ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร#แม%ข%าย (Server) และซอฟต#แวร#ที่เกี่ยวข.องพร.อมติดตั้ง
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ไดติดตั้งและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server)
และอุปกรณ(จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร( (Storage) สำหรับการใหบริการระบบงานสารสนเทศ ซึ่งมีอายุการใช
งานมากกว)า 5 ป< โดยพบว)า เครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และอุปกรณ(จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร(
(Storage) เสื่อมสภาพจากการใชงานและไม)เหมาะสมที่จะนำมาใชปฏิบัติงานตามปกติอีกต)อไป กบข. จึง
ประสงค(จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ สำหรับใชงานทดแทนเครื่อง
ดังกล)าว
2. วัตถุประสงค#

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) ซอฟต(แวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือน Software
Defined Storage vSAN ซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมือนและ
ซอฟต(แวร(ระบบปฏิบัติการวินโดว(เซิร(ฟเวอร( สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายและอุปกรณ(จัดเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร( (Storage) เดิมที่เสื่อมสภาพจากการใชงานมาแลวเปJนระยะเวลาตั้งแต) 5 ป<ขึ้นไป และไม)
เหมาะสมที่จะนำมาใชปฏิบัติงานตามปกติอีกต)อไป
3. คุณสมบัติผู.ยื่นข.อเสนอ

ผู ยื่นขอเสนอตองมีคุ ณสมบั ติ ตามมาตรฐานที่ร ะบบการจั ดซื้ อจัดจางภาครัฐดวยอิ เล็ กทรอนิ กส(
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดพัสดุ

4.1 ผู ขายตองส)งมอบพัสดุ ใหแก)ผู ซื้อภายในระยะเวลาไม)เกิน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา
ดังต)อไปนี้
(1) เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร( แ ม) ข ) า ย สำหรั บ ติ ด ตั ้ ง ระบบ Hypervisor แบบ Hyper-Converged
จำนวน 4 ชุด
(2) สิทธิการใชงานซอฟต(แวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือนสำหรับระบบแม)ข)ายคอมพิวเตอร(
เสมือน เวอร(ชั่นล)าสุด จำนวน 8 Licenses แบบถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ(

(3) สิทธิการใชงานซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมื อน
เวอร(ชั่นล)าสุด จำนวน 8 Licenses แบบถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ(
(4) สิ ท ธิ ก ารใชงานซอฟต( แ วร( ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Microsoft Windows Server Datacenter
Edition จำนวน 32 Core Licenses แบบถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ(
4.2 ขอกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย ตามขอ 4.1 (1)
ดังนี้
(1) เปJนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) จากเจาของผลิตภัณฑ(ที่น)าเชื่อถือ และถูกออกแบบ
มาสำหรับการเปJนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายโดยเฉพาะ
(2) เปJ น เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร( แ ม) ข ) า ย (Server) ชนิ ด Rack Mount สำหรั บ ติ ด ตั ้ ง ระบบ
Hypervisor แบบ Hyper-Converged สามารถติดตั้งในตูสื่อสารมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว และความสูงไม)เกิน
2U
(3) มีหน)วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Xeon processor Scalable Family ชนิด 12 แกน
หลั ก มี ความเร็ว ไม)น อยกว) า 2.70 GHz มี Cache ขนาดไม) น อยกว)า 19.25 M และ มี QPI (Quick Path
Interconnect) 10.4 GT/s หรือดีกว)า จำนวน 2 หน)วย
(4) มีหน)วยความจำหลัก (Memory) แบบ DDR4 RDIMM ชนิด ECC ความเร็วไม)นอยกว)า 2933
MT/s โดยมีความจุรวมไม)นอยกว)า 512 GB ต)อ Server โดย Memory แต)ละแถวมีขนาดไม)นอยกว)า 32 GB
และรองรับการขยายหน)วยความจำหลักไดความจุรวมไม)นอยกว)า 1.5 TB และรองรับความสามารถ Memory
mirroring, Memory sparing และ Fault resilient memory ได
(5) มีจำนวน Slot ใส) Memory ไม)นอยกว)า 24 DIMM Slots
(6) มี ห น) ว ยคว บคุ ม Hard Disk Controller แบบ SAS (Serial Attached SCSI) โ ดยใช
เทคโนโลยี SAS 3.0 และรองรับ SAS connector ไม)นอยกว)า 8 ports และอยู)ใน Compatibility List ของ
ซอฟต(แวร(ขอ 4.1 (2)
(7) มีช)องสำหรับใส) Hard Disk แบบ Hot-plug หรือ Hot Swap ขนาด 2.5” จำนวนไม)น อย
กว)า 24 ช)อง
(8) มีหน)วยจัดเก็บขอมูลสำหรับใชในการ Boot แบบ M.2 Drive ขนาดไม)น อยกว)า 240 GB
จำนวนไม)นอยกว)า 2 หน)วย และสามารถทำ RAID-1 ได
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(9) มีหน)วยจัดเก็บขอมูล hard disk drives แบบ Hot swap หรือ Hot plug แบบ SAS 12Gb
ชนาด 2.5” ความจุต)อหน)วยไม)นอยกว)า 2.4 TB ที่มีความเร็วรอบในการทำงานไม)น อยกว)า 10,000 รอบต)อ
นาที (rpm) จำนวนไม)นอยกว)า 14 หน)วย และอยู)ใน Compatibility List ของซอฟต(แวร(ขอ 4.1 (2)
(10) มีหน)วยจัดเก็บขอมูล hard disk drives แบบ Hot swap หรือ Hot plug แบบ SSD 12Gb
Write Intensive หรือดีกว)า ขนาด 2.5” มีค)าความทนทานไม)นอยกว)า 14000 TBW ความจุต)อหน)วยไม)นอย
กว)า 800 GB จำนวนไม)นอยกว)า 2 หน)วย และอยู)ใน Compatibility List ของซอฟต(แวร(ขอ 4.1 (2)
(11) มี Expansion Slots แบบ PCIe 3.0 จำนวนไม)นอยกว)า 6/7 Slot
(12) มีพอร(ต USB 3.0 หรือดีกว)า จำนวนไม)นอยกว)า 2 พอร(ต และพอร(ตแสดงภาพ จำนวนไม)
นอยกว)า 1 พอร(ต
(13) มีหน)วยจ)ายกระแสไฟฟ{า (Power Supply) ขนาดไม)น อยกว)า 1,100 วัตต( จำนวนไม)นอย
กว)า 2 หน)วย ซึ่งมีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันไดโดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนไดทันที
โดยไม)เกิดป|ญหาใด ๆ (Hot swap หรือ Hot plug)
(14) มีชุดพัดลมระบายความรอน ซึ่งมีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันไดโดยอัตโนมัติ (Redundant)
และสามารถถอดเปลี่ยนไดทันทีโดยไม)เกิดป|ญหาใด ๆ (Hot swap หรือ Hot plug)
(15) มีช)องเชื่อมต)อระบบเครือข)ายแบบความเร็ว 10 Gb ชนิด Base-T จำนวนไม)น อยกว)า 12
พอร(ต
(16) มีช)องเชื่อมต)อระบบเครือข)ายแบบความเร็ว 10 Gb ชนิด SFP+ จำนวนไม)นอยกว)า 4 พอร(ต
(17) มีระบบบริหารจัดการเครื ่องแม)ข)ายจากระยะไกลผ)าน Web browser ที่มีเครื่องหมาย
การคาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายโดยมี Management Interface แยกต)างหากอย)างนอย 1 พอร(ต
และสามารถ Monitor อุปกรณ(ภายในเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย เช)น CPU, Memory, Power Supply, Fan
ไดเปJนอย)างนอย
4.3 ขอกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำที่สำคัญของซอฟต(แวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมื อน
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย ตามขอ 4.1 (2) ดังนี้
(1) สามารถบริหารจัดการระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือนไดโดยตรงจากระบบบริหารส)วนกลาง
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายตามขอ 4.1 (1)
(2) สามารถบริหารจัดการ Hard disk ชนิด SAS และ SSD บนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย มา
สรางเปJน Shared Storage สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
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(3) สามารถบริ ห ารจั ด การ Flash Storage หรื อ Solid-State Drive (SSD) บนเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร(แม)ข)าย มาทำเปJน Cache ของ Shared Storage ได
(4) สามารถจัดการ storage ของ VM ใหมีคุณสมบัติต)าง ๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว (Storage
Policy) เช) น รู ป แบบ RAID (ชนิ ด 1 สำเนา หรื อ 2 สำเนา), จำนวน Disk ที ่ stripe, Thin provisioning,
Cache Reservation เปJนตน
(5) สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือคุณลักษณะของ Storage ไดโดยไม)ตองหยุดการทำงานของ
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
(6) สามารถกำหนด QoS (Quality of Service) Storage บนคอมพิวเตอร(เสมือนได โดยกำหนด
ในนโยบาย storage ของ VM
(7) สามารถไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ(
(8) ซอฟต(แวร(ที่นำเสนอสามารถทำงานร)วมกับ VMware vSphere, VMware vCenter และ
ตองเขากันได (compatible) กับระบบ Private Cloud ที่ กบข. ใชงานอยู)ในป|จจุบัน
4.4 ขอกำหนดและคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำที่สำคัญของซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมือน ตามขอ 4.1 (3) ดังนี้
(1) สามารถวิเคราะห(ป|ญหาดานประสิทธิภาพ (Performance) ของระบบคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
เสมือน ที่ กบข. มีสิทธิการใชงานอยู)
(2) สามารถเก็บบันทึกขอมูลดานประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมือน ในระดับ
Virtual Machine, Disk Drives, Cluster และไม)จำกัดจำนวน Virtual Machine
(3) สามารถคำนวณค)าสรุปจากขอมูลการตรวจวัด (Metric) ของ CPU, Memory, Disk และ
Network
(4) สามารถคำนวณช)วงของขอมูลที่ปกติของแต)ละการตรวจวัด (Baseline) และสามารถแสดง
ความผิดปกติได
(5) รองรับการทำ Dynamic Threshold สำหรับแต)ละการตรวจวัด โดยการคำนวณจากขอมูล
ป|จจุบันและขอมูลยอนหลัง
(6) สามารถแสดงตนเหตุที่เปJนไปไดของป|ญหาดานประสิทธิภาพ
(7) มี Dashboard ที่แสดงสถานะของระบบโดยรวม
(8) สามารถแจงเตือนผ)านอีเมลได
(9) สามารถทำ capacity planning ได
4

(10) สามารถไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคโดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ(
(11) ซอฟต(แวร(ที่นำเสนอสามารถทำงานร)วมกับ VMware vSphere, VMware vCenter และ
ตองเขากันได (compatible) กับระบบ Private Cloud ที่ กบข. ใชงานอยู)ในป|จจุบัน
4.5 ขอกำหนดและคุ ณลั กษณะเฉพาะขั้ น ต่ ำ ที่ สำคั ญ ของซอฟต( แวร( ระบบปฏิบั ติ การ Microsoft
Windows Server Datacenter Edition สำหรับเครื่องแม)ข)าย เวอร(ชั่นล)าสุด ตามขอ 4.1 (4) ดังนี้
(1) ซอฟต(แวร(ที่นำเสนอตองเปJนลิขสิทธิ์แบบ Volume License ไม)ผูกติดกับเครื่องแม)ข)าย
(2) ซอฟต(แวร(ที่นำเสนอเปJนรุ)น Microsoft Windows Server 2019 หรือดีกว)า
4.6 การติดตั้ง มีขอบเขตงานอย)างนอยดังนี้
(1) ออกแบบและติดตั้งในตู rack ที่มีอยู)เดิมในศูนย(คอมพิวเตอร( กบข. โดยจะตองจัดหาและ
เตรียมอุปกรณ(ที่จำเปJนสำหรับการติดตั้งใหพรอมทำงานไดอย)างสมบูรณ(และเหมาะสม
(2) จั ด เตรี ย มสายและเดิ น สาย Network ชนิ ด CAT6 และ Copper Twinax Direct Attach
Cable แบบ SFP+ หรือดีกว)า และการตั้งค)า (Configuration) ต)าง ๆ ภายในตู rack ใหครบถวนเรียบรอย
พรอมทำงานได
(3) จัดทำป{ายชื่อกำกับตัวอุปกรณ(และสายสัญญาณต)าง ๆ ใหชัดเจน
(4) จัดเก็บสายสัญญาณใหเรียบรอย โดยใชสายรัดเสนเล็ก (แบบตีนตุ•กแก)
(5) ติดตั้งเครื่องหมายแสดงการรับประกัน ซึ่งตองระบุชื่อบริษัทผูรับประกัน และระยะเวลาใน
การรับประกันพรอมเบอร(โทรศัพท( หรือ email ไวอย)างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) ที่
นำเสนอ
(6) ติ ด ตั ้ งและปรั บแต) งค) าใหเครื่ องคอมพิ วเตอร(แม) ข)า ย (Server) ที ่ น ำเสนอ ใหสามารถใช
ทรั พยากรร) ว มกั บ เครื่ องแม) ข) า ย อุ ป กรณ( จ ั ด เก็ บ ขอมู ล ในชุ ด Private Cloud เดิ มไดอย) า งสมบู ร ณ( และมี
ประสิทธิภาพ (Full Compatible) โดยไม)เกิดป|ญหาในการใชงาน
(7) ยายสิทธิซอฟต(แวร(ระบบคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมือนที่อยู)บนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายชุด
เก)าของ กบข. มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายชุดใหม)ที่นำเสนอพรอมปรับแต)งค)าใหเหมาะสมในการใช
งาน
(8) ติดตั้งและปรับแต)งค)าใหซอฟต(แวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือนบนเครื่องคอมพิวเตอร(แม)
ข)ายที่เสนอ พรอม Configure พื้นที่จัดเก็บขอมูลใหเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
(9) ติดตั้งและปรับแต)งค)าของซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ สำหรับวิเคราะห(ขอมูล
ของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายที่เสนอ
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(10) ดำเนินการ Migrate เครื่องแม)ข)ายเสมือน (VM Sever) และขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร(
แม)ข)ายเครื่องชุดเก)า ประมาณ 50 VM Server ไปเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายที่เสนอ
(11) แนะนำการใชงานใหกับผูดูแลระบบของ กบข. ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
(12) ส)งมอบเอกสาร System Configuration สำหรับผู ดูแลระบบของ กบข. ภายใน 120 วัน
นับจากวันลงนามในสัญญา
4.7 การรับประกัน
(1) การรับประกันคุณภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) ไม)นอยกว)า 3 ป< รวมทั้ง
อะไหล)แทและบริการจากเจาของผลิตภัณฑ( ณ สถานที่ติดตั้งของ กบข. (On Site Service) โดยไม)มีค)าใชจ)าย
ใด ๆ เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา นับแต)วันที่ กบข. ตรวจรับมอบพัสดุ
(2) การรับประกันคุณภาพสำหรับซอฟแวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือนสำหรับระบบแม)ข)าย
คอมพิวเตอร(เสมือน และซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเสมือน รวมทั้งการ
update และปรับปรุงเวอร(ชันแบบถูกตองตามกฎหมายจากเจาของผลิตภัณฑ( ไม)นอยกว)า 3 ป<
(3) ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีเจาหนาที่ผู มีความชำนาญดำเนินการดูแลบำรุงรักษาเชิงป{ องกัน
(Preventive Maintenance) อย)างนอย 6 เดือนต)อครั้ง หรือป<ละ 2 ครั้ง ณ สถานที่ติดตั้ง และอัพเกรด
Version ซอฟท(แวร(ที่เกี่ยวของอย)างนอยทุก 6 เดือน (ถามี) หรือแลวแต)ตกลงตลอดระยะเวลาสัญญา
(4) ในกรณีที่อุปกรณ(เกิดขัดของ ไม)ว)าจะเกิดจากส)วนที่เปJน Hardware หรือ Software ทำให
ไม)สามารถใชงานไดตามปกติ ผูซื้อสามารถติดต)อแจงป|ญหาหรือขอบกพร)องที่พบไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอดระยะเวลาสัญญา โดยไม)มีค)าใชจ)ายใด ๆ เพิ่มเติม โดยผูขายหรือเจาของผลิตภัณฑ(จะตองเขาดำเนินการ
แกไขป|ญหาดังกล)าว ณ สถานที่ติดตั้ง ภายใน 4 (สี่) ชั่วโมง และซ)อมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นับแต)ไดรับแจงจาก กบข. หรือแลวแต)ตกลงกัน
(5) ผูยื่นขอเสนอหรือเจาของผลิตภัณฑ(ตองสนับสนุนความพรอมใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร(
แม)ข)าย (Server) ทั้งส)วนที่เปJน Hardware และ Software ตามรายละเอียดกำหนดไวในเอกสาร TOR ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาสัญญา
(6) ในระหว)างระยะเวลาสัญญาหากชุด Hard disk ของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server)
ชำรุดบกพร)องหรือไม)สามารถใชงานไดตามปกติ และตองมีการเปลี่ยน Hard disk ผูขายตองนำชุด Hard disk
ตัวใหม) ซึ่งตองเปJนของแทที่มีคุณภาพเทียบเท)าหรือดีกว)า มาเปลี่ยนทดแทนใหแก)ผูซื้อ โดยผูซื้อขอสงวนสิทธิ์
ไม)คืนชุด Hard disk เก)าที่ชำรุดนั้น และผูซื้อไม)ตองเสียค)าใชจ)ายใด ๆ เพิ่มเติม
5. หลักฐานการยื่นข.อเสนอ
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ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคา โดยแยกเปJน 2 ส)วน คือ
5.1 ส)วนที่ 1 อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปJนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส)วนสามัญหรือหางหุนส)วนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ระยะเวลาไม)เกิน 90 วัน) บัญชีรายชื่อหุ นส)วนผู จัดการ ผู มีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไม)เกิน 90 วัน) หนังสือบริคณห(สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี)
บัญชีผูถือหุนรายใหญ) (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผู ยื่นขอเสนอเปJนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม)ใช)นิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปJนหุ นส)วน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปJนหุนส)วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปJนหุนส)วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปJนผูยื่นขอเสนอร)วมกันในฐานะเปJนผูร)วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขาร)วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร)วมคา แลวแต)กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย( สำเนาทะเบียนภาษีมูลค)าเพิ่ม พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 ส)วนที่ 2 อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่ง
ปƒดอากรแสตมป„ตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว)ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู มอบอำนาจและผู รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เปJนบุคคลธรรมดาตองเปJนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท)านั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถามี)
(3) ผู ยื ่ น ขอเสนอตองจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณสมบั ติ ข องผู ยื ่ น ขอเสนอ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
จะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบดังต)อไปนี้
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ลำดับ

ข.อกำหนดตาม TOR
คั ด ลอกคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ยื่ น
ขอเสนอ
คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ
ตามที่กำหนดใน TOR
คัดลอกการรับประกัน

ความสอดคล.อง
ตรงหรื อ ดี ก ว) า
ขอกำหนดตาม
TOR

รายละเอียดข.อเสนอ

เอกสารอ.างอิง

ระบุคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ

ระบุ เ ลขหนาของ
เอกสารอ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

ระบุรายการและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดการรับประกัน
พัสดุที่เสนอมาใหพิจารณา

6. การเสนอราคา

6.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม)มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะตองเปJนราคาที่รวมภาษีมูลค)าเพิ่มและภาษีอื่น (ถามี) รวมค)าใชจ)ายทั้งปวงไวดวย
แลว
6.3 ผู ยื่ น ขอเสนอตองยืน ราคาเปJ นเวลาไม) น อยกว)า 90 วั น นั บ ตั้ งแต) วั น ที่ เ สนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และถอนการเสนอราคามิได
6.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการส)งมอบพัสดุไม)เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ
วันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหส)งมอบพัสดุ
6.5 กรณี งานจั ดซื้อที่ ประกอบดวยพั สดุห ลายประเภทในโครงการเดียวกั น ผู เสนอราคาตองแยก
ราคาต)อหน)วยของพัสดุแต)ละประเภท (cost breakdown) ใหชัดเจน (ถามี)

7. หลักเกณฑ#และสิทธิในการพิจารณา

7.1 กบข. จะพิ จ ารณาโดยใชเกณฑ(การประเมินค)าประสิทธิภาพต)อราคา (Price Performance)
และพิ จ ารณาคั ด เลื อกผู ยื่น ขอเสนอที่ ไดคะแนนรวมสูงสุด เปJ นผู ชนะการจางหรื อเปJน ผู ไดรั บการคั ด เลือก
โดยกำหนดป|จจัยที่ใชในการพิจารณาและน้ำหนัก ดังนี้
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ข.อพิจารณา
1. ราคาที่ยื่นขอเสนอ (price)
2. ขอเสนอดานเทคนิค
2.1 คุณสมบัติอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายเและซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ
2.2 แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานตาม TOR ตั้งแต)การออกแบบ การติดตั้ง การส)ง
มอบ การแนะนำการใชงานและการรับประกันความชำรุดบกพร)องตามที่กำหนดไวใน TOR นี้
3. ผลงานดานการออกแบบ ติดตั้ง และการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)ายและซอฟต(แวร(ที่
เกี่ยวของ ที่มีลักษณะเดียวกับการจัดจางตาม TOR นี้
4. ความน)าเชื่อถือและความมั่นคงของผูเสนอราคา
5. ประสบการณ(ของบุคลากร

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
40 คะแนน

20 คะแนน

20 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน

7.2 ผูยื่ น ขอเสนอที่ จ ะไดรั บ การคั ด เลื อกใหเขาทำสั ญ ญากั บ กบข. จะตองมี คะแนนรวมสู งที่ สุ ด
และเสนอราคาอยู)ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไวใน TOR นี้
7.3 ในกรณี ที่ กบข. ไม) ส ามารถคั ด เลื อ กผู ยื่ น ขอเสนอรายใดตามเกณฑ( ที่ ก ำหนดไวใหเขาทำ
สั ญ ญากั บ กบข. ได กบข. จะยกเลิ กการจั ด จางครั้ งนี้ โดยผู ยื่ น ขอเสนอไม) มี สิ ทธิ เ รีย กรองค) าใชจ) า ยหรือ
ค)าเสียหายใดๆ จาก กบข. ทั้งสิ้น
ผู ยื ่ น ขอเสนอตองส) ง เอกสารที ่ ใ ชในการคั ด เลื อ กตามรายละเอี ย ดขางตนให กบข. เพื ่ อ ให
คณะกรรมการฯ ประกอบการใหคะแนน กรณีผูยื่นขอเสนอส)งเอกสารประกอบการใหคะแนนไม)ครบถวน
ทำใหคณะกรรมการไม)สามารถพิจารณาใหคะแนนได อาจมีผลกระทบกับคะแนนการคัดเลือก
8. การทำสัญญาซื้อขาย

ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปJนเงินเท)ากับรอยละ 5 ของราคาค)าสิ่งของที่ซื้อ
9. ค%าจ.างและการจ%ายเงิน

กบข. จะจ)ายค)าพัสดุซึ่งไดรวมภาษีมูลค)าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค)าใชจ)ายทั้งปวง ใหแก)ผูยื่นขอเสนอที่
ได รั บ การคั ด เลื อ กให เปJ น ผู ขายภายใน 30 วั น เมื ่ อ ผู ขายไดส) ง มอบพั ส ดุ ไ ดครบถ วนตามสั ญ ญา
ซื้อขายหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บ
เงินจากผูขาย โดยแบ)งการจ)ายเงินออกเปJน 2 งวด ดังต)อไปนี้
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งวดที่ 1 เปJนจำนวนเงิ นรอยละ 80 ของค)า พั สดุ ที ่ ซื ้ อขาย เมื่อผูขายไดส) งมอบพัส ดุ ทั ้งหมดที ่ มี
คุณสมบัติตาม TOR ขอ 4.1 – 4.5 และ กบข. ไดตรวจรับมอบสิ่งของเรียบรอยแลว
งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) เปJนจำนวนเงินรอยละ 20 ของค)าพัสดุที่ซื้อขาย เมื่อผู ขายไดส)งมอบพัสดุ
ทั้งหมดตามรายละเอียด TOR ขอ 4.6 ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงเปJนหนังสือ และ กบข.
ไดตรวจรับมอบสิ่งของเรียบรอยแลว
ผูขายจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบสิ่งของที่ส)งมอบแต)ละงวดกับสิ่งของตามที่สัญญากำหนดว)าส)งมอบ
ไดครบถวนหรือไม) โดยใหจัดทำในรูปแบบดังต)อไปนี้
ลำดับ

ข.อกำหนดตาม TOR
คัดลอกขอกำหนดของพัสดุ
ที่ตองส)งมอบตาม TOR

ความสอดคล.อง
ตรงตามขอกำหนดของ
TOR หรือดีกว)า

รายละเอียดข.อเสนอ

เอกสารอ.างอิง

ระบุรายละเอียดของพัสดุ
ที่เสนอส)งมอบ

ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิง

10. อัตราค%าปรับ
ค)าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงจางเปJนหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาค)าสิ่งของ
ที่ยังไม)ไดรับมอบต)อวัน
11. การรับประกันความชำรุดบกพร%อง
ผู ชนะการคัดเลือกซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายจะตองรับประกันความชำรุดบกพร)องของพัสดุที่เกิ ด ขึ้น
ภายในระยะเวลาไม)นอยกว)า 1 เดือน นับจากวันที่ กบข. ไดรับมอบพัสดุ โดยตองรีบจัดการซ)อมแซมแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพร)องจาก กบข.
ผู ขายมีหนาที่บำรุงรักษาและซ)อมแซมแกไขเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่
เกี่ยวของ ใหอยู)ในสภาพใชงานไดดีอยู)เสมอตลอดระยะเวลาดังกล)าวในวรรคหนึ่งดวยค)าใชจ)ายของผูขาย โดย
ใหมีเวลาเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ ขัดของรวมตามเกณฑ(การคำนวณ
เวลาขั ด ของไม) เ กิ น เดื อนละ 8 (แปด) ชั ่ ว โมง หรื อรอยละ 5 (หา) ของเวลาใชงานทั ้ ง หมดของ เครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ ของเดือนนั้น แลวแต)ตัวเลขใดจะนอยกว)ากัน มิฉะนั้น
ผูขายตองยอมใหผูซื้อคิดค)าปรับเปJนรายชั่วโมง ในอัตรารอยละ 0.035 ของราคา เครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
(Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง ทั้งหมดตามสัญญานี้ ในช)วงเวลาที่ไม)สามารถใชคอมพิวเตอร(
ไดในส)วนที่เกินกว)ากำหนดเวลาขัดของขางตน
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เกณฑ(การคำนวณเวลาขัดของของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ
พรอมติดตั้ง ตามวรรคสอง ใหเปJนดังนี้
- กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง เกิด
ขัดของพรอมกันหลายหน)วย ใหนับเวลาขัดของของหน)วยที่มีตัวถ)วงมากที่สุดเพียงหน)วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server)
และซอฟต(แวร( พรอมติดตั้ง แตกต)างกัน เวลาที่ใชในการคำนวณค)าปรับจะเท)ากับเวลาขัดของของเครื่อง
คอมพิวเตอร(แม)ข)าย (Server) และซอฟต(แวร(ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้ง หน)วยนั้นคูณดวยตัวถ)วงซึ่งมีค)าต)าง ๆ
ดังนี้
การกำหนดตัวถ%วงน้ำหนัก
ชื่อรายการ
เครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
ซอฟต(แวร(ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเสมือนสำหรับระบบแม)ข)าย
คอมพิวเตอร(เสมือน
ซอฟต(แวร(ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร(แม)ข)าย
เสมือน
ซอฟต(แวร(ระบบปฏิบัติการ WINDOWS Server Datacenter สำหรับ
เครื่องแม)ข)าย

ค%าตัวถ%วง (ไม%เกิน 1)
1
1
1
1

12. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้เปJนเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลค)าเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น และค)าใชจ)ายทั้งปวงดวยแลว
13. ข.อกำหนดให.ผู.รับจ.างต.องรักษาข.อมูลที่เปTนความลับ
13.1 ขอมูลที่เปJนความลับ
“ข.อมูลที่เปTนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่ กบข. หรือพนักงานของ กบข. ไดเปƒดเผยแก)
ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง โดย กบข. หรือพนักงานของ กบข. มีความประสงค(ใหผูรับจาง
หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง เก็บรักษาขอมูลดังกล)าวไวเปJนความลับ โดยขอมูลดังกล)าวเกี่ยวของกับ
ขอมูลที่ กบข. จัดเก็บหรือครอบครองอยู) รวมถึงขอมูลของ กบข. ที่เปJนกระบวนการ ขั้นตอนวิธี โปรแกรม
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คอมพิวเตอร( โครงสรางดานระบบ โครงสรางฐานขอมูล ขอมูลดานเครือข)าย ขอมูลสูตร เทคนิค ขอมู ล
ผลิตภัณฑ( ขอมูลการทดลอง ขอมูลเกี่ยวกับการบริหาร และแผนงาน
13.2 การเปƒดเผยและการรักษาขอมูลที่เปJนความลับ
(1) ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ตกลงและรับทราบว)าขอมูลที่เปJนความลับที่
เปƒดเผยภายใตสัญญาหรือขอตกลงถือเปJนและจะยังคงเปJนทรัพย(สินและทรัพย(สินทางป|ญญา (ถามี) ของ กบข.
(2) ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ตกลงว)าจะเก็บรักษาขอมูลที่เปJนความลับที่
กบข. หรือพนักงานของ กบข. ไดเปƒดเผยใหแก)ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ภายใตสัญญาหรือ
ขอตกลงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ตามสัญญาหรือ
ขอตกลง และเปJนระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป< นับแต)วันที่สัญญาหรือขอตกลงดังกล)าวสิ้นสุดลง โดยผูรับจาง หรือ
ลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ตกลงที่จะดำเนินการ ดังต)อไปนี้
(ก) รั กษาขอมู ล ที ่ เ ปJ น ความลับ ที ่ไดรับ มาอย) า งเคร) งครั ด และไม) เ ปƒ ด เผยขอมู ล ที ่เปJน
ความลับไม)ว)าทั้งหมดหรือแต)บางส)วนใหแก)บุคคลใดทราบ เวนแต)จะเปJนการเปƒดเผยขอมูลที่เปJนความลับใหแก)
ลูกจางหรือผูแทนของผูรับจางที่ตองเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เปJนความลับนั้นเท)านั้น และผู รับจาง หรือ
ลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะตองจัดใหลูกจางหรือผูแทนของตนไดผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
รักษาขอมูลที่เปJนความลับดวย
(ข) ใชขอมูลที่เปJนความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค(ที่กำหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงเท)านั้น
(ค) เก็บรักษาเอกสาร บันทึก หรือวัตถุอื่นใดที่บรรจุขอมูลที่เปJนความลับที่ไดรับมาไวใน
สถานที่ที่ปลอดภัยที่บุคคลทั่วไปไม)สามารถเขาถึงไดโดยง)าย และรักษาขอมูลที่เปJนความลับที่ไดรับมาใน
ลักษณะและระดับเดียวกันกับการรักษาขอมูลที่เปJนความลับของตนเอง แต)ทั้งนี้ จะตองไม)น อยกว)าระดับที่
วิญˆูชนพึงรักษาขอมูลที่เปJนความลับของตนเอง
(ง) ไม)ทำซ้ำซึ่งขอมูลที่เปJนความลับแมเพียงส)วนหนึ่งส)วนใดหรือทั้งหมด เวนแต)การทำซ้ำ
เพื่อการใชขอมูลที่เปJนความลับใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค(ที่กำหนดไวสัญญาหรือขอตกลงเท)านั้น และไม)ทำ
วิศวกรรมยอนกลับ หรือ ถอดรหัสขอมูลที่เปJนความลับ ตนแบบ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุขอมูลที่เปJนความลับ
รวมทั ้ ง ไม) เ คลื ่ อ นยาย พิ มพ( ทั บ หรื อทำใหเสี ย รู ป ซึ ่ ง สั ญ ลั ก ษณ( ที ่ แ สดงเครื ่ อ งหมายสิ ทธิ บ ั ต ร ลิ ขสิ ท ธิ์
เครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ( และเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงกรรมสิทธิ์ของตนแบบหรือสำเนาของขอมูลที่
เปJนความลับที่ไดรับมาจากกบข. หรือพนักงานของ กบข.
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13.3 ขอยกเวนในการรักษาขอมูลที่เปJนความลับ
หนาที่ในการรักษาขอมูลที่เปJนความลับดังกล)าวจะไม)ใชบังคับกับผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของ
ผูรับจาง หากผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง สามารถแสดงพยานหลักฐานไดว)า
(1) ขอมูลดังกล)าวเปJนขอมูลที่ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไดรับทราบอยู)ก)อนที่
กบข. หรือพนักงานของ กบข. จะไดเปƒดเผยขอมูลนั้น
(2) ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไดรับขอมูลที่เปJนความลับจากบุคคลที่สามที่ไม)
อยู)ภายใตขอกำหนดในเรื่องการรักษาความลับหรือขอจำกัดในเรื่องสิทธิการใชประโยชน(ขอมูลที่เปJนความลับ
(3) ขอมูลดังกล)าวเปJนขอมูลที่รูกันโดยทั่วไปก)อนหรือขณะเวลาที่ กบข. หรือพนักงานของ กบข.
เปƒดเผยขอมูลที่เปJนความลับแก)ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง หรือเปJนขอมูลที่เปJนความลับที่ได
เปƒดเผยต)อสาธารณะหลังจากที่ กบข. หรือพนักงานของ กบข. ไดเปƒดเผยขอมูลที่เปJนความลับใหแก)ผูรับจาง
หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง
(4) กบข. หรือพนักงานของ กบข. ไดเปƒดเผยขอมูลที่เปJนความลับต)อบุคคลภายนอก โดยไม)มี
ขอกำหนดใหบุคคลภายนอกตองรักษาความลับของขอมูล หรือไม)มีขอจำกัดในการใชขอมูลที่เปJนความลับ
ดังกล)าว
(5) ขอมูลดังกล)าวเปJนขอมูลที่มาจากการพัฒนาโดยอิสระของผูรับจาง หรือลูกจางหรือผู แทน
ของผูรับจาง
(6) ขอมูลดังกล)าวเปJนขอมูลที่กำหนดใหตองเปƒดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ ผูรับ
จาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะตองแจงเปJนหนังสือให กบข. หรือพนักงานของ กบข. ไดรับทราบ
ถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดังกล)าวก)อนที่จะดำเนินการเปƒดเผยขอมูลดังกล)าว และในการเปƒดเผยขอมูลดังกล)าว
ผู รับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะตองดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุมครอง
ขอมูลดังกล)าวไม)ใหถูกเปƒดเผยต)อสาธารณะดวย
(7) ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไดรับความยินยอมเปJนหนังสือจาก กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ก)อนเปƒดเผยขอมูลนั้น
13.4 วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาหรือขอตกลงสิ้นสุดลง ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะตองส)งมอบขอมูลที่
เปJนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปJนความลับที่ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไดรับไว คืน
ใหแก) กบข. หรือพนักงานของ กบข. ทั้งหมด หรือทำลายขอมูลที่เปJนความลับที่ไดรับจาก กบข. หรือพนักงาน
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ของ กบข. ทั้งหมด และแจงยืนยันเปJนลายลักษณ(อักษรถึงการทำลายดังกล)าวให กบข. หรือพนักงานของ
กบข. ทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เปJนความลับและสิทธิใด ๆ ภายใตสัญญาหรือขอตกลงทันที ทั้งนี้ ผูรับ
จาง หรือลูกจางหรือผู แทนของผู รับจาง ยังคงมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลที่ไดรับภายใตสัญญาหรือ
ขอตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว แมสัญญาหรือขอตกลงสิ้นสุดลงแลว
13.5 การชดใชค)าเสียหาย
(1) กรณีที่ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ฝ‹าฝŒนขอกำหนดตามสัญญาหรือขอตกลง
และก)อใหเกิดความเสียหายแก) กบข. ผูรับจางจะตองชดใชค)าเสียหายที่เกิดขึ้นใหแก) กบข.
(2) ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง รับทราบว)า การเปƒดเผยหรือการใชขอมูลที่เปJน
ความลับโดยฝ‹าฝŒนขอกำหนดตามสัญญาหรือขอตกลงอาจก)อใหเกิดความเสียหายแก) กบข. เปJนจำนวนที่ไม)
สามารถประเมินได ดังนั้นผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ยินยอมให กบข. ใชสิทธิที่จะรองขอต)อ
ศาลเพื่อใหมีคำสั่งใหผู รับจาง หรือลูกจางหรือผู แทนของผู รับจาง หยุดการกระทำใด ๆ ที่เปJนการฝ‹าฝŒน
ขอกำหนดตามสัญญานี้ และ/หรือใชวิธีคุมครองชั่วคราวใด ๆ ตามที่ กบข. เห็นว)าเหมาะสมได โดยผูรับจาง
หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะเปJนผูรับผิดชอบค)าใชจ)ายต)าง ๆ ทั้งหมดในการดำเนินการดังกล)าว
(3) กรณีที่ กบข. สงสัยว)าผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ฝ‹าฝŒนขอตกลงตามสัญญา
หรือขอตกลง ผูรับจางจะตองเปJนฝ‹ายพิสูจน(ว)าผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไม)ไดฝ‹าฝŒนขอตกลง
ตามสัญญาหรือขอตกลง
13.6 ขอกำหนดอื่น
(1) การที่ กบข. หรือพนักงานของ กบข. เปƒดเผยขอมูลที่เปJนความลับใหแก)ผูรับจาง หรือลูกจาง
หรือผูแทนของผูรับจางตามสัญญาหรือขอตกลง ไม)ถือว)า กบข. ไดอนุญาตใหผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทน
ของผูรับจางใชผลงานซึ่งมีสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือขอมูลทางการคาอื่นของ กบข. เวนแต)
กบข. จะมีหนังสือแสดงความตกลงเปJนอย)างอื่น
(2) กรณีที่ผูรับจางไดโอนกิจการ รวมกิจการ หรือควบกิจการ หรือดำเนินการอื่น ๆ ในลักษณะที่
มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการดำเนินกิจการ ผูรับจางจะตองแจงให กบข. ทราบโดยไม)ชักชา การที่ กบข. ทำ
สัญญาหรือขอตกลงกับผูรับจาง ไม)มีผลผูกพัน กบข. ที่จะตองเปƒดเผยรายละเอียดของขอมูลที่เปJนความลับ
ภายใตสัญญาหรือขอตกลง หรือที่จะตองเขาทำสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิกับผูรับจางในการใชประโยชน(ขอมูลที่
เปJนความลับต)อไป
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14. ข.อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข.อเสนอและอื่น ๆ
ผู ยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไม)ไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปJนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื ่ น ขอเสนอ (ถามี ) หรื อ เรี ย กรองจากผู ออกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปJน
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว)าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
15. มาตรการปWองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต)อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม)ยอมรับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม)ว)าจะเปJนการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู)คาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย)างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต)อ
สังคมและผูมีส)วนไดเสียทุกกลุ)มดวย
กบข. จึงขอความร)วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู)คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข)าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย(สินหรือประโยชน(อื่นใดที่ไม)เหมาะสม ไม)ว)าในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู)ดังต)อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ‹ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
16. ผู.จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นายประกาญจน( ภัทราพรนันท(
2. นายณัฐเสรี จิระสุขทวีกุล
--------------------------------
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