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๑. ความเป็นมา 

สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบงานการสำรวจ วิเคราะห์ จัดทำรายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติดจัดทำและสนับสนุนข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมซึ่ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมระบบข้อมูล
ศูนย์กลางพืชเสพติด มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่มผู้ใช้งาน  
ทุกระดับของ สพส. รวมทั้งการให้บริการแผนที่แก่หน่วยงานภายนอก ดังนั้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป 

๒. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 

การดำเนินงานทางด้านสารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมระบบข้อมูลศูนย์กลางพืชเสพติดให้คงทนถาวรจำเป็นต้องมีการ
บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลพืชเสพติด แผนที่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย และมีอาชีพประกอบกิจการด้านการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่ยื่นราคา 

 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานในการขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยอย่างน้อย 1 สัญญา มีมูลของค่าแต่ละสัญญา 
ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ซองสอบราคา และต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานที่อ้างถึงหรือสำเนา
สัญญาจ้างงานดังกล่าวในวันที่ยื่นซองเอกสารสอบราคา  ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยตรงจากหน่วยงานตามเอกสารที่เสนอนั้น 
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4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนด้านบริการจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัท
สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย สำหรับรายการตามภาคผนวก ก โดยแนบหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นราคา 

5. ขอบเขตการบำรุงรักษา 

ผู้รับจ้างต้องให้บริการด้านการซ่อมแซมแก้ไขบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์
ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีสามารถให้คำแนะนำคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิ วเตอร์และ 
ต้องรวบรวมปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการแก้ไขข้อเสนอแนะรวมถึงวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.๑ ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์รายการตามภาคผนวก ที ่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายจากบริษัท ผลิตอุปกรณ์ให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. แบบ HP Next Day HW Support เป็นเวลา 
๑๒ เดือน นับจากวันที่ลงนามสัญญา 

5.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหาโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องพิมพ์เครือข่าย Automated MPS Printer 
Management Tools จำนวนไม่น้อยกว่า ๑8 Printer โดยมีระยะเวลาการใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมไม่น้อยกว่า  
๑๒ เดือน  

5.๓ จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และทดสอบแผนดังกล่าวอย่างน้อย ๑ เหตุการณ์  
จำนวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการดำเนินงานให้สำนักงาน ป.ป.ส. พิจารณาก่อนการดำเนินการ 

5.๔ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน 
ป.ป.ส. เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด อยู่ในสภาพที่ใช้งาน  
ได้เป็นปกติดีดังเดิม และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

5.๕ การบำรุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ทำการวิเคราะห์ซ่อมแซมและ/หรือ
จัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทดแทนที่ขัดข้องเพื ่อให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5.๖ บริการให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการด้านเทคนิคเกี ่ยวกับ  System Software และ
Application Software ของ สำนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้
เป็นปกต ิ

5.๗ ดูแลตรวจสอบพร้อมทั้งประสานงานการแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ รายการตาม
ภาคผนวกให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 

5.๘ ต้องมีใบรับรองการบริการ (Service Form) ให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อเข้ามาให้บริการ PM
และ CM ทุกครั้ง ตามรายการที่แสดงในภาคผนวก และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษา  
ให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดส่งภายใน ๕ วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน 

5.๙ มีศูนย์บริการรับแจ้งปัญหา (Help desk) เพื่อให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยแจ้งเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบทันทีในวันยื่นซอง โดยศูนย์บริการรับแจ้งปัญหาจะต้องรับแจ้ง
ปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างจากผู้ใช้งานของสำนักงาน 
ป.ป.ส. และต้องสามารถตอบปัญหา ให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ 

5.๑๐ ศูนย์บริการรับแจ้งปัญหา (Help desk) ต้องประสานงานและติดตามปัญหาที่ได้รับแจ้งตาม 
ข้อ 5.๙ ให้ทำการซ่อมแซมเปลี่ยนแทนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
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5.๑๑ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการรับแจ้งปัญหาเป็นรายเดือน โดยมี
รายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย คือ ชื่อ/หน่วยงานผู้แจ้ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดอุปกรณ์ที่เป็น
ปัญหา ชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ชนิดของปัญหา วันเวลาที่รับแจ้ง และชื่อผู้รับแจ้ง เป็นต้น ให้สำนักงาน 
ป.ป.ส. ทุกเดือน โดยจัดส่งภายใน ๕ วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน 

5.๑๒ จัดทำเอกสารการปรับแต่งระบบ (Configuration) และแก้ไขเอกสารทุกครั ้งท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงโดยแยกเป็นรายการ ตามภาคผนวก. 

5.๑๓ ติดตามตรวจสอบ (Monitoring) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลพืชเสพติด ตามภาคผนวก. ด้วย Software Tools ที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีอยู่ และ/หรือที่ผู้รับจ้างจัดหา
เพ่ิมเติม พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม และการวิเคราะห์ผล 

5.๑๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบงาน (Bug Fix) เมื่อพบข้อผิดพลาด
ของระบบตามภาคผนวก  

5.๑๕ ผู ้รับจ้างจะต้องสนับสนุนด้านบุคลากรโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ด้านเทคนิค จำนวน ๑ คน  
มีคุณสมบัติจบการศึกษาขั ้นต่ำปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ  
มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ปฏิบัติงานประจำ ณ ศูนย์กลางข้อมูล  
พืชเสพติด สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ในวันและเวลาราชการ นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา โดยต้องส่งรายชื่อพร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวันทำ
สัญญา 
6. การดำเนินการบำรุงรักษา 

6.๑ ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการทันทีที่ทำสัญญาจ้างกับ สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งทำการแนะนำ
ทีมงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

6.๒ ผู ้รับจ้างต้องทำการวิเคราะห์วางแผน และเสนอแผนการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสำนักงาน ป.ป.ส. 

6.๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดทำบัญชีรายการ การบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์
ที่ขัดข้องตามรายการในภาคผนวก ก พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เป็นเครื่องหมายให้ผู้ว่าจ้าง
เห็นได้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างเป็นรายอุปกรณ์ 

6.๔ เงื ่อนไขการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดมีรายละเอียดดังนี้ 

6.๔.๑ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ต้องดำเนินการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันและเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 
                         6.๔.๑.๑ การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสายสัญญาณ เป็นการบำรุงรักษา
ทางกายภาพ โดยเจ้าหน้าที ่ด ้านเทคนิค ตามข้อ 5.1๕ ให้ทำการบำรุงร ักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
โดยตรวจสอบว่ายังทำงานอยู่ในสภาพปกติสมบูรณ์ , ตรวจสอบสายสัญญาณให้อยู่ในสภาพปกติ , ตรวจสอบ
สถานะการแจ้งเตือนของแต่ละอุปกรณ์ และต้องทำความสะอาดภายนอกด้วยน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะ  
ของแต่ละอุปกรณ ์
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            6.๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการสำรองข้อมูล File System, Database และระบบศูนย์กลาง
ข้อมูลพืชเสพติด รายละเอียดตามภาคผนวก อย่างน้อย ๒ แบบ ดังนี้ 

- Weekly Backup ดำเนินการทุกสัปดาห์ 
- Monthly Backup ดำเนินการทุกเดือน 

  ผู ้ร ับจ้างต้องจัดเก็บไฟล์สำรอง ได้แก่ เทปแบ็คอัพ หรือ ฮาร์ดดิสก์หรือ แผ่นดีว ีดี  
ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. เก็บรักษาไว้ และในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายของ
ข้อมลู ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกู้คืนข้อมูลตามสภาพเดิมที่อยู่ในสื่อที่ได้รับจาก สำนักงาน ป.ป.ส. 

6.๔.๒ การบำรุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ทันทีที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

   6.๔.๒.๑ กรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด
ไม่สามารถใช้งานได้ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง หรือจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียม
กันหรือดีกว่ามาติดตั้งทดแทนจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามระยะเวลาที่สำนักงาน 
ป.ป.ส. กำหนดในข้อ ๙ 

   6.๔.๒.๒ เนื ่องจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูล 
พืชเสพติด มีหลายระบบ และมีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมงานอ่ืนที่ผู้รับจ้างไม่ได้บำรุงรักษา ฉะนั้นหากผู้รับจ้าง
ต้องดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง ผู้รับจ้างต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับโปรแกรมระบบงานอ่ืน 
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการกับโปรแกรมระบบงานอ่ืนที่ได้รับผลกระทบ 

6.5 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับสำนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดที่บำรุงรักษา อาทิเช่น การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น การปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น 

7. การสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ส. 
สำนักงาน ป.ป.ส. จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้ 
7.๑ จัดสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานประจำ 
7.๒ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด 
7.๓ ผู้รับจ้างสามารถใช้และส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ส. ตามความ

จำเป็น โดยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ป.ป.ส. 

8. การรับประกันคุณภาพ 
ผู ้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ  ภายในระยะเวลาที่
สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับตามเกณฑ์การคำนวณค่าปรับ ดังนี้ 

8.๑ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)  หากผู ้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื ่อนไขการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ตามข้อ  
6.๔.๑ สำนักงาน ป.ป.ส. จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา 
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8.๒ การบำรุงรักษาเพ่ือแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ตามข้อ 6.4.2 
8.๒.๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดขัดข้อง  

ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๒ ชั่วโมง นับแต่
เวลาที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะทำการจดบันทึกวัน เวลา และชื่อผู้รับแจ้งของ
ผู้รับจ้างไว้เป็นหลักฐาน หากผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาเกิน ๒ ชั่วโมง สำนักงาน ป.ป.ส. จะปรับ
เวลาส่วนที่เกินเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั ่วโมง 
จนกระท่ังการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง สำนักงาน ป.ป.ส. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาบริษัทอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ทั้งหมด 

8.๒.๒ กรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติดขัดข้อง  
ไม่สามารถใช้งานได้ นับรวมต้องไม่เกินเดือนละ ๔ ชั่วโมง มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับ 
ในส่วนที่เกินเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมง 

9. ความรับผิด 
9.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ 

ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างทุกกรณี 
9.๒ ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม

อุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ หากจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ถือเป็นความผิดของผู ้รับจ้าง ทั ้งนี้  
สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

10.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการบำรุงรักษาฯ นับตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖5 

11. เงื่อนไขและกำหนดการจ่ายเงิน 
กำหนดการจ่ายค่าจ้างออกเป็น 12 งวด ดังนี ้

 11.๑ งานงวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๒๓ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ 5.1 - 5.1๕ และ 
ข้อ 6.1 - 6.5 ภายในเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 ๑1.๒ งานงวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ 5.4 - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 ๑1.๓ งานงวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนธันวาคม 2564 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 ๑1.4 งานงวดที่ 4 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนมกราคม 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 ๑1.5 งานงวดที่ 5 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
 ๑1.6 งานงวดที่ 6 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนมีนาคม 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
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๑1.7 งานงวดที่ 7 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนเมษายน 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑1.8 งานงวดที่ 8 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑1.9 งานงวดที่ 9 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ 
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑1.10 งานงวดที่ 10 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑1.11 งานงวดที่ 11 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑1.12 งานงวดที่ 12 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ ๗ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามข้อ ๕.๔ - 5.15 และ
ข้อ 6.3 - 6.5 ภายในเดือนกันยายน 2565 และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

๑2. อัตราค่าปรับ 
ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และสำนักงาน ป.ป.ส. ยังไม่ได้บอกเลิก

สัญญาผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวั น
แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 

๑3. งบประมาณในการจัดจ้าง 
วงเงินในการจัดหา เป็นเงิน 2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% ไว้ด้วยแล้ว 

๑4. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
      สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗- 
 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 

(เอกสารประกอบร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

พร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ผู้รับจ้างจะต้องดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข รายการคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ รายการ หมายเลขเครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ยี่ห้อ HP รุ่น 
BL460c G1 E5450 2G 1P Svr 

SCN793202VV 52/257/158 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ยี่ห้อ HP รุ่น 
BL460c G1 E5420 2G 1P Svr 

SCN793202W1 52/257/157 

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ยี่ห้อ HP รุ่น 
BL460c G1 E5420 2G 1P Svr 

SCN793202W2 52/257/156 

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ยี่ห้อ HP รุ่น 
BL460c G1 E5420 2G 1P Svr 

SCN793202W3 52/257/156 

๕. ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) ยี่ห้อ HP รุ่น BLc7000 1PH 
6PS10Fan Fl ROHS 16IC Kit 

SGH9325X4F 
 

52/460/003 

๖. อุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network) 
ยี่ห้อ HP รุ่น EVA4400 Blade System Fld Start 
Bundle 

SGH9325X4J 
 

52/177/015 

๗ อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ HP M6412 Fibre Channel 
Drive Enclosure 

SGA92901WC  

๘. อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ M6412 Fibre Channel Drive 
Enclosure 

SGA216001T  

๙. อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ HP M6412 Fibre Channel 
Drive Enclosure 

SGA216001Y  
 
 

๑๐. อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ HP M6412 Fibre Channel 
Drive Enclosure 

SGA92803DU  
 
 
 
 



-๘- 
 

ลำดับ รายการ หมายเลขเครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 

๑๑. อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ HP B-series 8/12c SAN Switch 
BladeSystem c-Class 

CN8928A00B 52/177/013 

๑๒. อุปกรณ์เครือข่าย ยี่ห้อ HP B-series 8/12c SAN Switch 
BladeSystem c-Class 

CN8928A00L 52/177/014 

๑๓. ตู้ Rack ขนาด 42U 19 นิ้ว ยี่ห้อ HP รุ่น Universal 
Rack 10642 G2 Shock ALL  

SGH0932PAF 52/460/004 

๑๔. ชุดจอภาพพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ HP รุ่น TFT7600 
Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor 

2C49231NVL  

๑๕. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Library) ยี่ห้อ HP รุ่น 
MSL2024 1 LTO-4 Ultrium1840 FC TP Lib  

MXA928100T 52/177/016 

๑๖. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Rack ยี่ห้อ HP รุ่น 
DL380 Gen 9 

SGH703W4C5 6/03/2560 

๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Rack ยี่ห้อ HP รุ่น 
DL380 Gen 9 

SGH703W4C7 6/03/2560 

๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Rack ยี่ห้อ HP รุ่น 
DL380 Gen 9 

SGH703W4C9 6/03/2560 

19. HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit SGH703W4C6 6/03/2560 

20. HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit SGH703W4C8 6/03/2560 

21. HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit SGH703W4CA 6/03/2560 

22. อุปกรณ์เครือข่ายจัดเก็บข้อมูล (Storage Area Network) 
ยี่ห้อ HP รุ่น MSA 2040  

2S6703B269 6/03/2560 

๒3. อุปกรณ์ SAN Switch ยี่ห้อ HP รุ่น SN3000B CZC65128DM 6/03/2560 

24. VMw vSph EssPlus Kit 6P 1yr SW 
 

License 
 

6/03/2560 

25. VM Explorer Enterprise 6Skt Start Pk/lnst-E-LTU 
1yr SW 

License 
 

6/03/2560 

 



-๙- 
 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 

 
(เอกสารประกอบร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนด้านบุคลากรโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
๒. มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
๓. มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
 (๑) มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 

(๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๔) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
(๗) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 
 


