนําไปติดต้ังที่ศูนย์สํารองโดยไม่จําเป็นต้อง
เพ่ิมอุปกรณ์ใดๆ 

(1.5)   สามารถบริหารและจัดการผ่านโปรแกรมWeb Browser (HTTPS) ได้และสามารถจัดสิทธิของ
ผู้ดูแลได้ต่างระดับกัน(Full Access, Read-Only, No Access) 

(1.6)   สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Analog Phone, IP Phones, Soft Phone และ Wireless Phone, 
Dual Mode Phone 



 
13 

(1.7)   รองรับภาษาไทยทั้งการแสดงผลบนเคร่ืองโทรศัพท์และรายช่ือผูใ้ช้(Corporate directory) โดย
สามารถเลือกแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษและไทยได้ 

(1.8)   รองรับMulti-Tenant เพ่ือที่จะสามารถรวมระบบโทรศัพท์ขององค์กรภายในที่มีเบอร์ซ้ํากันให้
ทํางานร่วมกันได้ 

(1.9)   สามารถเช่ือมต่อVoice Gateway โดยใช้มาตรฐานH.323, SIP หรือMGCP ได้ 
(1.10)  มีฟังก์ช่ันสําหรับเพ่ือช่วยจัดการรับสายและโอนสาย 
(1.11)  สามารถกําหนดCall Admission Control และAutomated Alternative Call Routing ได้

ในกรณีทีb่andwidthไม่เพียงพอหรือWAN Link ขาดการติดต่อ 
(1.12)  สามารถบันทึกCall Detail Records (CDRs) ของการใช้โทรศัพท์ภายในองค์กรเพ่ือนํามาใช้ใน

การทําBilling ต่อไปได้ 
(1.13) สามารถ เพ่ิม, ลบหรือเปลี่ยนแปลงConfiguration ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่นIP Phones ได้ 
(1.14)  สามารถMonitor อุปกรณ์ต่างๆในระบบแบบReal-Time 
(1.15)  สามารถรองรับAudio Conference ได้พร้อมๆกัน12 Users ต่อ 1 กลุ่ม 
(1.16)  สามารถเช่ือมระบบเข้ากับMicrosoft Active Directory   เพ่ือบริหารDatabase ของUsers 
(1.17)  มีความสามารถในการเป็น TFTP Server เพ่ือUpgrade software และ Configuration ของ 

IP Phones ระบบ (Centralized Management) 
(1.18)  สามารถใช้งานCodec อย่างน้อยได้ดังต่อไปน้ีG.711 mu-law, G.711 a-law, G.723.1, G.729   
(1.19)  สามารถรองรับFax over IP ตามมาตรฐานT.38 Fax Relay 
(1.20)  สามารถกําหนดกลุ่มของผู้ใช้งานที่สามารถโทรทางไกลได้โดยผู้ใช้งานต้องกดรหัส(PIN 

NUMBER) ก่อนจึงจะสามารถโทรทางไกลได้ 
(1.21)  สามารถเข้ารหัสข้อมลูเสียงในการสนทนาไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบหน่ึงต่อหน่ึงหรือการ

ประชุมทางโทรศัพท์ 
(1.22)  สามารถรองรับระบบQ.SIG เพ่ือสามารถทํางานร่วมกับระบบโทรศัพท์legacy เดิมผ่านE1 

Interface ได้และรองรับFeature ต่างๆต่อไปน้ี 
(1.22.1)   Call Transfer 
(1.22.2)   Caller ID and Caller Name  
(1.22.3)   Call back  
(1.22.4)   Call Diversion by Forward  
(1.22.5)   MWI (Message Waiting Indicator) 
(1.22.6)   Path Replacement  

(1.23)   มรีะบบแจ้งข้อความเสียงใหม่ฝากถงึอยู่ในระบบเมื่อใช้ร่วมกับระบบVoice Mail 
(1.24)   สามารถกําหนดตารางเวลาในการใช้งานโทรศัพท์และกฎเกณฑ์ในการโทร(Translation 

pattern, route pattern) เข้าและออกที่แตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลาtime of day, day 
of week หรือday of year ได้ 

(1.25)   สามารถรองรับExtension Mobility โดยผู้ใช้สามารถLogin ที่เครื่องโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้ 
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(1.26)   มีเสียงเพลงระหว่างพักสายMusic On-Hold (MOH)   
(1.27)   ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนRing Tone ได้ด้วยตนเอง 
(1.28)   สามารถเช่ือมต่อกับIP PBX ระบบอ่ืนๆด้วยโปรโตคอลSIP Trunk และH.323 Trunk  

 
(2) อุปกรณ์สาํหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเสียง(Voice Gateway) จํานวน1 ชุดโดยมีคณุลักษณะอย่างน้อย

ดังนี ้
(2.1)   เป็นอุปกรณ์แบบModular Architecture ที่รองรับการใส่Module หรือCard สล็อตได้ 
(2.2)   สามารถทํางานร่วมกับชุดควบคุมระบบโทรศัพท์ได้โดยมาตรฐานMGCP หรือH.323 ได้ 
(2.3)   มีพอรต์แบบกิกะบิตอีเทอร์เน็ตอย่างน้อย4พอร์ต 
(2.4)   มVีoice Interface แบบE1 (30 Channel) เพ่ือรองรับการเช่ือมต่อสายนอกอย่างน้อย2พอร์ต 
(2.5)   รองรับการเพ่ิมAnalog Voice พอร์ตแบบFXS หรอืFXO หรือE&M ได้อีกอย่างน้อย12พอร์ต 

)G.729 compression) 
(2.6)    สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานVoice Codec G.711 (A-law, u-law), G.723.1, และG.729 

ได้ 
(2.7)   สามารถสื่อสารข้อมูลเสียงแบบVoice Over IP ได้ 
(2.8)   สามารถทํา IPv4 Routing ได้ 
(2.9)   สามารถทํา Quality of Service (QoS) ได้ 
(2.10)  มPีort Console ชนิดUSB หรือSerial และLAN Port เพ่ือกําหนดคา่การทํางานของอุปกรณ์

และสําหรับตรวจสอบระบบได้ 
(2.11)  สามารถบริหารและจัดการผ่านCLI, Telnet, SNMP และWeb Base ได้เป็นอย่างน้อย 
(2.12)  ได้มาตรฐานของFCC, EN, UL 
(2.13)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุม

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบไอพี 
 
(3) โทรศัพท์แบบไอพีชนิดต้ังโต๊ะจํานวน120 ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้

(3.1)   มีจอแสดงผลความละเอียด320 x 240 pixels สําหรับแสดงผลวันและเวลาหมายเลขโทรศัพท์
เลขหมายเรียกเข้าสถานะของคู่สายและปุ่มฟังก์ช่ันของซอฟท์คีย์ 

(3.2)   มีพอรต์LAN บนตัวเครื่องแบบกิกะบิตอีเทอร์เน็ตอย่างน้อย 2พอร์ต 
(3.3)   มีปุ่มฟังก์ช่ัน(programmable soft key) อย่างน้อย2 ปุ่มเพ่ือต้ังฟังก์ช่ันบนปุ่มชนิดโปรแกรมได้

หรือปุ่มชนิดถาวรเพ่ือรองรับการพักสายการโอนสายและการประชุมได้ 
(3.4)   สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานIEEE 802.1q, IEEE 802.1p และIEEE 802.3af 
(3.5)   มMีessage waiting light สําหรับแสดงสถานะของการฝากข้อความvoice mail และมีปุ่ม

สําหรับเรียกฟังVoice mail 
(3.6)   อุปกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบไอพีที่เสนอสามารถดูค่าติดต้ังอุปกรณ์โทรศัพท์

ได้และต้ังค่าให้โดยอัตโนมัติ 
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(3.7)   สามารถทําการติดต้ังค่าIP Address ด้วยDHCP และStatic IP support 
(3.8)    สามารถบีบอัดข้อมูลเสียง(CODEC) ชนิดG.711, G.722/G.723,  และG.729 
(3.9)    มีช่องสําหรับรองรับการต่อเช่ือมกับHeadset 
(3.10)  สามารถกดปุ่มMute สําหรับป้องกันเสียงออกไปยังปลายทาง 
(3.11)  สามารถปรับระดับเสียง(volume) สูง/ตํ่าได้ 
(3.12)  สามารถตรวจดูประวัติหมายเลขโทรออกหมายเลขเรียกเข้าและหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย

(missed call) 
(3.13)  มีความสามารถรองรบัXML เพ่ือสามารถเช่ือมต่อกับApplication ต่างๆได้ 
(3.14)  สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ลงบนflash memory ได้ 
(3.15)  สามารถเลือกฟังและจัดการvoice mail โดยใช้เมนูจากหน้าจอของโทรศัพท์ได้ 
(3.16)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุม

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบไอพี 
 

(4)โทรศัพท์แบบไอพีชนิดไร้สายจาํนวน30 ชุดโดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(4.1)    มจีอแสดงผลแบบสีความละเอียดไม่น้อยกว่า 176x220 พิกเซล 
(4.2)   สามารถต้ังเป็นระบบส่ันได้ (Vibrate Alert) 
(4.3)   สามารถทําการติดต้ังค่า IP Address ทั้งแบบ DHCP และ Static 
(4.4)   มี Speaker Phone สําหรับ Hands-free  
(4.5)   มีช่องสําหรับต่ออุปกรณ์headset ที่ตัวเคร่ือง 
(4.6)   สามารถปรับระดับเสียง(Volume) สูง/ตํ่าได้ 
(4.7)   สามารถบีบอัดข้อมูลเสียง(CODEC) ชนิดG.711 และG.729ab 
(4.8)   สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน 802.11e และ WMM   
(4.9)   สามารถทํางานได้ตามมาตรฐานWireless Protocol IEEE 802.11 a/b/g 
(4.10)  สามารถค้นหาและโทรติดต่อกับหมายเลขปลายทาง(Dial by Name) ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข

ภายในหรือหมายเลขภายนอกได้โดยการสะกดช่ือของผู้ที่ต้องการจะติดต่อได้จากบนเคร่ือง
WiFi phone 

(4.11) รองรับความมั่นคงปลอดภัยตามข้อกําหนดIEEE 802.1X, WEP 128-bit, WPA, WPA2 
(4.12)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุม

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบไอพีที่กําหนดในข้อ (1.10) 
 

(5)โปรแกรมโทรศัพท์แบบไอพี(Soft Phone) บนเครือ่งคอมพิวเตอร์จํานวน50 ชุดโดยแต่ละชุดมี
คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(5.1)   เป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่เป็นโทรศัพท์IP บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(5.2)   สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการMicrosoft Windows XP, Windows Vista และWindows 

7 ได้ 
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(5.3)    สามารถทําการโปรแกรมปุ่มฟังก์ช่ัน(programmable soft key) อย่างน้อย5 ปุ่ม 
(5.4)    สามารถทําการบีบอัดข้อมูลเสียง(CODEC) ชนิดG.711, G.729 ได้เป็นอย่างน้อย 
(5.5)    สามารถปรับMode ของโปรแกรมได้หลายMode ได้แก่Headset mode, Handset mode, 

Speakerphone mode 
(5.6)    สามารถโอนสายพักสายและประชุมคู่สายได้ 
(5.7)    รองรบัการใช้งานXML application 
(5.8)    สามารถ Call Pickup, Call Waiting, Call Park, Redial 
(5.9)    รองรบัการเข้าถึงระบบฝากข้อความ(voice mail) ได้ 
(5.10)  สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
(5.11)  สามารถmute เสียงปรับระดับไมโครโฟนและลําโพงได้ 
(5.12)  มีระบบการบันทึกเลขหมายโทรออกและเลขหมายเรียกเข้า 
(5.13)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าโดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุม

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายแบบไอพี 
 

4.ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(1)อุปกรณ์ควบคุมเส้นทางการจราจรของข้อมูล(Bandwidth Management) จํานวน 1 ชุด โดยมี

คุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้
(1.1)    เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือทําหน้าที่จัดการและบริหารการจราจรการส่งผ่านข้อมูล 

(Bandwidth Management) 
(1.2)    มีพอรต์แบบ Gigabit Ethernet 1000Base-T จํานวนไม่น้อยกว่า 4พอร์ต 
(1.3)    สามารถจัดการและบริหารการจราจรข้อมูล แบบ Burst Priority, Burst Bandwidth,  

Guarantee bandwidth  และ Maximum bandwidthได้เป็นอย่างน้อย 
(1.4)    สามารถรองรับ Concurrent Flows ได้ไม่น้อยกว่า 1,024,000 flows  
(1.5)    สามารถจัดการและบริหาร Bandwidth ได้ไม่น้อยกว่า 1Gbps 
(1.6)    สามารถรองรับการสร้างนโยบาย (Policies) ไมน้่อยกว่า 2,048 Policies 
(1.7)    สามารถทําการควบคุมปริมาณข้อมูลเครือข่ายในระดับ Flow หรือConnection ได้และ

สามารถจัดการและบริหาร IP Network Protocol ได้ 
(1.8)    สามารถบริหารจัดการ Applications ประเภท P2P Applications, Content Delivery, 

Instant Messaging, Direct Download, Recreational Browsing, Games, Email, 
Multimedia, VoIP, Network Management, Server, Security Protocols, Non-IP 
Protocols, Internet Protocols, Directory Services, File Server, Routing Protocols, 
Print Traffic และ Database ได้ 

(1.9)    สามารถทําการ bypass trafficได้ เมื่ออุปกรณ์ไม่ทํางาน 
(1.10)  สามารถทําการ Monitor Traffic แบบ Real time ได้ เพ่ือตรวจสอบเรื่อง Performance ใน

กรณีที่ต้องการ Troubleshoot network 
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(1.11)  มีขนาดของหน่วยความจําหลัก (RAM) อย่างน้อย 6GB 
(1.12)  มี Hard Disk แบบ SATA หรือดีกว่า โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 500GB 
(1.13)  สามารถทํางานร่วมกับ Microsoft Active Directory  ได้ 
(1.14)  สามารถออกรายงาน Summary ของ Network activity ได้ 
(1.15)  สามารถออกรายงาน เป็น PDF Format และส่งออกผ่านทาง E-mail ได้โดยรายงานสามารถ

ส่งเป็น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ 
(1.16)  สามารถควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์โดยผ่าน  RS-232 console port, Web (https), 

Telnet และ SSH ได้ 
(1.17)  เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถติดต้ังใน Rack 19” 
(1.18)  ได้รับมาตรฐาน FCC, CF และ RoHS เป็นอย่างน้อย 
(1.19)  สามารถต่อเช่ือมหรือรองรับการบริหารจัดการผ่าน WebGui โดยใช้ protocol http หรือ 

https ทั้งในรปูแบบของ Appliance และ Software as a Service 
(1.20)  สามารถรองรับการ Export ข้อมูลผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของ SQL/ODBC ได้ 
(1.21)  มี License สําหรับ update ฐานความรู้ได้อัตโนมัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
(2) อุปกรณ์ปอ้งกันการบุกรกุในระบบเครือข่าย(IPS) จํานวน 2 ชุด โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะอย่างน้อย

ดังนี ้
(2.1)    เป็นอุปกรณ์Hardware IPS (Intrusion Prevention System) ที่ทําหน้าที่ป้องกันการบุกรุก

และการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีผ่านระบบเครือข่ายและต้องไม่เป็นอุปกรณ์ประเภทUTM  
(2.2)    มคีวามเร็วด้านIPS Throughput อย่างน้อย 6 Gbps 
(2.3)  สามารถรองรับ Concurrent Connectionได้พร้อมกันอย่างน้อย4,000,000 Connections  
(2.4)    ทํางานได้ทั้งแบบIn-line Mode (IPS) และMonitoring Mode (IDS) 
(2.5)    ผูใ้ช้สามารถทําการView, Edit และCreate Rules ได้ด้วยตนเอง 
(2.6)    มSีignature ในการตรวจจับการบุกรุกไม่น้อยกว่า10,000 รูปแบบ 
(2.7)    มีพอรต์แบบ 10GbE-SR อย่างน้อย4 พอร์ต 
(2.8)    มีพอรต์แบบ1GbE อย่างน้อย4 พอร์ต 
(2.9)    มีพอรต์สําหรับบริหารจัดการอุปกรณ์โดยเฉพาะแบบ 10/100 /1000 Base -T  อย่างน้อย1พอร์ต 
(2.10)  ผูใ้ช้สามารถเพ่ิมเติมรปูแบบRulesได้ด้วยตนเอง 
(2.11)  สามารถตรวจจับการโจมตีและป้องกันด้วยวิธีต่อไปนี้ได้เป็นอย่างน้อย 

(2.11.1)   Worm และSpyware  
(2.11.2)   TrojansและBackdoors 
(2.11.3)   DoS 
(2.11.4)   Protocol Anomaly  
(2.11.5)   Buffer Overflow  
(2.11.6)   VoIP Threats 
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(2.11.7)   Blended threats 
(2.11.8)   P2P attacks 
(2.11.9)   TCP Segmentation 
(2.11.10) IP fragmentation 

(2.12)  ต้องสามารถทํา  Hardware Bypass และSoftware bypass โดยสามารถทําFail-Open และ
Fail-Close ในแต่ละ Segment ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนช่วยในการทําBypass 

(2.13)  สามารถ Update ฐานความรู้ได้อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายและสามารถต้ังช่วงเวลาในการ
Updateได้ 

(2.14)  สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆโดยผ่านE-Mail, SNMP 
(2.15)  สามารถปรับปรุง (Update) กฎหรือรูปแบบการตรวจจับ (Rules) โดยอัตโนมัติ 
(2.16)  สามารถรับเหตุการณ์ที่ตรวจจับได้จากอุปกรณ์IPS (Event Collection) 
(2.17)  สามารถทําการจัดกลุม่ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับเพ่ือง่ายต่อการกําหนดนโยบาย(Sensor 

grouping) 
(2.18)  สามารถสร้างReportและสามารถทาํการปรับแต่งรูปแบบของReport ได้ 
(2.19)  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต้ังในตู้Rack 19” ได้ 
(2.20)  สามารถทํา High Availability แบบ Active/Passive ได้เป็นอย่างน้อย 
(2.21)  มLีicenseสําหรับอัพเดตฐานข้อมูลความรู้เป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า1ปี 

 
(3)อุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่าย (Firewall) ประเภท 1 จํานวน2 ชุดโดยแต่ละชุดมีคณุลักษณะอย่างน้อย

ดังนี ้
(3.1)   ต้องเป็น Firewall Appliance ที่มกีารทํางานแบบmultiple core processor โดยใช้

เทคโนโลยีแบบ Stateful Inspection ในการตรวจสอบ Traffic 
(3.2)    ม ีFirewall Application Inspection throughput ไม่น้อยกว่า 3 Gbps 
(3.3)  สามารถรองรับ concurrent sessions อย่างน้อย 1,200,000 sessions และรองรับจํานวน

connection ไม่น้อยกว่า25,000 connection per second 
(3.4)    สนับสนุนการทํา VPN ทั้งแบบ Site-to-Site และ Remote VPN โดยสนับสนุนการเข้ารหัส

แบบ AES 128-256 bit, 3DES 56-168 bit เป็นอย่างน้อย 
(3.5)    สนับสนุนการทํา VLANs tagging อย่างน้อย 1,024 VLANs 
(3.6)    สนับสนุนการทํางานLink Aggregation ตามมาตรฐาน802.3ad  
(3.7)    ม ีEthernet port แบบ 10/100/1000 จํานวน 4 พอร์ทและขยายเพ่ิมได้อีกไม่น้อยกว่า4 

พอร์ทในอนาคต 
(3.8)    มSีtorage บนตัวอุปกรณไ์ม่น้อยกว่า250 GB และมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า4GB 
(3.9)    สามารถรองรับผู้ใช้งานระบบได้ไม่จํากัดจํานวน 
(3.10)  สามารถทํางาน Remote Access แบบ IPSEC และ SSL VPN ภายในอุปกรณ์เดียวกันโดย

สามารถใช้งานSSL VPN ผ่านอุปกรณ์mobile device ต่างๆเช่นSmartphone, Tablet ได้ 
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(3.11) รองรับการตรวจสอบและกําหนดนโยบาย (policy) การใช้งานในระดับ Application 
(Application Control) เช่นApplication ประเภทWeb 2.0, Social Networking, IM, P2P, 
Voice/Video และFile Sharing ได้โดยapplicationต่างๆต้องมีการจัดแบ่งตามCategory, 
Tag และระดับความเสี่ยง(Risk Level)ของapplication ที่มีการจัดระดับบนฐานข้อมูลโดย
อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า5 ระดับได้ในอนาคต 

(3.12)   สามารถกําหนดนโยบาย (security policy) ตามuser, user group และmachine ด้วยการ 
integrate เข้ากับ Active Directoryได้โดยไม่ต้องติดต้ังซอฟแวร์(Agent) เพ่ิมเติมบน AD 
Server และเครื่องของผู้ใช้งานรวมทั้งสามารถสร้างCaptive Portal เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบุตัวตน
ก่อนใช้งานapplication หรอืservice ที่กําหนดได้ 

(3.13)   สนับสนุนการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ดังน้ี Firewall password, RAIDUS, 
TACACS, X.509 และSecureID เป็นอย่างน้อย 

(3.14)   รองรบัการทํางาน Intrusion prevention ได้ด้วยประสิทธิภาพ IPS throughput ไม่น้อยกว่า 
2 Gbps ได้ในอนาคตโดยสามารถป้องกันการโจมตีระดับของ Network ได้เช่น DoS, Port 
scan, ได้เป็นอย่างน้อยและสามารถป้องกันการโจมตีระดับของ Application ได้เช่น DNS 
cache poisoning, FTP bounce และ improper commands ได้เป็นอย่างน้อย 

(3.15)   สามารถจัดการระบบผ่านทางSSH, Web base และGraphic User Interface(GUI) ได้ 
(3.16)   สามารถบริหารจัดการ bandwidth (QoS) ในแบบ weighted priorities, guarantees และ 

limit ได้ 
(3.17)   สามารถทํางาน High Availability แบบ Active/Passive และแบบ Active-Active ได้โดย

สามารถทําsession failover ได้ในกรณีเกิดdevice failure และlink failure รวมทั้งสามารถ
ทําsession synchronization สําหรับการทํางานของfirewall, VPN ได้ 

(3.18)   สามารถใช้งานRouting แบบ Dynamic Routingได้แก่OSPF, BGP, RIP v1/2, IGMP และ
PIM ได้เป็นอย่างน้อย 

(3.19)   สามารถทํางานในลกัษณะISP Redundancy ได้ทั้งแบบPrimary/Back up และLoad 
Sharing  

(3.20)   รองรบัการตรวจสอบข้อมูลสําคญั(Sensitive data) และป้องกันมิให้ข้อมลูเหลา่น้ันถูกส่งออก
นอกองค์กร(Data Loss Prevention) ผ่านทางโปรโตคอลSMTP, HTTP, HTTPS และ FTP 
ได้ในอนาคต 

(3.21)   ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อที่นําเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ICSA และNSS Labs เป็นอย่างน้อย 
(3.22)   เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต้ังในตู้Rack 19” ได้ 

 
(4) อุปกรณ์ปอ้งกันเครือข่าย (Firewall) ประเภทที่ 2 จํานวน2ชุดโดยแต่ละชุดมีคณุลักษณะอย่างน้อย

ดังนี ้
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(4.1)    เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่มีหน่วยประมวลผลแบบ ASIC ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือทํา
หน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยเฉพาะมีความสามารถในการทํางานเป็นStateful 
Inspection Firewall  

(4.2)    ม ีFirewall Application Inspection throughput ไม่น้อยกว่า 20 Gbps 
(4.3)    ระบบทุกระบบภายในตัวอุปกรณ์ต้องทํางานโดยไม่จํากัดลิขสิทธ์ิจํานวนผู้ใช้(Unlimited 

Concurrent User Licenses) 
(4.4)    รองรบัความสามารถในการตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในโปรโตคอลHTTP, FTP, 

IMAP, POP3, SMTP, HTTPS, FTP, IMAPS, POP3S, SMTPSและIM ได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนอุปกรณ์ 

(4.5)    รองรบัความสามารถในการป้องกันการบุกรุก(Intrusion Prevention) และหนอนคอมพิวเตอร์
ได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ 

(4.6)    สามารถทํางานในลกัษณะTransparent Mode และNAT/ROUTE Mode และรองรับ
Dynamic routing อันได้แก่RIP v1, RIP v2, OSPF, BGP และMulticast เช่นPIM, IGMPได้
เป็นอย่างน้อย 

(4.7)    มีพอรต์แบบ10/100/1000 Ethernet (RJ-45) อย่างน้อย2 พอร์ต 
(4.8)    มีพอรต์แบบ1GbE SFP อย่างน้อย8 พอร์ต 
(4.9)    มีพอรต์แบบ10GbE SFP+ อย่างน้อย2พอร์ต 
(4.10)  สามารถรองรับการเช่ือมต่อพร้อมๆกัน(concurrent Sessions) ได้ไม่น้อยกว่า7,000,000 

concurrent sessions 
(4.11)  สามารถรองรับการเช่ือมต่อใหม(่New Sessions / Second)ได้ด้วยความเร็วไม่ตํ่ากว่า 

180,000session/second 
(4.12)  มีความสามารถในการทําNAT (Network Address Translation), VIP (Virtual IP) และPAT 

(Port Address Translation) ได้เป็นอย่างน้อย 
(4.13)  มีความเร็วในการทํางานIPSec-VPN แบบ 3DES/AES ไม่น้อยกว่า 8 Gbps 
(4.14)  รองรับความสามารถทํางานในลักษณะContent Filtering ได้โดยสามารถกําหนดให้อุปกรณ์

ป้องกันการเข้าถึงURL หรือWeb site ที่ต้องห้าม(URL blocking)ตามประเภทของ Web site 
(Web Categories) และตามWeb page ที่มีคําหรือวลีทีต้่องห้ามได้ได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนอุปกรณ์ 

(4.15)  สามารถตรวจสอบข้อมูลต้องห้ามไม่ให้มีการส่งผ่านได้(Data Lost Prevention) เช่นCredit 
Card Number, Social Security Number เป็นต้นและสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบได้ 

(4.16)  เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมรองรับการทําHA ทั้งในแบบActive-Active และActive-Passiveได้ 
(4.17)  สามารถควบคุมจัดการแบบRole-based Administrationเพ่ือให้สามารถแบ่งระดับของผู้ดูแล

ระบบฯได้หลายระดับเพ่ือความปลอดภัยของการจัดการอุปกรณ์ 
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(4.18)  สามารถตรวจสอบผู้ใช้(User Authentication)กับฐานข้อมูลผูใ้ช้ภายในตัวอุปกรณ์(Local 
Database), ผูใ้ช้ในRADIUS,ในLDAP และWindows Active Directoryได้เป็นอย่างน้อย 

(4.19)  มีความสามารถในการทําTraffic Management แบบGuarantee/Max/Priority bandwidth
ได้และรองรับวิธีการจัดการBandwidth ด้วยวิธีDiffServ (Differentiated services) 

(4.20)  สามารถควบคุมการใช้งานในระดับApplicationและสามารถจํากัดการใช้งาน Bandwidth 
ให้แก่โปรแกรมประเภทpeer-to-peer ได้เช่นBit Torrent, eDonkey,Gnutella, Kazaaและ 
and WinNY 

(4.21)  อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปน้ีFCC ClassA, UL  และ
VCCI 

(4.22)  สามารถทํางานได้ตามมาตราฐานIPv6ในส่วนของการทํางานหลักเช่น Firewall, IPSและ Web 
filteringได้ 

(4.23)  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต้ังในตู้Rack 19” ได้ 
 

(5) อุปกรณ์ปอ้งกันการบุกรกุเว็บไซต์ (Web Application Firewall)จํานวน1 ชุดโดยมีคุณลักษณะ
อย่างน้อยดังนี ้
(5.1)   เป็นอุปกรณ์ Appliance ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพ่ือทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบ

เครือข่ายโดยเฉพาะและได้ทาํการปิดช่องโหว่ของระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว(Security 
Hardened Platform) 

(5.2)   อุปกรณ์ต้องมีหน่วยประมวลผลเพ่ือเพ่ือทํางานSSL และXML Encryption โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภายในการตรวจสอบข้อมูล 

(5.3)   ระบบทุกระบบภายในตัวอุปกรณ์ต้องทํางานโดยไม่จํากัดสิทธ์ิจํานวนผู้ใช้(Unlimited User 
Licenses) 

(5.4)   มีพอรต์แบบ10/100/1000 Ethernet (RJ-45) อย่างน้อย6 ports 
(5.5)   มีความจุรวมของหน่วยเก็บข้อมูล(Harddisk) ไม่ตํ่ากว่า2 TB และสามารถเพ่ิมได้ถึง6TBเป็น

อย่างน้อยในอนาคต 
(5.6)   มีความเร็วในการทํางานไม่ตํ่ากว่า1 Gbps 
(5.7)   สามารถรองรับการเช่ือมต่อ HTTP Sessions ได้ไม่น้อยกว่า40,000 transactions/sec 
(5.8)   อุปกรณ์สามารถทํางานได้ในรูปแบบTransparent Inspection, True Transparent Proxy, 

Reverse Proxy และOffline 
(5.9)   สามารถต้ังเวลาเพ่ือใช้ในการบังคับใช้กฎได้ในรูปแบบOne-Time และRecurring 
(5.10) สามารถสร้างServer Policy เพ่ือการทํางานได้อย่างน้อยดังน้ี 

(5.10.1)   สามารถทําServer Health Check เพ่ือตรวจสอบการตอบสนองของServer 
(5.10.2)   สามารถทําSSL negotiations และEncryption แทน Server ตัวจริง 
(5.10.3)   สามารถกําหนดจํานวนconcurrent TCP connection สําหรับแต่ละClient ได้ 
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(5.10.4)   อุปกรณ์สามารถสง่ผ่านข้อมูลต่อไปยังServer ได้หลายรูปแบบอาทิเช่นSingle 
Server, Server Balance, WSDL Content Routing และOffline Protection 

(5.10.5)   อุปกรณ์สามารถทาํงานในรูปแบบของServer LoadBalance โดยใช้กําหนดการ 
(Schedule) ดังต่อไปน้ี 
(5.10.5.1)   Round Robin 
(5.10.5.2)   Weighted Round Robin 
(5.10.5.3)   Least Connection 
(5.10.5.4)   HTTP session based Round Robin 

(5.11)  สามารถทําWeb Content Filtering โดยใช้XPATH Expression ได้โดยต้องสามารถต้ัง
เง่ือนไขการทํางานได้เป็นAccept, Alert, Deny และAlert&Deny ได้ 

(5.12) มีระบบIntrusion Prevention ที่สามารถกําหนดค่าNameSpace (XMLNS), CData, 
Processing instructions(PIs) และGeneral Entitiy ได้ 

(5.13)  สามารถทําการกําหนด Web Services Description Language(WSDL) Routing ได้โดย
HTTP Reqeust ที่มีWSDL operation ตรงกับที่กําหนดไว้จะถูกส่งไปยังเคร่ืองServer ที่
กําหนดไว้ 

(5.14)  สามารถทําการโหลดXML signature/encryption Key File เก็บไว้ตัวอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบ (Validation)หรือเข้ารหัสXML 

(5.15)  สามารถทําการโหลดXML Schemaเก็บไว้ในตัวอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบSchema ใน
HTTTP traffic (Validation) 

(5.16)  สามารถทําการโหลดWSDL file เก็บไว้ในตัวอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบHTTTP traffic 
หรือใช้งานWeb Services ทีกํ่าหนดไว้ภายในWSDL file ได้ (Validation) 

(5.17)  สามารถสร้างXML Protection Profile ที่ประกอบด้วยการต้ังค่าParameter อย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 
(5.17.1)   Filter Rule,  
(5.17.2)   Schema Rule,  
(5.17.3)   Schema Validate,  
(5.17.4)   Schema Poisoning prevention,  
(5.17.5)   WSDL scanning prevention,  
(5.17.6)   WSDL Verification,  
(5.17.7)   External Entity Attack Prevention,  
(5.17.8)   XML Signatures validation, 
(5.17.9)   XML encryption, 
(5.17.10) SQL Injection Prevention 

(5.18)  สามารถสร้างWeb Protection Profile ที่ประกอบด้วยการต้ังค่าParameter อย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 



 
23 

(5.18.1)  Input Rule เพ่ือใช้ในการAlert หรือDeny การเรียกHTTP ที่ตรงตามเง่ือนไขที่
กําหนด 

(5.18.2)  Page Access Rule เพ่ือใช้ในการกําหนดหน้าURL ที่จะให้ผูใ้ช้งานเข้าถึงได้ 
(5.18.3)  Server Protection Rule เพ่ือใช้การป้องกันการโจมตีประเภทต่างๆเช่น 

(5.18.3.1)   Cross-site Scripting (XSS) attack prevention 
(5.18.3.2)   SQL injection prevention 
(5.18.3.3)   Sensitive information desclosure prevention 
(5.18.3.4)   Prevention of other injection attacks (Common Exploits) 

(5.19)  สามารถต้ังเง่ือนไขของStart Pages ที่Client มีสิทธิในการเรียกใช้งานเป็นหน้าแรก 
(5.20)  สามารถต้ัง Black List/White List ที่ใหส้ิทธิที่กําหนดให้Client ใช้งานได้ 
(5.21)  สามารถกําหนดIP Black List ได้ 
(5.22)  สามารถกําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบBrute Force Loginattack พร้อมกับระบบต้องทําการ

Block ได้เมื่อถึงThreshold ที่กําหนด 
(5.23)  สามารถทําการตรวจสอบและป้องกันการเช่ือมต่อจากSoftwareจําพวกRobot ที่ทําการเช่ือม

ต่อไปยังWebsite โดยอัตโนมัติดังต่อไปนี้ได้ 
(5.23.1)   Search Engine 
(5.23.2)   Link Checker 
(5.23.3)   Automated uses of the web 
(5.23.4)   Robot 
(5.23.5)   Spider 
(5.23.6)   Web crawlers 
(5.23.7)   Automated user agents 

(5.24)  มีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้ได้ 
(5.24.1)   SQL Injection 
(5.24.2)   Cross Site request forgery 
(5.24.3)   HTTP request smuggling 
(5.24.4)   Encoding attacks 
(5.24.5)   Remote file inclusion 
(5.24.6)   Cookie tampering/poisoning 
(5.24.7)   Forms Tampering 
(5.24.8)   Hidden Field Manipulation 
(5.24.9)   Outbound Data Leakage 
(5.24.10)  Broken Access control 
(5.24.11)  Schema Poisoning 
(5.24.12)  Recursive Payload 
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(5.24.13)  XML Parameter Tampering/ Intrusion Prevention 
(5.25)  มีความสามารถในการทําAuto-Learning Profile เพ่ือใช้ในการเก็บรูปแบบการทํางานของ

HTTP session โดยรวมของระบบเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สร้างกฎการรักษาความปลอดภัยได้
สะดวกข้ึน 

(5.26)  สามารถสร้างรายงานสรุปผลระบบAuto-Learning ได้เช่นสถิติของหน้าWebsite ที่ถูกเรียกดู, 
Group of URLs, สรุปrequest ทั้งหมด, สรุปattack ทั้งหมดที่เกิดขึ้น, parameter ในHTTP 
requests และCookiesเป็นต้น 

(5.27)  มีความสามารถในการทําAuthentication Offload เพ่ือช่วยลดภาระการทํางานของเคร่ืองแม่
ข่ายโดยสามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูลภายในอุปกรณ์LDAP และNTLM ได้ 

(5.28)  สามารถป้องกันการถูกเปลี่ยนข้อมูลบนWebsite ได้(Anti Web Defacement) 
(5.29) สามารถตรวจสอบหาช่องว่างที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้(Web Application 

Vulnerability Assessments) 
(5.30) สามารถทํางานในรูปแบบของHigh-Availability แบบActive/Passive ได้โดยที่configuration 

ทั้งหมดมีการSynchronize ซึ่งกันและกัน 
(5.31)  อุปกรณ์ต้องสามารถเก็บlog ไว้ในตัวอุปกรณ์เองและส่งออกไปยังSyslog ได้ 
(5.32)  อุปกรณ์ต้องสามารถส่งAlert-E-mail ได้ตามเง่ือนไขของLog ที่ตรวจพบ 
(5.33)  สามารถสร้างadmin Profile เพ่ือให้สิทธิในการเช้าถึงที่ไม่เท่ากันสําหรับผู้ดูระบบ 
(5.34)  ระบบต้องสามารถบริหารจัดการผ่านทางConsole Port, HTTP และHTTPS ได้ 
(5.35)  อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานFCC ClassA และCE  
(5.36)  มPีower Supply เป็นแบบRedundant และHot Swappable 
(5.37)  สามารถติดต้ังในตู้Rack มาตรฐานขนาด19 น้ิวได้ 
(5.38)  มี License สําหรับupdate ฐานความรู้ได้อัตโนมัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี 

 
(6) อุปกรณ์คดักรองข้อมูลเว็บไซต์ (Web Filtering) จํานวน1 ชุดโดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี ้

(6.1)    ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะ(Appliance) เพ่ือทําหน้าที่ควบคุมและรักษาความปลอดภัย
การใช้งานเว็บ (Web) 

(6.2)    มCีPU แบบQuad-Core จํานวน2 ชุด 
(6.3)    มหีน่วยความจํา(RAM) ไม่น้อยกว่า24 GB 
(6.4)    มีพอรต์แบบGigabit Ethernet อย่างน้อย6 พอร์ต 
(6.5)    ม ีHarddisk แบบHot-swappableจํานวน4ลูกความจุรวมไม่น้อยกว่า800 GB  
(6.6)    สามารถรองรับWeb Throughput ได้ไม่น้อยกว่า300 Mbps 
(6.7)    รองรบัการทํางานในลักษณะHigh AvailabilityและLoad Balancing ได้ในอนาคต 
(6.8)    มรีะบบควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ท(Web/URL Filtering)ทีส่ามารถแยกแยะ

หมวดหมู่(Category) ของWebsite ได้ไม่น้อยกว่า100Categories โดยสามารถรองรับได้ไม่
น้อยกว่า  50 ภาษา 
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(6.9)    มีการแยกหมวดหมูข่องเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะ 
(6.10)  สามารถกําหนดนโยบายการใช้อินเตอร์เน็ทโดยระบุเง่ือนไขจากค่าต่างๆเช่นIP Address, IP 

Address Range, User, User Group หรือOU Group, WebCategory,และ Time of Day 
ได้เป็นอย่างน้อย 

(6.11)  สามารถควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ทเป็นรายหมวดหมู่  ) Category) ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
เช่นAllow, Block, Warning, Block by File Type, Time Quota และBandwidth Quota 
ได้ 

(6.12)  สามารถทํางานในลักษณะเป็นTransparent Proxy ด้วยโปรโตคอลWCCP ได้ 
(6.13)  สามารถทําการ Authentication กับระบบActive Directoryและ LDAP ได้เป็นอย่างน้อย 
(6.14)  สามารถทํางานในลักษณะSSL Proxy ได้โดยทําการถอดรหัส  ) Decryption) เน้ือหาแบบ

HTTPS หรือSSL Trafficได้โดยสามารถกําหนดให้ยกเว้นการถอดรหัส  ) SSL Decryption 
Bypass)ในเว็บไซต์บางหมวดหมู่เช่นธนาคารหรือสถาบันการเงินเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ 

(6.15)  สามารถควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของUser ที่ออกไปทํางานภายนอกองค์กรด้วยบริการ
แบบCloud-based ได้ด้วยนโยบายการควบคุมชุดเดียวกับอุปกรณ์ที่Gatewayโดยสามารถ
บริหารจัดการเก็บLog และทาํรายงานจากระบบManagement ชุดเดียวกันได้ 

(6.16)  สามารถจัดหมวดหมู่(Category) ของเน้ือหาแบบDynamics บนเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย
เทคโนโลยีWeb 2.0 เช่นFacebook, LinkedIn และเว็บไซต์ใหมท่ี่ยังไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่
โดยใช้เน้ือหาและส่วนประกอบต่างๆบนเว็บน้ันในการวิเคราะห์เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเน้ือหา
แบบReal-time ได้(Real-time Content Classification) 

(6.17)  สามารถตรวจจับMalware ด้วยAntivirus EngineหรือScanEngineอย่างน้อยสองชุดเพ่ือ
ตรวจจับไวรัสทั้งแบบfile-based และscripted attackโดยสามารถควบคุมเน้ือหาแบบ
ActiveContent เช่น Java, ActiveX, SilverLightเพ่ือป้องกันScript สว่นที่เป็นอันตรายได้ 

(6.18)  สามารถป้องกันผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายในแบบReputation Analytics ได้ 
(6.19)  เสนอพร้อมอุปกรณ์และระบบบริหารจัดการแบบCentralized Managementโดยมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 
(6.19.1)   สามารถควบคุมและบริหารจัดการซึ่งรวมถึงการแก้ไขConfiguration, การทํา

รายงานและการตรวจดูLog ของระบบได้จากศูนย์กลาง(Centralized 
Management) ผ่านทางSecure Web Management (HTTPS)  

(6.19.2)    มีขอ้ความแจ้งเตือน(Block/Warning Page) ในรูปแบบHTML โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงขอ้ความหรือโลโก้ (CustomizedBlock Page)ได้โดยไม่ต้องอาศัยเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ภายนอก 

(6.19.3)    สามารถแจ้งเตือนผ่านทางE-Mail และSNMP ได้ 
(6.19.4)    ระบบต้องรองรับRole-based Administration ในการบรหิารจัดการและการสร้าง

รายงาน 
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(6.19.5)    ระบบที่เสนอต้องสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการของ
Administrator ได้ 

(6.19.6)    สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนหน้าจอแบบWeb-based ได้ทั้งใน
แบบReal time และHistorical 

(6.19.7)    สามารถเรียกดูรายงานได้แบบไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้และสามารถปรับแต่งรายงาน
(Customized Report) ได้ 

(6.19.8)    สามารถสร้างรายงานในรูปแบบของPDF และCSV ได้โดยสามารถต้ังเวลาเพ่ือสร้าง
รายงานตามท่ีกําหนดไว้โดยอัตโนมัติแล้วส่งไปยังE-Mail ของผู้ดูแลระบบได้ 

(6.19.9)    มCีPU แบบQuad Core ความเร็วอย่างน้อย2.5 GHz 
(6.19.10)  ม ีRAM ไม่น้อยกว่า16 GB 
(6.19.11)  มHีarddiskไม่ตํ่ากว่า500 GB 
(6.19.12)  ติดต้ังพร้อมLicenseการใช้งานของWindows Server 2008 64-Bit Standard 
(6.19.13)  ติดต้ังพร้อมLicenseการใช้งานของMicrosoft SQL Server 2008 Standard 

(6.20)  ผู้เสนอราคาต้องทําการเสนอLicense สําหรับURL FilteringและMalware Protectionให้
รองรับจํานวนผู้ใช้ได้อย่างน้อย 2,000 คนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปี 

(6.21)  สามารถติดต้ังในตู้Rack มาตรฐานขนาด19 น้ิวได้ 
 

(7) อุปกรณ์ปอ้งกันการบุกรกุจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail Security System) จํานวน1 ชุดโดยมี
คุณลักษณะดังนี ้
(7.1)    เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสรา้งขึ้นเพ่ือใช้ในการตรวจจับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ (SPAM)และไวรัสทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ทําการปิดช่องโหว่ของ
ระบบมาเป็นที่เรียบร้อย(Hardened Operating System) 

(7.2)   สามารถทํางานได้หลายโหมดการทํางานได้แก่Transparent Mode, Gateway Mode และ 
Server Mode 

(7.3)    มคีวามสามารถในการตรวจจับจดหมายที่ไม่พึงประสงค์ (SPAM)และไวรัสได้ไม่ตํ่ากว่า
1,600,000ฉบับต่อช่ัวโมง(messages/hour) 

(7.4)    มคีวามสามารถในการทําE-mail Routing ได้ไม่ตํ่ากว่า 2,000,000 ฉบับต่อช่ัวโมง
(messages/hour) 

(7.5)    มีพอรต์แบบ10/100/1000 Ethernet อย่างน้อย4 ports 
(7.6)    มีพอรต์แบบ1GbE SFP อย่างน้อย2 ports 
(7.7)    มคีวามสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนHarddiskและมีความจุรวมไม่น้อยกว่า2 TB และ

สามารถเพ่ิมขยายได้ถึง 6TB ในอนาคตและรองรับการทําRAID แบบ1, 5, 10, 50 เป็นอย่าง
น้อย 

(7.8)   สามารถทํางานในรูปแบบของSMTP Mail Gateway สําหรับe-mail server ในระบบ 
(7.9)   มีระบบการทํางานของPolicy-based mail routing และ Queue management 
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(7.10) มีระบบการทํางานของOutbound Mail Relay เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของระบบ e-mail ขา
ออก 

(7.11) มีระบบการทํางานแบบGranular Layered Detecting เพ่ือป้องกันไวรัสและSPAM 
(7.12) สามารถทําการกักกัน(Spam Quarantining) และสามารถเพ่ิมคําในหัวเรื่อง(Spam tagging) 

ในE-mail ที่ถกูตรวจจับว่าเป็นSPAM ได้ 
(7.13) ผู้ใช้งานในระบบสามารถตรวจสอบE-mail ที่ถูกQuarantine ไว้ได้ด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล

ผ่านทางWeb Mail และPOP3 
(7.14) สามารถทําการจัดเก็บE-mail ทุกฉบับ(E-mail Achieving)ที่ต้องการจะตรวจสอบได้จากการ

กําหนดเง่ือนไขต่างๆอาทิเช่นSender Address, Recipient Address, Subject, 
Attachment และอ่ืนๆ 

(7.15) สามารถทําSMTP Authentication ผ่านทางLDAP, Radius, POP3 และIMAP 
(7.16) สามารถทํางานร่วมกับLDAP ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นLDAP-Based Email Routing  
(7.17) สามารถตรวจสอบถึงความน่าเช่ือถือของServer และClient ทีส่่งE-mail เข้ามาในระบบ

(Sender Reputation) โดยให้คะแนนจากE-mail ในรูปแบบต่างๆท่ีส่งผ่านเข้ามายังระบบ
อาทิเช่นNumber of Viruses Sent, Amount of SPAM Sent, No. of bad Recipients
และอ่ืนๆพร้อมทั้งสามารถต้ังค่าการกระทําให้กับคะแนนในระดับต่างๆกัน 

(7.18) สามารถทําการป้องกันการโจมตีในรูปแบบของDenial of Service ต่างๆได้อาทิเช่นDenial of 
Service (Mail Bombing), Recipient address attack, Email rate limiting, Reverse 
DNS check (Anti-spoofing) และForged sender address เป็นอย่างน้อย 

(7.19) สามารถกําหนดวิธีการจัดการกับ E-mail ที่ตรวจจับได้ว่าเป็นSPAM ได้ดังน้ีคือQuarantine, 
Tag E-mail Header, Tag E-mail Subject Line, Reject และDiscard 

(7.20) สามารถควบคุมขนาดของE-mail ทีจ่ะถูกส่งผ่านเข้าไปยังผู้ใช้งานในระบบได้(email size 
control) 

(7.21) สามารถทํารายงานสรุปจํานวนSPAM ที่ได้รับในแต่ละวันส่งให้User แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ
(Daily Quarantine Summaries) 

(7.22) ระบบการตรวจสอบเน้ือหาในการตรวจจับSPAM ต้องผ่านกระบวนต่างๆอย่างน้อยดังน้ี 
(7.22.1)   ตรวจสอบSPAM ได้ทั้งจากE-mail ขาเข้าและขาออกพร้อมๆกัน 
(7.22.2)   ตรวจสอบจากการให้คะแนนHeuristic SPAM Filtering 
(7.22.3) ตรวจสอบจากไฟล์และเน้ือหาที่ถูกแนบมากับE-mail (Attachment/ Content 

Filtering) 
(7.22.4) ตรวจสอบจากรูปภาพที่ถูกแนบมาในเนื้อหาของE-mail (Image Analysis 

Scanning) 
(7.22.5)  ตรวจสอบจากHeader ของE-mail (Email Header Inspection) 
(7.22.6)   ตรวจสอบจากDatabase ที่สามารถเรียนรู้ได้เองจากการทํางานและจากuser ใน

ระบบ(Bayesian Filtering) 
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(7.22.7)   ตรวจสอบจากแหล่งที่มาโดยดูจากDatabase ภายนอกอาทิเช่นReal-time Black 
List (RBL) filtering และSpam URI RBL (SURBL)เป็นอย่างน้อย 

(7.22.8)  ตรวจสอบจากรายช่ือของBlack/white List ทีส่ามารถถูกสรา้งขึ้นในลักษณะของ
รายบุคคลและภาพรวมทั้งหมด(Per user/Global) 

(7.22.9)  ตรวจหาIP address ของDomain ผู้ส่งเพ่ือเปรียบเทียบกับIP address แหลง่ที่มา
ของE-mail แต่ละฉบับ(Forged IP Checking) 

(7.23)  สามารถทําการตรวจสอบไวรัสและSpyware ที่แฝงมากับE-mail ได้ 
(7.23.1)   สามารถตรวจสอบหา Virus บนe-mail ที่ส่งผ่านโปรโตคอลSMTP ได้ 
(7.23.2)   สามารถแทรกข้อความแจ้งเตือนลงไปภายในE-mail ได้(Replacement message 

notification) 
(7.23.3)   สามารถกรองไฟล์ที่แนบมาด้วยการแยกblock ตามประเภทของไฟล์ (File type) 

ได้ 
(7.23.4)   สามารถตรวจสอบเพ่ือป้องกันไฟล์ที่ถูกแนบมากับe-mail  ได้โดยดูจากรูปแบบและ

นามสกุล(Extension) ของFileเหล่าน้ัน 
(7.24)  สามารถให้บริการเป็น E-mail Server สําหรับเข้าใช้งานในรูปแบบของPOP3, SMTP และ

IMAP ได้ 
(7.24.1)   รองรับการให้บริการSMTP ผ่านทางSSL (SMTP over SSL) 
(7.24.2)   สามารถกําหนดความจุของDisk ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานแต่ละรายได้ 
(7.24.3)   สามารถให้บริการผ่านทางWeb Mail (https) ได้ 
(7.24.4)   สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งานเป็นแบบUser, Group หรือAlias ได้ 
(7.24.5)   สามารถให้บริการตรวจสอบการเข้าใช้แบบใช้User บนตัวระบบหรือส่งผ่านไป

ตรวจสอบยังLDAP ได้ 
(7.24.6)   สามารถแยกส่วนของBulk Folder ออกมาเพ่ือใช้แยกการจัดเก็บSPAM ได้ 

(7.25)  มีระบบการทําE-mail monitoring, Logging และReporting ได้อย่างน้อยดังน้ี 
(7.25.1)   การเก็บข้อมูลเหตุการณ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าการทํางานต่างๆภายในระบบ 
(7.25.2)   (Configuration change and management event) 
(7.25.3)   รองรับการส่งlog ของข้อมูลต่างไปเก็บยังSyslog ภายในอุปกรณ์หรือภายนอก

อุปกรณ์ (External or Local Syslog) 
(7.25.4)   สามารถทําการแจ้งเตือน(Alert) เมื่อมีเหตุการณ์ที่สําคญัหรอืการตรวจพบไวรัส

เกิดขึ้น(Critical events and virus incident alerting) 
(7.25.5)   สามารถทําReport ได้มากกว่า140 ประเภทโดยสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบ

ของHTML และPDF เป็นอย่างน้อยและสามารถต้ังเวลาให้การสั่งทํารายงานได้โดย
อัตโนมัติ 

(7.26)  มีระบบIdentity-Based Encryption (IBE)  



 
29 

(7.27)  การบริหารจัดการสามารถทําได้ผ่านทางConsole Port, HTTP, HTTPS, Telnet และSSH 
เป็นอย่างน้อย 

(7.28)  เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมรองรับการทําHigh Availability ในแบบActive-Passive และสามารถ
ตรวจสอบและส่งnotification เตือนได้ในกรณีทีมDีevice failure  

(7.29)  มีลขิสทิธ์ิการตรวจจับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และSpam mail แบบไม่จํากัดจํานวนผู้ใช้งาน
มาพร้อมกับอุปกรณ์ 

(7.30)  อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปน้ี VBSpam Platinum, 
Common Criteria EAL 2+, FIPS 140-2 Validation, FCC Class APart 15, CE Mark 

(7.31)  อุปกรณ์ต้องสามารถตรวจสอบSpam mail จากฐานข้อมูลของผูผ้ลิตผ่านเครือข่ายInternet ได้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี 

(7.32)  อุปกรณ์ต้องสามารถupdate Anti-Virus Definition ได้อัตโนมัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี 
 
(8) อุปกรณL์og Management จํานวน1 ชุดโดยมีคณุลักษณะอย่างน้อยดังนี ้

(8.1)    เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือทําหน้าที่เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Security Information and Event 
Management) 

(8.2)    มีพ้ืนทีใ่นการเก็บบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า4 TB แบบ RAID 1 เป็นอย่างน้อย 
(8.3)    มีพอรต์แบบ 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 2 พอร์ต 
(8.4)    รองรบัจํานวนอุปกรณ์ที่ส่ง Log เข้ามาเก็บบันทึกพร้อมประมวลผลและวิเคราะห์ 

(Correlation) ข้อมูล Log ได้โดยไม่จํากัดจํานวนอุปกรณ์เพ่ือรองรับการขยายการเพ่ิมเติม
จํานวนอุปกรณ์ในอนาคต 

(8.5)    รองรบัจํานวน Event per Second (EPS) ได้ไม่น้อยกว่า 14,000 EPS  
(8.6)    ม ีDashboard สามารถแสดง Top 10 Incidents ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายแบบ Real-time  
(8.7)    สามารถเข้ารหัสข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกด้วย AES หรือ 3DES เพ่ือความปลอดภัยในการเก็บ

บันทึกข้อมูล 
(8.8)    สามารถแสดงภาพ Topology ของอุปกรณ์ต่างๆและสามารถเช่ือมโยง Topology กับ 

Incident ที่เกิดขึ้นได้เพ่ือการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
(8.9)    มรีะบบ Backup และ Restore เพ่ือการสํารองข้อมูลออกไปไว้ยังอุปกรณ์ภายนอก 
(8.10)  สามารถทําการส่ง Alert ในรูปแบบ Email, SNMP และ SMS เพ่ือแจ้งเตือนเม่ือเกิดเหตุการณ์

ร้ายแรงขึ้นในเครือข่ายได้เป็นอย่างน้อย 
(8.11)  มีระบบ Device Builder หรือมีระบบที่ทําให้สามารถวิเคราะห์ (Analyst) ข้อมูล log จาก

อุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ในอนาคตได้ 
(8.12)  สามารถตรวจสอบและสรุปปริมาณ Raw Message หรือ Event Message ในแต่ละวันหรือ

ปริมาณทั้งหมดที่เก็บในอยู่ Storage ได้ (Disk Report)  
(8.13)  สามารถกําหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
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รูปที่ 1 แสดงการเช่ือมโยงอุปกรณ์เครือข่ายส่ือสารพ้ืนฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่ายสําหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
 

 (1) การติดต้ังอุปกรณ์ตามรูปที่ 1. รายการที่ 1 2 3 และ 4 ให้ดําเนินการดังน้ี 
 (1.1) อุปกรณ์รายการที่ 1 Core Switch Type-1 (HA) และอุปกรณ์รายการที่ 2 Core Switch Type- 
2 (HA) 

 (1.1.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ 
 (1.1.2) ต้องดําเนินการกําหนดค่าการทํางาน (Configuration) ให้ทํางานในลักษณะมีความคงทน

สูง (High Availability) โดยให้มี 
การทํางานเสมือนเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกันบริหารจัดการผ่าน IPAddress เพียงหมายเลขเดียว 

 (1.1.3) ต้องกําเนินการกําหนดค่า VLAN หรือค่าการทํางานอ่ืนๆ ตามท่ีกรมฯ กําหนด 
 (1.1.4) ต้องทําการเช่ือมโยงจากอุปกรณ์ Core Switch Type-1 ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายภายใน

อาคารเดิมของกรมฯ และทําการกําหนดค่าการทํางาน (Configuration) ให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้  

 (1.2) อุปกรณ์รายการที่ 3 L2/L3 Switch 48 Ports จํานวน 49 ชุด 
 (1.2.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ที่มีอยู่ตามช้ันต่างๆ ของอาคาร 
 (1.2.2) ต้องกําหนดค่าการทํางาน (Configuration) ให้สามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์ Core 

Switch Type-1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (1.2.3) อุปกรณ์ที่ติดต้ังภายในตู้ Rack เดียวกัน ต้องติดต้ังในรูปแบบ Stack โดยสามารถบริหาร

จัดการได้ด้วย IP Address หมายเลขเดียว 
 (1.3) อุปกรณ์รายการที่ 4 Network Management System 

 (1.3.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ 
 (1.3.2) ติดต้ังและให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ตามรายการที่ 1 2และ 3 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  (2) การติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายตามรูปที่ 1 รายการที่ 5 6 7 8 และ 9 

 (2.1) อุปกรณ์รายการที่ 5 Wireless Controller Switch(HA) 
 (2.1.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ 
 (2.1.2) ต้องดําเนินการกําหนดค่าการทํางาน (Configuration) ให้ทํางานในลักษณะมีความคงทน

สูง (High Availability) 
 (2.2) อุปกรณ์รายการที่ 6 L2 POE Switch 24 Ports 

 (2.2.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ที่มีอยู่ตามช้ันต่างๆ ของอาคาร 
 (2.2.2) ทําการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ตามรายการที่ 3 L2/L3 Switch 48Ports ในรูปแบบ Stack 

หรือ Cascade 
 (2.3) อุปกรณ์รายการที่ 7 Wireless Access Point 

 (2.3.1) ต้องดําเนินการสํารวจและกําหนดจุดพร้อมติดต้ังภายในอาคารฯให้สามารถกระจาย
สัญญาณได้ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกพ้ืนที่ในการทํางานของอาคาร 
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 (2.3.2) ต้องเช่ือมต่อกับสายสัญญาณ UTP CAT6 ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ หรือหากเป็นจุดที่ไม่
เหมาะสมหรือสัญญาณไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการใช้งานให้ดําเนินการเดินสายสัญญาณใหม่ 

 (2.4) อุปกรณ์รายการที่ 8 Wireless Management Software  
 (2.4.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ 

 (2.4.2) ทําการติดต้ังระบบโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ในรายการที่ 5 และ 7 ให้
สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2.5) อุปกรณ์รายการที่ 9 Authentication System 
 (2.5.1) ต้องติดต้ังภายในตู้ Rack ที่กรมสรรพสามิตจัดไว้ให้ 
 (2.5.2) ระบบการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานต้องดําเนินการเช่ือมต่อไปยังฐานข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายไร้

สายของกรมสรรพสามิตที่มีอยู่เดิมด้วยมาตรฐานโปรโตคอล Radius หรือ LDAP 
  (3) การติดต้ังอุปกรณ์ตามรายที่ 10 ถึง 22 ให้ผู้ชนะการประกวดราคาดําเนินการติดต้ังตามรูปภาพที่ 1 โดย 
  ให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จากตู้ Rack HDA1 ถึง 5 ไปยังตู้ Rack EDA  
   x/1 ถึง EDA x/8 จํานวนตู้ละ 12 เส้น รวมเป็น 480 เส้น 
  (5) ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 จากตู้ Rack HDA6 และ HDA7 ไปยังตู้ Rack  
  EDA x/1 ถึง EDA x/6 จํานวนตู้ละ 12 เส้น รวมเป็น 144 เส้น 
  (6) ผู้ชนะการประกวดราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ช้ินส่วน หรือซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการทํางาน 
   ของระบบเครือข่ายสื่อสารพ้ืนฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่าย ให้สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ 

  โดยไม่คิดมูลค่าเพ่ิมเติมจากราคาที่เสนอ 
  (7) จุดที่มีการติดต้ังสายสัญญาณทั้งหมดน้ีให้รวมถึงการติดต้ังและจัดหาอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆ ที่จําเป็นใน 

  จํานวนที่เหมาะสม เช่น metal-box/wallenclosures, patch panel, patch cable เพ่ือให้ระบบ 
สามารถใช้งานได้ทันทีตามมาตรฐานการติดต้ังระบบเครือข่าย 

  (8) ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ ในการติดต้ังอุปกรณ์ตามโครงการอุปกรณ์เครือข่าย 
สื่อสารพ้ืนฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายภายใน 60วัน ในระหว่างเวลาราชการ นับจากวันลง 

นามในสัญญาและเสนอแผนการติดต้ังแสดงแนวทางเดินสายตําแหน่งและวิธีการติดต้ังยึดสายสัญญาณ 
และอุปกรณ์ต่างๆ เสนอกรมสรรพสามิตก่อนดําเนินการติดต้ัง เพ่ือจะได้ทราบสภาพสถานที่ และ 
  อุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้นหากสภาพสถานที่ไม่เอ้ืออํานวย ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาต้องขอคําแนะนําหรือ 
  ข้อกําหนดใหม่จากผู้แทนกรมฯ ในวันดูสถานที่ ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องปฏิบัติตาม หากขณะ 
  ดําเนินการยังปรากฏอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งอันเน่ืองมาจากสภาพสถานที่เป็นเหตุโดยมิได้คาดหมายมา 
  ก่อน ให้ถือว่าเป็นความไม่รอบคอบในการสํารวจของผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ชนะการประกวดราคา 
  จะต้องขจัดปัญหาและการแก้ไขอุปสรรคน้ันให้เรียบร้อยตามความประสงค์ของกรมสรรพสามิตโดยไม่คิด 
  ราคาเพ่ิม 
  (9) อุปกรณ์ใดๆ ที่ติดต้ังภายในตู้ Rack ที่ต้องต่อเช่ือมกับระบบไฟฟ้าภายในตู้ Rack เดิม หากไม่สามารถ 
  เช่ือมต่อได้ ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการเช่ือมต่อ 

 (10) การเดินสายในอาคารต้องกระทําโดยวิธีการที่จะไม่กระทบกระเทือนกับโครงสร้างหลักของตัวอาคาร 
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 สถานที่และซ่อนสายไว้ภายในฝ้าเพดานหรือสถานที่ที่เหมาะสมเว้นแต่ไม่สามารถกระทําได้ 
  (11) การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสถานที่ภายหลังการเดินสายทุกๆ สถานที่ ที่มีการร้ืออาคารสถานที่เพ่ือ 

 การเดินสาย หากมีรอยเปรอะเป้ือนหรือสิ่งอ่ืนใดเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการเดินสาย ต้องซ่อมแซม ทาสี  
หรือการกระทําให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเหมือนเดิม 
 (12) การเดินสายนําสัญญาณหรือสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวงหรือ 
ได้มาตรฐานสูงกว่า 

 (13) การเดินสายสัญญาณจะต้องไม่มีการต่อสายระหว่างทางในทุกกรณี และมีความยาวของสายแต่ละเส้นไม่ 
เกิน 90 เมตร 
 (14) การเดินสายสัญญาณปลายสายทั้ง 2 ด้านต้องมีหมายเลขหรืออักษร (Label) โดยให้ใส่ Wire Market  
 ให้ตรงกันทั้งสองด้าน โดยเรียงหมายเลขตามลําดับต่อจากหมายเลขที่มีอยู่แล้ว 
 (15) ในการทดสอบสายสัญญาณ UTP ผู้ชนะการประกวดราคาต้องกระทําภายหลังการติดต้ัง โดยทดสอบ 
 งานทั้งหมด (100% inspection) และทําการบันทึกผลการทดสอบเพ่ือประกอบในรายงานด้วยและ 
 จะต้องจัดให้มีการทดสอบแบบสุ่มโดยคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนการตรวจรับงาน 
 (16) อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่จําเป็นต้องใช้ในการทดสอบผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้จัดหาโดยไม่คิด 
 ค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 
 (17) การส่งมอบงานนอกจากในส่วนของ Test Report ของสายสัญญาณแล้วจะต้องทําการส่งมอบ As-Built  
 Drawing ของการติดต้ังทั้งหมดอย่างละเอียดโดยรวมถึงแนวทางการเดินสายในรูปของ Hard Copy  
 และ Soft Copy จํานวน 2 ชุด 
 6. การฝึกอบรม 
ลําดับท่ี หลักสูตร จํานวนวัน/รุ่น 

(อย่างน้อย) 
จํานวนคน/รุ่น 
(อย่างน้อย) 

จํานวนรุ่น 

1 หลักสูตรการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายหลักแบบ 10 
Gigabits ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

5 10 1 

 1.1  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core switch)
แบบ HA 

   

 1.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจําชั้น (Floor Switch)    
 1.3  ระบบบริหารจัดการเครือข่าย    

2 หลักสูตรการบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless Network System) ประกอบด้วยรายละเอียด
เนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

3 10 1 

 2.1  อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Controller Switch) แบบ HA 

   

 2.2  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE      
 2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (b/g/n)    
 2.4 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wireless 

Management System) 
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 2.5 ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิการใช้งาน (Authentication 
System) 

   

3 หลักสูตรการบริหารจัดการ ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
ไอพี (VOIP System) ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหา
อย่างน้อย ดังนี้ 

3 10 1 

 3.1  ระบบควบคุมโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี (Call 
Manager) แบบ HA 

   

 3.2  อุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อเครือข่ายเสียง (Voice 
Gateway) 

   

 3.3  โทรศัพท์แบบ IP ชนิดต้ังโต๊ะ  ชนิดไร้สาย    
 3.4โปรแกรม Soft Phone สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์    

4 หลักสูตรการบริหารจัดการ ระบบรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย (Security System) ประกอบด้วยรายละเอียด
เนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

10 10 1 

 4.1  อุปกรณ์ควบคุมปริมาณข้อมูลเครือข่าย (Bandwidth 
Management) 

   

 4.2  อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกในระบบ
เครือข่าย (IPS)   แบบ HA 

   

 4.3  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall ) แบบ HA    
 4.4อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต ์(Web Application 

Firewall) 
   

 4.5อุปกรณ์คัดกรองข้อมูลเว็บไซต์ (Web Filtering)    
 4.6  อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-

Mail System) 
   

 4.7อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย (Log System)    

5 หลักสูตรการอบรมด้านบริหารจัดการและอื่นๆ
ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

2 30 2 

 5.1 การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ 

 5.2 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

 5.3 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในงานจริงของกรม
สรรพสามิต 

 5.4 มาตรฐานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความ
ปลอดภัย 

 
หมายเหตุ 

(1) หลักสูตรที่จัดอบรมจะต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอกรมสรรพสามิต 
(2) ก่อนการฝึกอบรม ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมโดยระบุช่ือหลักสูตรวิชาและ

เน้ือหาจํานวนวันเวลาที่จะฝึกอบรมอบรมพร้อมประวัติผู้สอนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาก่อนดําเนินการ
ฝึกอบรมโดยที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมสรรพสามิตก่อนดําเนินการ 
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(3) ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่อุปกรณ์ (รวมLCD Projector) สื่อการเรียนการสอนค่า
วิทยากรค่าเดินทางค่าเบ้ียเลี้ยงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมท้ังน้ีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้CD พร้อมคู่มือในการฝึกอบรมโดยกรมสรรพสามิตจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 1 ชุด/คนโดย
บริษัทคู่สัญญาสามารถขอใช้สถานที่ของกรมฯได้ตามความเหมาะสม 

(4) สถานที่ต้องสะดวกในการเดินทางแก่ผู้รับการฝึกอบรมโดยสถานที่ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรมสรรพสามิต 

(5) การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรผู้ชนะการประกวดราคาต้องมีการบันทึกเทปและมีการจัดทําเป็นบทเรียนหรือสื่อ
การสอนบันทึกลงDVD ให้แก่กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


