ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช$งานก$อสราง

1.ชื่อโครงการ การจัดซื้อระบบตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 500 License
หน(วยงานเจ*าของโครงการ ฝ.ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย(อม (บสย.)

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
1,400,000.00 บาท (รวมภาษีมลู ค(าเพิ่มแล*ว)

3.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 3 เมษายน 2562
1,395,500.00 บาท (รวมภาษีมลู ค(าเพิ่มแล*ว)

4.แหล$งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) จากการสืบราคาจากบริษัทผูขาย
4.1 บริษัท แอดวานซ โซลูชั่น แอนด เทคโนโลยี จํากัด
4.2 บริษัท เทคพอยท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

5.รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
5.1 นายอนุสรณ เอมกมล

ผู*อํานวยการอาวุโสฝ.ายบริหารสํานักงาน

5.2 นางพิไลพร

ผู*ช(วยผู*อํานวยการอาวุโสฝ.ายบริหารสํานักงาน

ซุงสุวรรณ

5.3 นายชัชวาลย สุนทรานนท

ผู*จัดการอาวุโสส(วนบริหารจัดการโครงสร*างพื้นฐานและศูนยคอมพิวเตอร

5.4 นางสาวศิยาพร พันธฟGก

ผู*จัดการส(วนจัดซื้อ

รายละเอียด
1. ขอกําหนดและคุณลักษณะของระบบตรวจสอบและป4องกันไวรัสคอมพิวเตอร6
1.1 ข*อกําหนดทั่วไป
1.1.1 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องอยู(ในกลุม( Leader ของรายงาน Gartner Magic Quadrant and Endpoint
Protection Platforms 2018
1.1.2 ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑต*องมีครบถ*วน ครอบคลุมกับระบบตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่นําเสนอ
และสามารถติดตั้งใช*งานใน บสย. ได*อย(างถูกต*องตามกฎหมาย
1.2 ระบบตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร จํานวน 500 ลิขสิทธิ์ (License)
1.2.1 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องมีโปรแกรมควบคุมบริหารจัดการ (Management Console) ที่สามารถติดตั้ง ลงบน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรแม( ข( ายของ บสย. (On Premise) ณ บรรรษั ท ประกั น สิ นเชื่ อ อุ ตสาหกรรมขนาดย(อ ม สํ านั ก งานใหญ( ที่ ใ ช*
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ได*
1.2.2 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องมีโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนเครื่องปลายทาง (Endpoint) โดยโปรแกรมต*องสามารถ
ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแม(ข(าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอรลูกข(าย (Client) และเครื่องคอมพิวเตอรเสมือน (Virtual Machine)
ที่ใช*ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10,
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Microsoft Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 6, CentOS 5, CentOS 6, CentOS 7 ทั้งนี้ต*องรองรับทั้ง
เวอรชั่น 32 บิต และ 64 บิต
1.2.3 โปรแกรมควบคุมบริหารจัดการ (Management Console) ต*องสามารถดําเนินการได*ดังต(อไปนี้
1.2.3.1 สามารถติดตั้งโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนเครื่องปลายทาง (Endpoint) ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
บสย. ที่ต*องการ ผ(านระบบเครือข(ายจากได*
1.2.3.2 สามารถใช*บริหารจัดการ ควบคุม ตั้งค(า และกําหนดนโยบายการทํางาน (Policy) เครื่องคอมพิวเตอร
ของ บสย. ได*จากส(วนกลาง
1.2.4 โปรแกรมสําหรับติดตั้งบนเครื่องปลายทาง (Endpoint) ต*องสามารถดําเนินการได*ดังต(อไปนี้
1.2.4.1 สามารถรับคําสั่งที่ใช*บริหารจัดการ ควบคุม ตั้งค(า และกําหนดนโยบายการทํางาน (Policy) เพื่อให*
เครื่องคอมพิวเตอรของ บสย. ทํางานได*ตามที่กําหนดไว*
1.2.4.2 สามารถตั้งรหัสผ(าน เพื่อปองกันผูใ* ช*งานหยุดการทํางานของโปรแกรมและปองกันถอนการติดตั้ง
โปรแกรมได*
1.2.5 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร บนเครื่องคอมพิวเตอรของ บสย. โดย
มีความสามารถ ดังนี้
1.2.5.1 วิธีการตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สามารถตรวจสอบจาก Definition หรือ Signature
ของระบบ และมีวิธีในการตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอรด*วยวิธีอื่นๆ ได* เช(น File Reputation,
Behavioral Analysis, Machine Learning และรองรับการทํางานร(วมกับระบบ Sandbox เพื่อ
ตรวจจับ Advance Malware
1.2.5.2 สามารถตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรจากการเปsดไฟลข*อมูลได* (File Threat Protection)
1.2.5.3 สามารถตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรจากเว็บไซต (Web Threat Protection) โดยใช*
Web Reputation ได*
1.2.5.4 สามารถตรวจสอบและปองกันไวรัสคอมพิวเตอรจากพฤติกรรมได* (Behavior Detection)

1.2.5.5 ในกรณีที่ตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร และไม(สามารถกําจัดได* (ในช(วงเวลานั้น) จะต*องมีระบบที่ช(วย
ปองกันไม(ให*ไวรัสคอมพิวเตอรแพร(กระจายไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ได*
1.2.6 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถใช*ควบคุมการใช*งานโปรแกรม (Application Control) บนเครื่อง
คอมพิวเตอรของ บสย. ได* เช(น ไม(อนุญาตให*เครื่องคอมพิวเตอรเปsดโปรแกรม LINE เปyนต*น
1.2.7 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถใช*ควบคุมอุปกรณต(างๆ (Device Control) บนเครื่องคอมพิวเตอรของ บสย.
ได* เช(น ปsด-เปsด การใช*งานช(องเชื่อมต(ออุปกรณ USB (USB Port) เปyนต*น
1.2.8 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถใช*ควบคุมการเข*าเว็ปไซต (Web Control) บนเครื่องคอมพิวเตอรของ บสย.
ได* เช(น ไม(อนุญาตให*เข*าเว็บไซต www.apple.com เปyนต*น
1.2.9 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถใช*บริหารจัดการอุปกรณจัดเก็บข*อมูลภายนอก (External Storage Device)
บนเครื่องคอมพิวเตอรของ บสย. ได* ดังนี้
1.2.9.1 สามารถเข*ารหัสข*อมูล (Data Encryption) อุปกรณจัดเก็บข*อมูลภายนอกได*
1.2.9.2 สามารถกําหนดให*เครื่องคอมพิวเตอรของ บสย. ใช*งานอุปกรณจัดเก็บข*อมูลภายนอกได*เฉพาะ
อุปกรณที่อนุญาตเท(านั้น
1.2.10 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถกําหนดสิทธิ์ของผู*ดูแลระบบในระดับที่แตกต(างกัน ด*วยสิทธิ์ที่ต(างกันได*
(Role-based Administration)
1.2.11 ผลิตภัณฑที่นําเสนอต*องสามารถจัดทํารายงานสรุปเหตุการณตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอร
ของ บสย. เปyนรายเดือนได*

