ขอบเขตการดําเนินงาน
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร
กรมการแพทย
(Term of Reference : TOR)

โดย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โครงการจัดหาโปรแกรมระบบปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร
กรมการแพทย
-------------------------------------------------๑. ความเป8นมา
ดวยกรมการแพทยมีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากที่
ติดตั้งและเชื่อมโยงกันเพื่อการใชงานบนระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต จึงจําเป)นตองมี
โปรแกรมป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในการใชงานเพื่อ
ลดผลกระทบจากโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร และเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบสารสนเทศของ
กรมการแพทย
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหกรมการแพทยมีเครื่องมือในการป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความสามารถในการตรวจจับผูบุกรุกและการป*องกันการโจมตีตางๆ ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
ลู ก ขายและเครื่ อ งคอมพิ ว เตอรแมขายไดอยางอั ต โนมั ติ โดยสามารถบริ ห ารจั ด การ ควบคุ ม
ตรวจสอบระบบจากสวนกลางไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
๓. ความต;องการจัดหา
๓.๑ โปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
พรอมสิทธิการใชงานที่ถูกตองตามกฎหมายจํานวน ๑๕ ชุด พรอมการติดตั้ง
๓.๒ โปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย
พรอมสิทธิการใชงานที่ถูกตองตามกฎหมายจํานวน ๓๕๐ ชุด พรอมการติดตั้ง
๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมโปรแกรมบริหารจัดการระบบป*องกันและกําจัดไวรัส
คอมพิวเตอรที่มีลิขสิทธิ์การใชงาน จํานวน ๑ ชุด
๓. คุณสมบัติของผู;เสนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเป)นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร และดําเนินกิจการไมนอยกวา ๓ ป?
(แนบสําเนาเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคา)
๓.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป)นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือ
หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป)นผูที่ไดรับผลของ
การสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป)นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู เสนอราคาตองเป) น ผู ผลิ ต หรื อ เป) น ตั ว แทนจํ า หนายที่ ไ ดรั บ การแตงตั้ ง จาก
บริษัทผูผลิตโดยตรงหรือสาขาของบริษัทผูผลิตประจําประเทศไทย สําหรับโปรแกรมระบบป*องกัน
และกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร โดยแนบเอกสารหลักฐานการแตงตั้งเป)นตัวแทนจําหนายซอฟตแวรที่
ออกใหสําหรับโครงการนี้

๒

๓.๔ ผูเสนอราคาตองเคยมีผลงานในการติดตั้งหรือบํารุงรักษาระบบโปรแกรมป*องกันและ
กําจัดไวรัสคอมพิวเตอรใหกับสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรที่รูจักกันโดยทั่วไปมาแลว
ภายในเวลา ๓ ป? (แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานที่อางถึงมาดวย โดยมีหัวหนางานหรือผูกระทํา
การแทนของหนวยงานนั้นเป)นผูลงนามรับรอง)
๓.๕ ผูเสนอราคาตองสามารถจัดหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญซึ่งเป)นทีมปฏิบัติงานของผูเสนอ
ราคา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
๓.๕.๑ ผูจัดการโครงการ (Project Manager)
๓.๕.๒ บุคลากรที่มีความรูประสบการณหรือเชี่ยวชาญดานระบบป*องกันและ
กําจัดไวรัสคอมพิวเตอร (แนบเอกสารหลักฐานที่นาเชื่อถือประกอบ)
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ คุณลักษณะของระบบโปรแกรมปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร
๔.๑.๑ สามารถติดตั้งและใชงานไดเป)นอยางดีบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2008 Server, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ทั้งแบบ ๓๒ บิต และ ๖๔ บิต
๔.๑.๒ สามารถตรวจสอบ ป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งอาจระบาดหรือ
แพรกระจายมาจากแหลงตาง ๆ ดังนี้
๔.๑.๒.๑ การใชโปรแกรม Web Browser (ป*องกันหรือเตือนผูใชงานจาก
Malicious Site) และ โปรแกรม Instant Messenger Internet Download, File Transfer
Protocol เป)นตน
๔.๑.๒.๒ ระบบ Network ในองคกร (LAN) เชน การเปqดแชรไฟล
๔.๑.๒.๓ โปรแกรม E-mail Client ของผูใชเอง
๔.๑.๒.๔ อุปกรณ USB Flash Drive (Auto Detect)
๔.๑.๒.๕ โปรแกรม P2P และ File Sharing
๔.๑.๓ กรณีไ วรัส คอมพิว เตอรมี ก ารแกไข Register ชุ ดซอฟตแวรตองสามารถ
ตรวจสอบแกไขได
๔.๑.๔ สามารถตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรไดอยางนอย โดยวิธีการตรวจสอบโดยอาศัย
ขอมูลจาก Definition หรือ Signature ของไวรัส
๔.๑.๕ ในกรณีที่ตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร และไมสามารถกําจัดได (ในชวงเวลานั้น)
จะตองมีระบบที่คอยกันไมใหไวรัสแพรระบาดออกไปได
๔.๑.๖ มี ร ะบบการติ ด ตั้ ง ใชงานในระบบเครื อ ขาย และปรั บ ปรุ ง ขอมู ล ไวรั ส
คอมพิวเตอรใหทันสมัย ซึ่งสามารถทํางานไดในลักษณะติดตั้งเครื่องแมขายสวนกลางโดยสามารถ
กําหนดใหเครื่องแมขายหรือเครื่องลูกขายที่จะติดตั้ง หรือปรับปรุงขอมูลขึ้นตรงกับเครื่องแมขาย
สวนกลาง โดยมีคุณสมบัติดานการติดตั้งใชงานระบบเครือขาย ดังนี้
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๔.๑.๖.๑ สามารถทํางานไดเป)นอยางดีบนระบบเครือขายโดยไมกระทบตอ
ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
๔.๑.๖.๒ สามารถติดตั้งชุดซอฟตแวรโดยการ Download, การติดตั้งผานสื่อ
ตาง ๆ เชน CD-ROM, Flash Drive
๔.๑.๖.๓ สามารถปรับ ปรุ งขอมู ลไวรั สคอมพิ วเตอรบนเครื่ องแมขาย และ
เครื่องลูกขาย จากเครื่องแมขายสวนกลางไดโดยรองรับทั้งแบบ Manual หรือ Automatic (ตั้งเวลา)
๔.๑.๖.๔ ในการปรั บ ปรุ ง ขอมู ล ไวรั ส คอมพิ ว เตอรตองสามารถทํ า งานบน
เครือขายของกรมการแพทยไดเป)นอยางดี
๔.๑.๖.๕ เครื่ อ งแมขายและเครื่ อ งลู ก ขายสามารถปรั บ ปรุ ง ขอมู ล ไวรั ส
คอมพิวเตอรและซอฟตแวรจากเครื่องแมขายสวนกลางไดโดยอาศัย HTTP Protocol หรือ FTP Protocol
หรือ Port อื่น ๆ ที่ไมขัดแยงกับ Configuration ของระบบเครือขายกรมการแพทยในปzจจุบัน
๔.๑.๖.๖ เครื่องแมขายสวนกลางสามารถปรับปรุงขอมูลไวรัสคอมพิวเตอร
และซอฟตแวรจาก Internet ไดโดยอาศัย HTTP Protocol หรือ FTP Protocol ไดทั้งแบบ
Manual หรือ Automatic โดยไมตอง Reboot เครื่องใหม
๔.๑.๗ สามารถป*องกันการ Phishing และ Keyloggers ได
๔.๑.๘ ระบบชวยแจง และ รายงานความเคลื่อนไหว บุกรุกจากภัยคุกคามตางๆ บน
เครื่องคอมพิวเตอร มีรายงานทั้งการสแกนวาตรวจพบหรือไม และไดจัดการไปอยางไรบาง
๔.๑.๙ ระบบมีการดูแลการใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค สามารถแจงเตือนขอความสแปม
ที่อาจะเป)นเว็บไซตที่มีไวรัส หรือภัยคุกคาม และถูกสงตอกันมาผานเพื่อนบน Facebook หรือ Twitter
๔.๒ คุณสมบัติของระบบโปรแกรมปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรด;านบริหารจัดการ
จากสAวนกลาง
๔.๒.๑ สามารถบริหารจัดการเครื่องแมขายไดโดยอาศัยหมายเลข IP Address
๔.๒.๒ ชุดซอฟตแวรจะตองมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ ดังนี้
๔.๒.๒.๑ สามารถตรวจสอบสถานะปzจจุบัน (Monitor) เครื่องคอมพิวเตอรที่
ติดตั้งซอฟตแวรป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรไดหลายเครื่องพรอมกันจากเครื่องแมขายหรือ
เครื่องลูกขาย
๔.๒.๒.๒ สามารถ Update
ขอมู ล ไวรั ส คอมพิ ว เตอรและ Upgrade
ผลิตภัณฑเป)น Version ใหม ไดทั้งสวนของเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย จํานวนเครื่องเดียวหรือ
หลายเครื่องพรอมกันได
๔.๒.๒.๓ สามารถติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ไดจากสวนกลาง
๔.๒.๒.๔ สามารถติดตั้งชุดซอฟตแวรบนเครื่องลูกขายได หากสวนกลางมีสิทธิ
การใชงานบนเครื่องลูกขายนั้น (Privilege/Permission) และเขาถึงเครื่องลูกขายได
๔.๒.๓ มีระบบเก็บบันทึกรายละเอียดหรือเหตุการณตางๆในระบบ (Log) ทั้งในสวน
ของเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย

๔

๔.๒.๔

ในการสรางนโยบายอยางนอยตองสามารถ
๔.๒.๔.๑ กําหนดเวลาที่ทําการติดตอเครื่ องแมขายสวนกลาวเพื่อปรับปรุ ง
ขอมูลไวรัสคอมพิวเตอร
๔.๒.๔.๒ การปรับแตงคา (Configuration) ของซอฟตแวรที่ไดติดตั้งไว
๔.๒.๔.๓ ควบคุมไมใหผูใชงานทั่วไปแกไขคา Configuration
๔.๒.๕ สามารถดึงขอมูล (Monitor) เครื่องแมขายและเครื่องลูกขายที่ไดติดตั้งชุด
ซอฟตแวรไวอยางนอย ดังนี้
๔.๒.๕.๑ ประเภทระบบปฏิบัติการ และขอมูลทางเครือขาย เชน IP Address
๔.๒.๕.๒ Version ของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้ง รวมถึงขอมูลไวรัสคอมพิวเตอรที่
ปรับปรุงลาสุดเวลาใดและ Vision อะไร
๔.๒.๖ สามารถสรางรายงาน (Report) เพื่อทําการวิเคราะหระบบป*องกันไวรัสไดจาก
ขอมูลที่เกิดขึ้น โดยมีความสามารถดังนี้
๔.๒.๖.๑ สามารถจัดทํารายงานแสดงขอมูลของการ Update Definition
หรือ Signature ของไวรัส
๔.๒.๖.๒ สามารถจัดทํารายงานแสดงขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายที่
ติดไวรัสได (Virus / Spyware)
๔.๒.๖.๓ Reporting Tools มี Template ในการสราง Report
๔.๒.๗ โปรแกรมสํ า หรั บ จั ด การและบริ ห ารโปรแกรมป* อ งกั น ไวรั ส จากศู น ยกลาง
สามารถตั้ งรหั ส ในการป* อ งกั น การใชงานโปรแกรมจัด การป* อ งกัน ไวรั ส ที่ ติด ตั้ ง บนเครื่ อ งควบคุ ม
สวนกลางได”
๔.๒.๘ การจัดการตาง ๆ ตองสามารถบริหารผานทาง Web Browser หรือผานทาง
หนาจอ Controller ได
๔.๒.๙ สามารถจัดตั้งเครื่องควบคุมสวนกลางไดหลายเครื่องเพื่อสงขอมูลและสั่งงาน
เครื่องลูกขาย
๔.๓ คุณสมบัติด;านมาตรฐานหรือใบรับรอง/เอกสารรับรอง
๔.๓.๑ ผลิตภัณฑหรือผูผลิตหรือผลิตภัณฑชุดซอฟตแวรตองมีใบรับรองตามมาตรฐาน
จาก ICSA Labs, Virus Bulletin และ West Coast Labs
๔.๔ คุณสมบัติระบบปองกันสปายแวร หรือโปรแกรมไมAพึงประสงค
๔.๔.๑ เป)นระบบป*องกันแบบเรียลไทม
๔.๔.๒ การอัพเดทไฟล Definition ในแตละครั้งสามารถอัพเดททั้งระบบ Anti-Virus
และ Anti-Spyware
๔.๔.๓ สามารถตั้ง Daily Updates Pattern ได
๔.๔.๔ สามารถกําหนดขอยกเวนใหติดตั้ง Spyware ที่ตองการได

๕

๔.๔.๕ มีระบบป*องกันการบุกรุกจากผูบุคคลไมพึงประสงค เชน Network Virus
Scan, การบุกรุกที่มาจาก Port TCP/UDP, Ping of Death attack, Conflict ARP attack,
Syn Flood attack
๔.๕ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรแมA ขA า ยพร; อ มการติ ด ตั้ ง โปรแกรมปองกั น และกํ า จั ด ไวรั ส
คอมพิวเตอรด;านบริหารจัดการจากสAวนกลาง (ข;อ ๔.๒) จํานวน ๑ ชุด
๔.๕.๑ มี Chassis เป)นแบบ Rack Mounting ขนาดไมเกิน ๒U และสามารถติดตั้งบน
Rack มาตรฐาน ๑๙ นิ้วได
๔.๕.๒ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ที่เทียบเทาหรือดีกวา แบบ Intel Xeon ๔ แกน
หลัก สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
๓.๐ GHz จํานวน ๑ หนวย
๔.๕.๓ CPU รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไมนอยกวา ๘ MB
๔.๕.๔ มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ความเร็วบัสไมนอยกวา
๑,๖๐๐ MHz มีขนาดไมนอยกวา ๘ GB และสามารถเพิ่มไดไมนอยกวา ๓๒ GB
๔.๕.๕ มี Raid Controller รองรับการทํา Raid ๐, ๑, ๑๐
๔.๕.๖ มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา มีความเร็วรอบไมนอย
กวา ๗,๒๐๐ รอบ/นาที และมีขนาดความจุรวมไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๑ ชุด
๔.๕.๗ มี CD / DVD Drive แบบเขียนแผนได ทั้งแผน CD และแผน DVD ติดตั้งภายใน
พรอมใชงาน อยางนอย ๑ หนวย
๔.๕.๘ หนวยควบคุมการแสดงผลตองมีขนาดหนวยความจําไมนอยกวา ๘ MB
๔.๕.๙ มีชองเชื่อ มตอระบบเครือขายแบบ RJ-45 ความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps
จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง และชองตอแบบ USB อยานอย ๑ ชอง (ไมรวมกับ Keyboard และMouse)
๔.๕.๑๐ แป*นพิมพ (Keyboard) และอุปกรณชี้ตําแหนง (Mouse) อยางละ ๑ ชุด (ตอง
เป)นผลิตภัณฑเดียวกับเครื่องที่เสนอ)
๔.๕.๑๑ ผลิตภัณฑที่นําเสนอจะตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ FCC และ UL และ/หรือ TUV
๔.๕.๑๒ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003, Windows Server
2008 และ Linux ได และมี Driver รองรับระบบปฏิบัติการ ดังกลาว (แสดงเอกสารหลักฐานที่
นาเชื่อถือสนับสนุน)
๔.๕.๑๓ มีเงื่อนไขการรับประกันเป)นเวลา ๓ ป? จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ โดยเขามา
ทําการแกไข/ซอมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง แบบ On-site Service โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
๕ เงื่อนไขอื่นๆ
๕.๑ ผูเสนอราคาตองสาธิตการติดตั้ง การปรับแตง โปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัส
คอมพิวเตอรทั้งสวน Client, Server และ Management Server และโปรแกรมระบบตรวจสอบ
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สิทธิการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พรอมทั้ งทดสอบการใชงานเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกันระบบงานคอมพิวเตอรของกรมการแพทย ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาสงมอบ
๕.๒ ผู เสนอราคาตองใหการสนั บ สนุ น แกกรมการแพทยในการดู แ ลรั ก ษาโปรแกรมตลอด
ระยะเวลาของสัญญา
๕.๓ หากเจาของผลิตภัณฑมีการปรบปรุง Version ของโปรแกรมภายในระยะเวลาของสัญญา
ผูเสนอราคาจะตองปรับปรุง Version ของโปรแกรมดังกลาวใหกรมการแพทยใหแลวเสร็จทั้งหมด
ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ผลิตภัณฑออกวางตลาด ยกเวน โปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิการใช
งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมการแพทย
๖. เงื่อนไขการชําระเงิน
ชําระเงิน ๑๐๐% ของมูลคาสัญญา เมื่อไดมีการสงมอบ และตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแลว
๗. เงื่อนไขการให;บริการชAวงระยะเวลาการรับประกัน
๗.๑ ผูเสนอราคาตองมีเ จาหนาที่ ทางเทคนิ คหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่ อใหคําปรึ กษาตลอด
ระยะเวลาในสัญญา
๗.๒ ในกรณีที่มีความจําเป)นเรงดวน ผูเสนอราคาจะตองสงเจาหนาที่ฯเขามาดําเนินการ ณ
สถานที่ติดตั้ง
๗.๓ ชุดซอฟตแวรป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร และโปรแกรมป*องกันและกําจัดไวรัส
คอมพิวเตอรดานบริหารจัดการจากสวนกลาง ตองสามารถ Upgrade ไดโดยไมเสียคาใชจายเพิ่มและ
ไมมีเงื่อนไข เป)นเวลาไมนอยกวา ๑ ป?นับถัดจากวันที่สงมอบงานเสร็จสิ้น ทั้งผลิตภัณฑและขอมูล
ไวรัสคอมพิวเตอร
๗.๔ ระยะเวลารับประกัน
๗.๔.๑ โปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องแมขายพรอมสิทธิ
การใชงานที่ ถู ก ตองตามกฎหมายจํ า นวน ๑๕ ชุ ด และโปรแกรมระบบป* อ งกั น และกํ า จั ด ไวรั ส
คอมพิวเตอร สําหรับเครื่องลูกขายพรอมสิทธิก ารใชงานที่ถูกตองตามกฎหมายจํานวน ๓๕๐ ชุ ด
พรอมโปรแกรมบริหารจัดการจากสวนกลาง รับประกัน ๑ ป?นับถัดจากวันที่สงมอบงานเสร็จสิ้น แบบ
On Site Service ภายใน ๓ วัน
๗.๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย รับประกันเป)นเวลา ๓ ป? จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ
โดยเขามาทําการแกไข/ซอมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง แบบ On-site Service โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
๘. ระยะเวลาที่สAงมอบพัสดุและติดตั้ง
สงมอบลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์การใชงานที่ถูกตองตามกฏหมาย พรอมการติดตั้งใหแลวเสร็จภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ดังนี้
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๘.๑ สงมอบโปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องแมขายจํานวน
๑๕ ชุด และโปรแกรมระบบป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องลูกขายจํานวน ๓๕๐
ชุด โปรแกรมบริหารจัดการจากสวนกลาง ๑ ชุด
๘.๒ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ๑ ชุด
๘.๓ มีคู มื อ การใชงานครบถวน และการสาธิ ต หรือ อบรมการใชงานทั้ งโปรแกรมระบบ
ป*องกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร และโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิการใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
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