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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (Term of Reference: TOR) 

งำนจัดจ้ำงบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส ำหรับระบบ Cyber Security 
                              ของ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

  

1. ควำมเป็นมำ 

สพร. ได้ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงสร้างส าคัญในการ

ด าเนินงานเพื ่อให้เกิดเป็นรัฐบาลดิจ ิทัล เช่น โครงการเครือข่ายสารเทศภาครัฐ (Government 

Information Network :GIN) หรือ บริการ Platform กลางภาครัฐ ที่เป็นโครงสร้างในการแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  ปัจจุบันมีระบบและบริการส าคัญจ านวนมากที่ใช้งาน

ผ่านเครือข่าย GIN ที่ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ซึ่งระบบส าคัญต่าง ๆ นั้นรวมถึง

บริการอ่ืนของ สพร. ที่จะต้องพร้อมให้บริการตลอดเวลา รวมถึงมีความม่ันคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ 

และสามารถป้องกัน ตรวจสอบการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบและข้อมูล

ส าคัญ  

ปัจจุบัน สพร. มีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบตรวจสอบการโจมตีจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ

ดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีอุปกรณ์ส ารองหรือทดแทน

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อความช ารุดบกพร่องที่อาจเกิดข้ึน  

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบตรวจสอบการโจมตีจาก

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2. เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

2.3. เพ่ือให้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 

 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ  
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น

ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ไมเ่ป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลัง

ก าหนด 

3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างใด

อย่างหนึ่งในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จ านวน 1 ผลงาน โดยต้องเป็น

ผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น

ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้อง

แนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.12.1 กิจการร่วมค้า หมายถึง “กิจการที่มีข้อตกงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะ

ด าเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหาก าไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้าง
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หุ้นส่วนนิติบุคคกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล

อื่น หรือนิติบุคคลที่ตั ้งตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้นอาจก าหนดให้มี

ผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้” 

3.12.2 กรณีข้อตกลงร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า

ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอ่ืนทุกราย 

3.12.3 กรณีข้อตกลงร่วมค้าก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม

ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วม

ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 3.1 – 3.11 

3.13 ผู ้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองว่ามีความสามารถในการบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์จากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยแนบหนังสือรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 

90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันยื่นข้อเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

3.13.1 ผลิตภัณฑ์ Dell EMC 

3.13.2 ผลิตภัณฑ์ Cisco 

3.13.3 ผลิตภัณฑ์ VMware 

3.13.4 ผลิตภัณฑ์ Huawei 

3.14 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองว่ามีความสามารถในการบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ จากเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยโดยแนบหนังสือรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับ

จากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันยื่นข้อเสนอโครงการโดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

3.14.1 ผลิตภัณฑ์ SolarWinds 

3.15 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุภายในประเทศไทย สามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์พ้ืนฐาน

และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด 

4. กำรเสนอรำคำ 

4.1. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   

4.2. ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

4.3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่ก าหนด 
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4.4. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จ าเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยาย

ระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องท าการขยายก าหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

4.5. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม

ขอบเขตการด าเนินการ ภายในวัน-เวลาที่ สพร. ก าหนด 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าขอบเขตการด าเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

สพร. ก ำหนด 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน

ทีผู่้เสนอรำคำ เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตกำร

ด ำเนินงำนที่ผู้เสนอรำคำ

เสนอ 

เอกสำรอ้ำงอิง 

ให้ขอบเขตการด าเนินงาน

ที่ ส านักงานก าหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ

ด าเนินงานที่ 

ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดที่ดีกว่า หรือ 

เทียบเท่า 

ให้ระบุ

เอกสารอ้างอิง 

(ถ้ามี) 

4.7 แผนการด าเนินงานบ ารุงรักษา 

 

5. เกณฑ์กำรพิจำรณำรำคำ 

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้และมีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ก าหนด

ในเอกสารนี้จึงจะได้รับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ส านักงานจะพิจารณาตัดสินโดย

ใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

 

6. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  

6.1. ผู ้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับระบบ Cyber Security     

แบบ Corrective Maintenance (CM) และ Preventive Maintenance (PM) ตามเง ื ่อนไขที่  

ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ตามรายการดังนี้ 

6.1.1. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก.) ระยะเวลา

บ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มกราคม 2566 

6.1.2. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก ข.) ระยะเวลา

บ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มกราคม 2566 
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6.2. ผู้รับจ้างต้องบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance (PM) ในลักษณะ On-Site ทุก 4 เดือน 
โดยต้องด าเนินการดังนี้ 

• ครั้งที่ 1 เข้าด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565 

• ครั้งที่ 2 เข้าด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 

• ครั้งที่ 3 เข้าด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2566 
6.2.1.  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

6.2.1.1 ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ Status LED ภายนอกของอุปกรณ์  

6.2.1.2 ตรวจสอบสถานะต่างๆของอุปกรณ์ เช่น CPU, Memory และ Disk เป็นต้น  

6.2.1.3 ตรวจสอบสถานะ License ซอฟต์แวร์และอายุการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

6.2.1.4 ท าการเก็บค่า Configuration ของอุปกรณ์ ดังนี้ 

6.2.1.4.1 Capture หน้าที่แสดง Config ต่างๆ ของอุปกรณ ์

6.2.1.4.2 Backup Config ออกมาในรูปแบบของไฟล์ ในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ 

6.2.1.5 ท าการเก็บ Log ของอุปกรณ์ แล้วน า Log ที่แสดงการท างานผิดพลาดไปวิเคราะห์เพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขให้หายได้ 

ต้องมีแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางในการแก้ไขเป็นการชั่วคราว  

6.2.2 การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

6.2.2.1 ตรวจสอบสถานะต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ เช่น CPU, 

Memory และ Disk เป็นต้น 

6.2.2.2 ตรวจสอบสถานะ License ซอฟต์แวร์และอายุการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

6.2.2.3 กรณีซอฟต์แวร์มี Log ให้สามารถตรวจสอบได้ ต้องท าการเก็บ Log ของซอฟต์แวร์  แล้ว

น า Log ที่แสดงการท างานผิดพลาดไปวิเคราะห์เพื่อด าเนินการแก้ไขความผิดพลาด

ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีก กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้หายได้ ต้องมีแนวทางปฏิบัติหรือ

แนวทางในการแก้ไขเป็นการชั่วคราว 

6.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ ( Service 

Requests) 

6.4 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต่ออายุ License ต่างๆหรือต่ออายุการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ภายใต้เงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตามระยะเวลาจ้าง 



6 

 

 
ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

6.5 ผู้รับจ้างต้องท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ในแบบรูปเล่ม จ านวน 1 ชุด และในรูปแบบไฟล์

เอกสารลงใน Flash Drive จ านวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.5.1 Corrective Maintenance (CM) 

6.5.2 Preventive Maintenance (PM)  

6.5.3 Service Requests 

6.5.4 End of Support ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

6.5.5 ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (ถ้ามี) 

6.5.6 Capture หน้าที่แสดง Config ต่างๆ ของอุปกรณ์ และ/หรือ Backup Config โดยให้จัดเก็บ 

ไว้ที่ Flash Drive เท่านั้น 

6.6 กรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการด าเนินย้ายอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการดังนี้ 

6.6.1 ด าเนินการย้ายอุปกรณ์ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

6.6.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารแสดงรายละเอียดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ท้ังหมดภายในโครงการ 

(Diagram) ในรูปแบบของ Soft file ที่สามารถแก้ไขในภายหลังได้ หลังจากด าเนินการย้าย 

อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

6.6.3 ผู้รับจ้างด าเนินการจัดท า Label ที่สายสัญญาณหลังจากด าเนินการย้ายอุปกรณ์เรียบร้อย 

แล้ว 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 
 

8. กำรส่งมอบงำน  

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบทั้งหมด 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยมีงานที่ต้องด าเนินการและส่งมอบ ดังนี้ 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 
2565 ตามข้อ 6.5 

งวดที่ 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยมีงานที่ต้องด าเนินการและส่งมอบ ดังนี้ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 

ตามข้อ 6.5 
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งวดที่ 3 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีงานที่ต้องด าเนินการและส่งมอบ ดังนี้ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 

ตามข้อ 6.5 
- รายงานสรุปผลการด าเนินงานตลอดระยะสัญญา 

 

9. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเช็คขีดคร่อมหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ว่า
จ้างจะหักภาษีค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากมูลค่าของค่าจ้าง โดยหนด
การช าระเงินตามงวดงานดังต่อไปนี้ 

 งวดที่ 1 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและได้รับ
การตรวจรับงานตามงานงวดที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 งวดที่ 2 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและได้รับ
การตรวจรับงานตามงานงวดที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 งวดที่ 3 ช าระเงินเป็นจ านวนร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ท าการส่งมอบและได้รับ
การตรวจรับงานตามงานงวดที่ 3 เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 

10. เงื่อนไขกำรปรับ 

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดหรือไม่สามารถส่งมอบงานได้ในแต่ละงวดตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่างานตามสัญญา

ในแต่ละงวด แต่ต้องไม่ต ่ากว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดหรือจนกว่า

ส่งมอบงานได้ถูกต้องครบถ้วนโดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม 

ผู้รับจ้างมีหน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา

ตามที่ก าหนดในข้อ 12 กำรรับประกันผลงำน / กำรบ ำรุงรักษำ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง กรณีที่ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ 

0.035 ของมูลค่าสัญญาต่อชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่าก าหนดเวลาขัดข้อง

ข้างต้น 

 

11. วงเงินในกำรจัดหำ 
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จ านวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

 

12. กำรรับประกันผลงำน / กำรบ ำรุงรักษำ  

12.1. เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ผู้ว่าจ้างสามารถโทรแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยช่องทางดังต่อไปนี้ 

- ติดต่อผ่าน E-Mail 

- ติดต่อผ่านโทรศัพท์สายด่วน (Hotline/Helpdesk/Call Center) 

- ติดต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

12.2. ผู้รับจ้างต้องตอบรับทราบแจ้งเหตุขัดข้องภายใน 30 นาทีและต้องด าเนินการแก้ไขภายใน     

4 ชั่วโมง หากไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทนหรือวิธีการใดๆที่ท าให้ระบบใช้

งานได้เป็นการชั่วคราวภายใน 1 วัน หลังจากนั้นต้องแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 30 วัน 

โดยให้นับตั้งแต่เวลารับแจ้งเหตุ 

12.3. คุณสมบัติของอะไหล่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเปลี่ยนหรือทดแทนชั่วคราว 

กรณีเปลี่ยนอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่น ามาเปลี่ยนต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์เดิม
ในทุกกรณีและต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานร่วมกับ
ระบบเดิมได้เป็นอย่างด ี

กรณีอุปกรณ์ทดแทนชั่วคราว อุปกรณ์ที่น ามาทดแทนเพื่อใช้งานชั่วคราว ต้องมี
คุณสมบัติไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์เดิม และระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ 

12.4. เมื่อมีการตรวจสอบ/แก้ไขใดๆ ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ภายใน 3 วันท าการ 
นับจากว ันที ่ ได ้ด  าเนินการแล้วเสร ็จ โดยระบุถ ึงว ัน เวลา สถานที ่  อาการ สาเหตุ               
การตรวจสอบ/แก้ไข และสถานภาพสุดท้ายของอุปกรณ์ และในกรณีท่ีเกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบ/แก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะจนกว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

12.5. ด้านฮาร์ดแวร์ให้รวมการรับประกันซ่อม/เปลี่ยน/Upgrade Firmware หรือ ซอฟต์แวร์โดย 
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

12.6. ด้านซอฟต์แวร์ให้รวมการ Upgrade/Patch โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

13. กำรเก็บรักษำข้อมูลที่เป็นควำมลับ 
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามสัญญานี้ที่ผู้รับจ้างได้รับ

จากผู้จ้าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้จ้างได้จัดท าขึ้นเนื่องจากการด าเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/

หรือความลับทางการค้าของผู้จ้าง และผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับให้

มิดชิด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ” พร้อมสัญญาจ้าง 

 

14. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
14.1. สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการด าเนินการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
14.2. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะด าเนินการจัดท าสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
14.3. ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในก าหนดเวลา โดยไม่มี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

14.4. สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

14.5. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปท าสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจ านวนร้อยละ 5 ของ
มูลค่าสัญญา  

14.6. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 

14.7. ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร. หรือลูกค้าของ สพร. รวมทั้ง
ผลงานที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องถือเป็นความลับ ไม่น าไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด 
เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

14.8. สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้าง (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 
15. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 

16. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม  
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 

ถนนรางน ้า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท์    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 
รำยละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 

No. Brand Model Product Description QTY Serial Number สถำนที่
ติดตั้ง 

mailto:cmp_division@dga.or.th
http://www.dga.or.th/
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

1 Dell 
EMC 

VxRail 
P570F 

2 x Intel(R) Xeon(R) Gold 
5120 CPU @ 2.20GHz ,  
16 x RAM 32 GB RDIMM 
AF DDR4 ,  
6 x HDD 3.84TB SSD,  
2 x HDD 800GB CACHE 
SSD,  
2 x HDD 250GB SSD,  
Redundant POWER 
SUPPLY 1600W,  
VXRAIL-500 NDC 
INTELX710 QP 10GB SFP+ 
AF,  
VXRAIL-500 X710 FH PCIE 
2X10GBE SFP+ AF 

5 DE70019390080, 
DE70019390081, 
DE70019390082, 
DE70019390083, 
DE700193900083 

สพร. ชั้น 11 

2 Dell 
EMC 

S4128F-
ON 

SEL S4128F-ON, PSU TO 
IO, 2PSU, OS10 

4 H1N2PK2, 
91N2PK2 
63N2PK2, 
F4N2PK2 

สพร. ชั้น 11 

3 Dell 
EMC 

DPA 
DP4400 

DPA DP4400 24TB , 
8X10G SFP, 
DP4400 CAPACITY 
ENABLER DDVE 12TB=CC 

1 CKM00194300760 สพร. ชั้น 11 

4 Cisco Catalyst 
9200 

- Catalyst 9200 24-port 
data only, Network 
Advantage, 24-port 
license 
-125W AC Config 5 Power 
Supply - Secondary 
Power Supply 

1 JAE233510NX สพร. ชั้น 11 
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

5   สายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ SFP 
, สาย Fiber หรือ สาย LAN 
หรือ อื่นๆ 

 n/a สพร. ชั้น 11 

 
รำยละเอียดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 

No. Brand Model Product Description QTY Serial Number สถานที่ติดตั้ง 

1 VMware  VxRail VMware vSAN 
Enterprise 

5 n/a สพร. ชั้น 11 

2 VMware  VMware vSphere 7 
Enterprise Plus for 1 
processor 

10 n/a สพร. ชั้น 11 

3 VMware  VMware vCenter Server 7 
Standard 

1 n/a สพร. ชั้น 11 

4 Dell EMC  EMC Granular Recovery 
Microsoft High=CA 

1 n/a สพร. ชั้น 11 

5 Dell EMC  Recoverpoint for VM 
Starter Packs 

1 n/a สพร. ชั้น 11 

6 Dell EMC  RP4VM 5VM Starter Pack 
for DP4400=IB 

1 n/a สพร. ชั้น 11 

7 SolarWinds  SolarWinds High 
Availability for SolarWinds 
Orion 

3 n/a สพร. ชั้น 11 

 
 

ภำคผนวก ข 
รำยละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 

No. Brand Model Product 
Description 

QTY Serial Number สถำนที่
ติดตั้ง 
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

1 Huawei FusionServer 
2288H V5 

2 x Intel(R) 
Xeon(R) Silver 
4114 CPU @ 
2.20GHz ,  
8 x RAM 32 GB 
DDR4 ,  
2 x HDD 300GB 
SAS,  
Redundant 
POWER SUPPLY 
1500W,  

3 2102311XBLN0J1000032, 
2102311XBLN0J1000033, 
2102311XBLN0J1000034 

สพร. ชั้น 
11 

2 Huawei OceanStor 
2600 V3 

12 x HDD 6TB 7.2K 
NL SAS 

1 2102350SJF10J1000007 สพร. ชั้น 
11 

3 Huawei OceanStor 
V3 Disk 
Enclosure 

24 x HDD 1.2TB 
10K SAS 

1 210235980610J1001017 สพร. ชั้น 
11 

4 Huawei OceanStor 
SNS2624 

SAN Switch 
SNS2624 

2 2102351JVV10J1000008, 
2102351JVV10J1000009 

สพร. ชั้น 
11 

5 Huawei CloudEngine 
CE6851-
48S6Q-HI 

Top-of-Rack 
Switch 
CloudEngine 
CE6851 

2 2102350JAS6TJ1000288, 
2102350JAS6TJ1000289 

สพร. ชั้น 
11 

6   สายสัญญาณและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ทั้งหมด เช่น 
อุปกรณ์ SFP , สาย 
Fiber หรือ สาย 
LAN หรืออ่ืนๆ 

 n/a สพร. ชั้น 
11 

รำยละเอียดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 

No. Brand Model Product Description QTY Serial 
Number 

สถานที่
ติดต้ัง 
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ลงนามผู้กำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ )  ลงนาม...อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์...................... วันที่...8/11/2564...... 
กรรมการ                  ( นายตฤณ เนาวรัตน์ )   ลงนาม...ตฤณ เนาวรัตน์.......................................         ครั้งที่........1............... 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายณัฐพล สายรัตน์ )   ลงนาม...ณัฐพล สายรัตน์......................................  

1 VMWare  VMWare vCenter Server 6 Standard for 
vSphere 6 

1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

2 VMWare  VMWare vSphere 6 Enterprise Plus for 1 
processor 

6 n/a สพร. 
ชั้น 11 

3 Huawei  OceanStor 2600 V3 HyperSnap License 1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

4 Huawei  OceanStor 2600 V3 HyperClone License 1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

5 Huawei  OceanStor 2600 V3 SmartQos License 1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

6 Huawei  OceanStor 2600 V3 SmartDedupe & 
SmartCompression (for LUN) License 

1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

7 Huawei  OceanStor 2600 V3 Basic Software 
License for Block (Include Device 
Management, SmartThin, 
SmartMuliTenant, SmartMigration, 
SmartErase, SmartMotion, SmartConfig, 
Ultrapath,SystemReporter,CloudService) 

1 n/a สพร. 
ชั้น 11 

 


