
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่บริการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video conference) บริการโทรศัพท์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Voice-over-IP) บริการเว็บท่า (Web portal service) และบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email service) ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

ข้อเสนอแนะฯ นี้ได้จัดท ำขึ้นเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำข้อก ำหนด
และเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำงบริกำร (TOR) ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเช่น
บริกำรประชุมทำงไกลผ่ำนอินเทอร์เน็ตบริกำรโทรศัพท์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตบริกำรเว็บท่ำและบริกำรจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ระบบหรือบริกำรหล่ำนี้สำมำรถใช้งำนบนเครือข่ำย IPv6 ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับปรุงใดๆ 
อีก ข้อเสนอแนะฯ นี้ได้ก ำหนดคุณลักษณะหลักด้ำน IPv6 ซึ่งระบบหรือบริกำรต้องรองรับaซึ่งผู้ก ำหนด
คุณลักษณะสำมำรถเลือกก ำหนดเพ่ิมเติมได้หำกต้องกำรควำมสำมำรถประเด็นดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม
ข้อเสนอแนะฯนี้ระบุคุณลักษณะเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 เท่ำนั้นไม่ได้รวมคุณลักษณะอ่ืนๆของระบบ
ในกำรน ำไปใช้จริงผู้ใช้ควรระบุคุณลักษณะอ่ืนเพิ่มเติมด้วย 
บริการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video conference) 
คุณลักษณะหลัก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (หำกมี) ควรมีคุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) ในส่วนของเครื่องโฮส 
(Host computer) 

2. อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (หำกม)ี คุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) 

3. สำมำรถให้บริกำรบนเครือข่ำยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน 
3.2 แบบ Native (Pure) IPv6  
 
โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงเอกสำร Letter of compliance เพ่ือแสดงผลกำรทดสอบ
บริกำรพร้อมให้ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับในระดับใดทั้งนี้หำกบริกำรมีกำรอ้ำงอิงถึงคุณลักษณะ
พิเศษของระบบปฏิบัติกำรและ/หรือคุณลักษณะพิเศษของโมดูลอ่ืน (third-party module หรือ
proprietary) เพ่ือให้รองรับ IPV6 ได้นั้นกำรทดสอบบริกำรดังกล่ำวต้องทดสอบร่วมกับ
ระบบปฏิบัติกำรที่อ้ำงอิงถึงและ/หรือโมดูลที่อ้ำงอิงถึงด้วย 

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1. รองรับโพรโทคอล Session initiation protocol บนเครือข่ำยแบบ Dual stack ได้ 

 
 
บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice-over-IP) 
คุณลักษณะหลัก 



1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (หำกมี) ควรมีคุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) ในส่วนของเครื่องโฮส 
(Host computer) 

2. อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (หำกม)ี คุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) 

3. อุปกรณ์โทรศัพท์ควรรองรับกำรส่งข้อมูลผ่ำนโพรโทคอลอินเตอร์เน็ตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน 
3.2 แบบ Native (Pure) IPv6  

 
โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงหลักฐำนใดหลักฐำนหนึ่งหรือทั้งหมดในรำยกำรต่อไปนี้ 

- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo Program หรือ 
- เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรผ่ำนกำรทดสอบภำยใต้โครงกำร USGv6 Test Program หรือ 
- ส ำหรับอุปกรณ์ที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน IPv6 Ready Logo หรือ USGv6 Test Program 
  ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงเอกสำร Letter of compliance ที่แสดงผลกำรทดสอบ

พร้อมให้ 
  ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับในระดับใด 
 

4. สำมำรถให้บริกำรบนเครือข่ำยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
4.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน 
4.2 แบบ Native (Pure) IPv6  
 
โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงเอกสำร Letter of compliance เพ่ือแสดงผลกำรทดสอบ
บริกำรพร้อมให้ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับในระดับใดทั้งนี้หำกบริกำรมีกำรอ้ำงอิงถึงคุณลักษณะ
พิเศษของระบบปฏิบัติกำรและ/หรือคุณลักษณะพิเศษของโมดูลอ่ืน (third-party module หรือ
proprietary) เพ่ือให้รองรับ IPv6 ได้นั้นกำรทดสอบบริกำรดังกล่ำวต้องทดสอบร่วมกับ
ระบบปฏิบัติกำรที่อ้ำงอิงถึงและ/หรือโมดูลที่อ้ำงอิงถึงด้วย 

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1. รองรับ SIP (Session Initiation Protocol) user agent ชนิด Dual stack ได ้

 
 
 
 
 
บริการเว็บท่า (Web portal service) 
คุณลักษณะหลัก 



1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (หำกมี) ควรมีคุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) ในส่วนของเครื่องโฮส 
(Host computer) 

2. อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (หำกม)ี คุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) 

3. สำมำรถให้บริกำรบนเครือข่ำยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน 
3.2 แบบ Native (Pure) IPv6  
โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงเอกสำร Letter of compliance เพ่ือแสดงผลกำรทดสอบ
บริกำรพร้อมให้ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับในระดับใดทั้งนี้หำกบริกำรมีกำรอ้ำงอิงถึงคุณลักษณะ
พิเศษของระบบปฏิบัติกำรและ/หรือคุณลักษณะพิเศษของโมดูลอ่ืน (third-party module หรือ 
proprietary) เพ่ือให้รองรับ IPv6 ได้นั้นกำรทดสอบบริกำรดังกล่ำวต้องทดสอบร่วมกับ
ระบบปฏิบัติกำรที่อ้ำงอิงถึงและ/หรือโมดูลที่อ้ำงอิงถึงด้วย 

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1. รองรับกำรบันทึกข้อมูลกำรเชื่อมต่อจำกเครื่องลูกข่ำยผ่ำนIPv6 ได ้

 
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email service) 
คุณลักษณะหลัก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (หำกมี) ควรมีคุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) ในส่วนของเครื่องโฮส 
(Host computer) 

2. อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (หำกม)ี คุณลักษณะหลักตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ำยทุกประเภท (ขอบเขตงำน หัวข้อ 3.1) 

3. สำมำรถให้บริกำรบนเครือข่ำยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ 
3.1 แบบ Dual Stack ที่ท ำงำนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 พร้อมกัน 
3.2 แบบ Native (Pure) IPv6  
โดยผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง/ผู้ให้บริกำรควรแสดงเอกสำร Letter of compliance เพ่ือแสดงผลกำรทดสอบ
บริกำรพร้อมให้ข้อมูลรำยละเอียดว่ำรองรับในระดับใดทั้งนี้หำกบริกำรมีกำรอ้ำงอิงถึงคุณลักษณะ
พิเศษของระบบปฏิบัติกำรและ/หรือคุณลักษณะพิเศษของโมดูลอ่ืน (third-party module หรือ 
proprietary) เพ่ือให้รองรับ IPV6 ได้นั้นกำรทดสอบบริกำรดังกล่ำวต้องทดสอบร่วมกับ
ระบบปฏิบัติกำรที่อ้ำงอิงถึงและ/หรือโมดูลที่อ้ำงอิงถึงด้วย 
 

 

คุณลักษณะที่อำจก ำหนดเพิ่มตำมควำมต้องกำร 
1.ควรรองรับมำตรฐำน IPv6 ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ได้เป็นอย่ำงน้อย 

-  SMTP, TCP port 25 



-  POP3, TCP port 110 
-  POP3 over TLS/SSL, TCP port 995 
-  IMAP, TCP port 143 
-  IMAPs, TCP port 993 

 


