ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย0กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย
Firewall และพร5อมติดตั้ง
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ไดติดตั้งใชงานระบบรักษาความปลอดภัย Firewall หลัก
และ Firewall สำรองทำงานคู2กันแบบ High Availability หรือ HA ภายในศูนย=คอมพิวเตอร=ของ กบข. เพื่อทำ
หนาที่ปAองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหแก2ระบบสารสนเทศของ กบข.อย2างต2อเนื่องจนถึงปDจจุบัน
เนื่องจากขณะนี้ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ดังกล2าวจะสิ้นสุดการสนับสนุนดาน Software
ที่ติดตั้งบนระบบรักษาความปลอดภัย Firewall จากเจาของผลิตภัณฑ= เพื่อความพรอมใชงานอย2างต2อเนื่อง
กบข. เห็นควรดำเนินการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย Firewall หลัก และ Firewall สำรอง โดยมีการ
ออกแบบสถาปDตถยกรรมโครงสรางพื้นฐานรักษาความปลอดภัย Firewall ใหม2ใหมีการแยกและช2วยกัน
ทำงานระหว2างเครื อข2ายภายนอก (Internet Zone) จำนวน 2 ชุดและเครือข2ายภายใน (Internal Zone)
จำนวน 2 ชุดพรอมมีระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และพรอมติดตั้ง โดย
มีระยะเวลาดำเนินการและส2งมอบงานไม2เกิน 90 วัน นับแต2วันที่ลงนามสัญญา และมีระยะเวลารับประกันและ
การบำรุงรักษาเปTนเวลาไม2นอยกว2า 1 ปV
2. วัตถุประสงค0
เพื ่ อจั ด ซื ้ อระบบรั กษาความปลอดภั ย Firewall หลั ก และ Firewall สำรอง โดยมี การออกแบบ
สถาปDตถยกรรมโครงสรางพื้นฐานรักษาความปลอดภัย Firewall ใหม2ใหมีการแยกและช2วยกันทำงานระหว2าง
เครือข2ายภายนอก (Internet Zone) จำนวน 2 ชุดและเครือข2ายภายใน (Internal Zone) จำนวน 2 ชุดพรอม
มีระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewallและพรอมติดตั้ง ทดแทนระบบฯ เดิม
และมีระยะเวลารับประกันและการบำรุงรักษาเปTนเวลาไม2นอยกว2า 1 ปV
3. คุณสมบัติผู5ยื่นข5อเสนอ
3.1 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส=
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดพัสดุ
4.1 จั ด ซื้ อระบบรั กษาความปลอดภัย Firewall หลั ก และ Firewall สำรอง โดยมี การออกแบบ
สถาปD ต ถยกรรมโครงสรางพื้ น ฐานรั กษาความปลอดภั ย Firewall ใหม2 ใ หมี ก ารแยกและช2 ว ยกั น ทำงาน
ระหว2 า งเครื อ ข2 า ยภายนอก (Internet Zone) จำนวน 2 ชุ ด และเครื อ ข2 า ยภายใน (Internal Zone)
จำนวน 2 ชุด พรอมมีระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewallและพรอมติดตั้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 อุปกรณ=ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall สำหรับ Internet Zone จำนวน 2 หน2วย
ซึ่งแต2ละหน2วยมีคุณลักษณะดังนี้
4.1.1.1 เ ป T น อ ุ ป ก ร ณ = Firewall ช น ิ ด Next Generation Firewall แ บ บ Hardware
Appliance
4.1.1.2 มี Firewall Throughput ไม2นอยกว2า 70 Gbps หรือ NGFW Throughput ไม2นอย
กว2า 18 Gbps
4.1.1.3 รองรั บ Concurrent Session ไม2 น อยกว 2 า 8,000,000 Sessions และ New
Sessions/Sec ไดอย2างนอย 290,000 Sessions/Sec
4.1.1.4 มี IPsec VPN หรื อ SSL VPN Throughput ไม2 น อยกว2 า 17 Gbps และรองรั บ
Concurrent SSL VPN Users ไดอย2างนอย 1,000 Users
4.1.1.5 ระบบที่เสนอสามารถทำ 2 Factor Authentication (2FA) ในการใชงาน VPN ได
ในลักษณะ Mobile Token โดยมีลิขสิทธิ์การใชงานไดไม2น อยกว2า 300 licenses หรือเสนอระบบเพิ่ มเติม
เพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
4.1.1.6 สามารถบริหารจัดการ SSL Inspection Throughput หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ
4.1.1.7 มี Threat Protection Throughput ไม2 น อยกว2 า 7 Gbps (เปw ดใชงาน Firewall,
IPS, Application control และ Malware protection)
4.1.1.8 สามารถทำ Virtual Firewall (Virtual Domain) ไดอย2างนอย 10 Virtual Domain
4.1.1.9 รองรับการควบคุม Application ใชงานผ2าน WAN link ตามค2า SLA ที่กำหนดจาก
Latency, Jitter, Packet loss ไดเปTนอย2างนอย และรองรับการทำ Fail-over link ไดแบบอัตโนมั ติ หรือ
รองรับการทำ Link Load Balance
4.1.1.10 สามารถปAองกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance Threat Protection) โดยส2งไฟล=ตอง
สงสัยไปตรวจสอบกับระบบ Cloud-based Sandbox ที่ใหบริการโดยเจาของผลิตภัณฑ= และไดรับการอัพเดท
Dynamic signature ตลอดระยะเวลารับประกัน
4.1.1.11 สามารถปA อ งกั น การโจมตี ผ 2 า นช2 อ งโหว2 ข องระบบต2 า งๆ จาก IPS signature,
Protocol anomaly detection และมีระบบ Rate-based DOS protection ปAองกัน TCP Syn flood, Port
scan, ICMP sweep ไดเปTนอย2างนอย
4.1.1.12 สามารถควบคุ มการใชงานเว็บไซต= (Web Filtering) ตามประเภทของเว็ บไซต=
(Web Categories) ไดไม2นอยกว2า 80 ประเภท และสามารถกำหนดประเภทเองได (Local Categories)
4.1.1.13 สามารถตรวจจับ (scan) และปAองกัน Virus ผ2านการใชงานทาง Web, Mail และ
FTP ไดเปTนอย2างนอย
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4.1.1.14 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPF, BGP และสามารถทำ NAT46,
NAT64, IPv4, IPv6 ไดเปTนอย2างนอย
4.1.1.15 มีช2องเชื่อมต2อระบบเครือข2าย (Network Interface) อย2างนอย ดังนี้
- แบบ GE RJ45 ไม2นอยกว2า 10 พอร=ต
- แบบ GE SFP ไม2น อยกว2า 8 ช2อง พรอมเสนอ Transceiver มาพรอม แบบ SX
ไม2นอยกว2า 4 หน2วย
- แบบ 10G SFP+ ไม2นอยกว2า 8 ช2อง พรอมเสนอ Transceiver แบบ SR มาพรอม
ไม2นอยกว2า 4 หน2วย
- รองรับการมี 40GE QSFP+ ไดไม2นอยกว2า 2 ช2อง ไดในอนาคต
4.1.1.16 มี network interface สำหรั บ Management และ HA อย2 า งละ 1 port เปT น
อย2างนอย
4.1.1.17 มี Power Supply แบบ Dual Power Supply และเปTนแบบ Hot Swappable
4.1.1.18 สามารถทำ DNS Filtering หรือ DNS Security
4.1.1.19 สามารถพิสูจน=ตัวตน (Authentication) ผูใชงานได โดยรองรับฐานขอมูลผูใชแบบ
Local, LDAP, RADIUS, TACACS+
4.1.1.20 มีคุณสมบัติ DLP เพื่อตรวจจับไฟล= และขอมูลสำคัญ โดยกำหนดเงื่อนไขแบบ File
Type, File Size, Regular Expression ไดเปTนอย2างนอย
4.1.1.21 สามารถในการทำ High Availability (HA) ระหว2 า งคู 2 ข องอุ ป กรณ= ท ี ่ เ สนอใน
โครงการได โดยรองรับทั้งแบบ Active-Active และ Active-Passive
4.1.1.22 อ ุ ป ก ร ณ = ส า ม า ร ถ Update IPS Service, Web Filtering Service, Sandbox
Cloud Service, AntiSpam Service และ Signature ไดตลอดระยะเวลาของการรับประกัน
4.1.1.23 ผลิตภัณฑ=ที่เสนอ ตองอยู2ในกลุ2ม Recommended จาก NSS Labs ดาน Next
Generation Firewall (NGFW) ปV 2019 หรือปDจจุบัน
4.1.1.24 ผลิ ต ภั ณฑ=ที่ เ สนอ ตองอยู 2 ในกลุ 2ม Leader ของ Gartner Magic Quadrant for
Enterprise Network Firewalls ปV 2019 หรือปDจจุบัน
4.1.1.25 อุปกรณ=ตองไดรับรองมาตรฐาน FCC, VCCI, CE เปTนอย2างนอย
4.1.2 อุปกรณ=ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall สำหรับ Internal Zone จำนวน 2 หน2วย ซึ่ง
แต2ละหน2วยมีคุณลักษณะดังนี้
4.1.2.1 เ ป T น อ ุ ป ก ร ณ = Firewall ช น ิ ด Next Generation Firewall แ บ บ Hardware
Appliance

3

4.1.2.2 มี Firewall Throughput ไม2 น อยกว2 า 150 Gbps หรื อ NGFW Throughput ไม2
นอยกว2า 45 Gbps
4.1.2.3 รองรั บ Concurrent Session ไม2 น อยกว2 า 11,000,000 Sessions และ New
Sessions/Sec ไดอย2างนอย 430,000 Sessions/Sec
4.1.2.4 มี IPsec VPN หรื อ SSL VPN Throughput ไม2 น อยกว2 า 20 Gbps และรองรั บ
Concurrent SSL VPN Users ไดอย2างนอย 1,000 Users
4.1.2.5 รองรับการทำ SSL Inspection Throughput
4.1.2.6 มี Threat Protection Throughput ไม2น อยกว2า 10 Gbps (เปwดใชงาน Firewall,
IPS, Application control และ Malware protection)
4.1.2.7 สามารถทำ Virtual Firewall (Virtual Domain) ไดอย2างนอย 10 Virtual Domain
4.1.2.8 รองรับการควบคุม Application ใชงานผ2าน WAN link ตามค2า SLA ที่กำหนดจาก
Latency, Jitter, Packet loss ไดเปT น อย2 า งนอย และสามารถทำ Fail-over link ไดแบบอั ตโนมั ติ หรื อมี
ความสามารถทำ Link Load Balance
4.1.2.9 สามารถปAองกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance Threat Protection) โดยส2งไฟล=ต อง
สงสัยไปตรวจสอบกับระบบ Cloud-based Sandbox ที่ใหบริการโดยเจาของผลิตภัณฑ= และไดรับการอัพเดท
Dynamic signature ตลอดระยะเวลารับประกัน
4.1.2.10 สามารถปA อ งกั น การโจมตี ผ 2 า นช2 อ งโหว2 ข องระบบต2 า งๆ จาก IPS signature,
Protocol anomaly detection และมีระบบ Rate-based DOS protection ปAองกัน TCP Syn flood, Port
scan, ICMP sweep ไดเปTนอย2างนอย
4.1.2.11 สามารถตรวจจับ (scan) และปAองกัน Virus ผ2านการใชงานทาง Web, Mail และ
FTP ไดเปTนอย2างนอย
4.1.2.12 สามารถทำ Routing Protocol แบบ OSPF, BGP และสามารถทำ NAT46,
NAT64,IPv4, IPv6 ไดเปTนอย2างนอย
4.1.2.13 มีช2องเชื่อมต2อระบบเครือข2าย (Network Interface) อย2างนอย ดังนี้
- แบบ GE RJ45 ไม2นอยกว2า 12 พอร=ต
- แบบ 10G SFP+ ไม2น อยกว2า 12 ช2อง พรอมเสนอ Transceiver แบบ SR มา
พรอมไม2นอยกว2า 6 หน2วย
- แบบ 40GE QSFP+ ไดไม2นอยกว2า 4 ช2อง พรอมเสนอ Transceiver มาพรอมไม2
นอยกว2า 2 หน2วย
4.1.2.14 มี network interface สำหรั บ Management และ HA อย2 า งละ 1 port เปT น
อย2างนอย
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4.1.2.15 มี Power Supply แบบ Dual Power Supply และเปTนแบบ Hot Swappable
4.1.2.16 สามารถทำ DNS Filtering หรือ DNS Security
4.1.2.17 สามารถพิสูจน=ตัวตน (Authentication) ผูใชงานได โดยรองรับฐานขอมูลผูใชแบบ
Local, LDAP, RADIUS, TACACS+
4.1.2.18 มีคุณสมบัติ DLP เพื่อตรวจจับไฟล= และขอมูลสำคัญ โดยกำหนดเงื่อนไขแบบ File
Type, File Size, Regular Expression ไดเปTนอย2างนอย หรือเทียบเท2า หรือดีกว2า
4.1.2.19 สามารถในการทำ High Availability (HA) ระหว2 า งคู 2 ข องอุ ป กรณ= ท ี ่ เ สนอใน
โครงการได โดยรองรับทั้งแบบ Active-Active และ Active-Passive
4.1.2.20 อุ ป กรณ= ส ามารถ Update IPS Service, Sandbox Cloud Service, AntiSpam
Service และ Signature ไดตลอดระยะเวลาของการรับประกัน
4.1.2.21 ผลิตภัณฑ=ที่เสนอ ตองอยู2ในกลุ2ม Recommended จาก NSS Labs ดาน Next
Generation Firewall (NGFW) ปV 2019 หรือปDจจุบัน
4.1.2.22 ผลิ ต ภั ณฑ=ที่ เ สนอ ตองอยู 2 ในกลุ 2ม Leader ของ Gartner Magic Quadrant for
Enterprise Network Firewalls ปV 2019 หรือปDจจุบัน
4.1.2.23 อุปกรณ=ตองไดรับรองมาตรฐาน FCC, VCCI, CE เปTนอย2างนอย
4.1.3 ระบบศูนย=กลางบริหารจัด การระบบรักษาความปลอดภัย Firewall จำนวน 1 ชุด ที่ มี
คุณลักษณะเฉพาะอย2างนอยดังนี้
4.1.3.1 เปT น Virtual Appliance ที ่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ= ร ั ก ษาความปลอดภั ย
เครือข2ายทั้ง 4 ชุดที่เสนอในโครงการนี้ได และอยู2ภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันกับอุปกรณ= NGFW ที่เสนอ
ทั้งหมดได
4.1.3.2 สามารถติ ด ตั ้ งบน Hypervisor ไดแก2 VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V,
KVM, Nutanix AHV, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, ไดเปTนอย2างนอย
4.1.3.3 รองรับการมี Storage สำหรับออกรายงานไดไม2นอยกว2า 6 TB
4.1.3.4 สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ= ร ักษาความปลอดภั ย เครื อข2า ย (NGFW), Virtual
Appliance, และ Virtual Domain/Firewall/System จำนวนรวมไม2นอยกว2า 10 อุปกรณ=/ระบบ
4.1.3.5 สามารถบริหารจัดการ Policies, Objects และ VPN ใหกับอุปกรณ= NGFW ไดเปTน
อย2างนอย
4.1.3.6 สามารถ Update Software/Firmware และ Securities Signature ใหกับอุปกรณ=
ที่ถูกบริหารได
4.1.3.7 มีคุณสมบัติ RESTful API เพื่อปรับ การตั ้งค2า อุ ป กรณ= ไฟล=ว อล เช2น policy และ
object ไดเปTนอย2างนอย
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4.1.3.8 สามารถแสดง Physical Topology หรื อ Logical Topology ไดเปT น อย2 า งนอย
หรือมีคุณความสามารถเทียบเท2า หรือดีกว2า
4.1.3.9 สามารถกำหนดสิทธิใหกับผู ดูแลระบบ ที่จะเขามาใชงานอุปกรณ=บริหารจัดการ
สำหรับอุปกรณ=รักษาความปลอดภัยเครือข2ายได (Role-based Administration)
4.1.3.10 สามารถบริหารจัดการผ2านโปรโตคอล HTTPS และ SSH ไดเปTนอย2างนอย
4.1.3.11 มีคุณสมบัติออกรายงานอย2างนอยดังต2อไปนี้
- มีอัตราความสามารถรับจำนวน log ไดไม2นอยกว2า 11 GB ต2อวันเปTนอย2างนอย
- สามารถทำการสำรองขอมู ล Log ไปยั ง อุ ป กรณ= จ ั ด เก็ บ ขอมู ล ภายนอก เช2 น
External Storage หรือ FTP/SFTP Server เปTนตนได
- ม ี Dashboard ท ี ่ ส ร ุ ป ข อ ม ู ล Top sources, Top destinations, Top
applications, Top websites, Top threats, System events และ Resource usage ไดเปTนอย2างนอย
- สามารถแสดงขอมูล Log เช2น Date, Time, Source IP, User, Destination IP
และ Services ไดเปTนอย2างนอย
- มี ร ู ป แบบรายงาน (Report templates) มาใหไม2 น อยกว2 า 30 รู ป แบบ และ
สามารถ custom รายงาน และสามารถแสดงรายงานในรูปแบบของ PDF, HTML และ CSV ไดเปTนอย2างนอย
4.1.4 ผูเสนอราคาตองเสนออุปกรณ=เชื่อมต2อระบบเครือข2าย (Cisco SFP-10G-SR = 10GBASESR SFP+ Transceiver Module) พรอมสาย Fiber Optic Patch Cord Cable หรืออุปกรณ=อื่นๆที่เกี่ยวของ
ติดตั้งบนอุปกรณ= Switch Cisco N5K-C5548UP-FA ของ กบข. จำนวน 12 ชุด พรอมดำเนินการเชื่อมต2อกับ
อุปกรณ= Firewall ที่นำเสนอ
4.2 ผู ขายตองจัดหาลิขสิทธิ์การใชงานทั้งหมดของ Hardware/Software ที่ถูกตองตามกฎหมาย
สำหรับติดตั้งใชงานในระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ของ กบข.
4.3 การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Firewall มีขอบเขตงานอย2างนอยดังนี้
4.3.1
บริหารโครงการ (Project Management) พรอมจัดตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบดูแล
ในส2วนต2างๆ ของโครงการนี้ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยตองประชุมหารือกับ กบข. เพื่อสรุป
รายละเอียดการออกแบบสถาปDตถยกรรม การทำงานและแผนงานตามวันและเวลาที่ กบข. กำหนด และตอง
จัดทำและส2งมอบแผนงาน (Project Plan) พรอมรายละเอียดในการดำเนินงานทั้งหมดใหผูว2าจาง
4.3.2
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัย Firewall และระบบอื่น ๆ ของ กบข. ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบ
และตกลงไวกับทาง กบข.

6

4.3.3
กำหนดและปรับแต2งค2า Configuration ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และ
ระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ใหสามารถจัดส2งขอมูลจราจร Event Log
ไปยังอุปกรณ= Centralize Log Server ของ กบข. ได
4.3.4
ตรวจสอบการทำงานระบบรั กษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย= กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall หลังจากที่ทำการติดตั้งตามช2วงเวลาที่กำหนด เพื่อติดตาม
เฝAาดูการทำงานของระบบใหเปTนไปตามขอกำหนดในเอกสาร TOR
4.3.5
กำหนดและปรับแต2งค2า Configuration ของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ใหทำงานไดอย2างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ กบข.
4.3.6
จัดทำคู2มื อการติด ตั ้งระบบรั กษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย= กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall รวมทั้งคู2มือการใชงานและคู2มือบำรุงรักษาระบบต2าง ๆ
เปTนเอกสารภาษาไทย จำนวน 1 ชุด ส2งมอบใหแก2 กบข. โดยแสดงรายละเอียดเปTนขั้นตอนที่สามารถทำความ
เขาใจไดง2าย
4.3.7
จัดอบรมถ2ายทอดความรูในการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ใหแก2เจาหนาที่
ผูดูแลระบบสารสนเทศของ กบข. พรอมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการอบรมสำหรับผูเขาร2วมอบรม
4.3.8
ผูขายตองดำเนินการถอดถอนระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ของ กบข. เดิม
พรอมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ใหม2โดยดำเนินการยายคุณลักษณะค2า Configuration และ
ขอมู ล อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วของของระบบรั ก ษาความปลอดภั ย Firewall เดิ มไปยั งระบบรั กษาความปลอดภั ย
Firewall ที่ติดตั้งใหมใหถูกตองครบถวนหรือ หากมีการออกแบบสถาปDตถยกรรมใหม2จากขอ 4.3.1 เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพใหดำเนินการตามที่ออกแบบและตกลงไวกับทาง กบข. โดยมีแผนหรือวิธีการถอดถอนและแผน
สำรองยอนกลับเมื่อเกิดปDญหาในการเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และการติดตั้งจะตองใชงาน
ร2วมกับโครงสรางพื้นฐานปDจจุบัน และกำหนดระยะเวลาในการ Monitor และจูนค2า Configuration เพื่อไม2
ก2อใหเกิดผลกระทบกับการใชงานปDจจุบัน
4.4 การรับประกันมีรายละเอียดดังนี้
4.4.1
การรับประกันคุณภาพหลังการติดตั้งสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
และระบบศู น ย= ก ลางบริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย Firewall และสิ ท ธิ ์ ก ารใช งาน
Hardware/Software รวมถึงการบำรุงรักษาใหระบบฯพรอมใชงานไม2น อยกว2า 1 ปV โดยไม2มีค2าใชจ2ายใด ๆ
เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา นับแต2วันที่ กบข. ตรวจรับมอบพัสดุ
4.4.2
ผูขายตองดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ตามรายละเอียดในขอ 4.1 ใหอยู2ในสภาพที่พรอมใชงาน
ไดเปTนอย2างดีและมีประสิทธิภาพอยู2เสมอ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาสัญญา
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4.4.3 ผู ขายตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจำเปTนผู มีความชำนาญเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเชิง
ปA องกั น (Preventive Maintenance) ระบบรั กษาความปลอดภั ย Firewall และระบบศู น ย= กลางบริ ห าร
จัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ณ สำนักงานของ กบข. (On-site) โดยดำเนินการตรวจสอบสภาพ
การทำงานและบำรุงรักษาระบบฯ ของ กบข. ใหอยู2ในสภาพที่พรอมใชงานไดเปTนอย2างดีและมีประสิทธิภาพ
อยู2เสมอ อย2างนอย 3 เดือนต2อ 1 ครั้ง หรือไม2น อยกว2า 4 ครั้งต2อปV และอัพเกรด Version ซอฟท=แวร= ที่
เกี่ยวของอย2างนอยทุก 6 เดือน (ถามี) หรือแลวแต2ตกลงตลอดระยะเวลาสัญญา
4.4.4 การใหบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหาร
จั ด การระบบรั กษาความปลอดภั ย Firewall ของ กบข. และ/หรื อการอั พเกรด Version ซอฟท= แ วร= ที่
เกี่ยวของ ในแต2ละครั้ง ผู ขายตองจัดทำและส2งมอบรายงานผลการดำเนินงานและการใหบริการ (Service
Report) และ Logbook/Check list ของงานที่ดำเนินการ ในรูปแบบเอกสารรายงานจำนวน 1 ชุด ใหกับ
กบข. ภายใน 15 วัน นับแต2วันที่ไดดำเนินงานในแต2ละครั้งแลวเสร็จ
4.4.5 ในกรณีที่ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบ
รักษาความปลอดภัย Firewall ไม2สามารถใชงานไดตามปกติ ผูขายตองดำเนินการตรวจสอบ ซ2อมแซมแกไข
เพื่อใหระบบฯสามารถใชงานไดดีตามปกติและอย2างมีประสิทธิภาพดังเดิม โดยสำนักงานไม2ตองเสียค2าใชจ2ายใด
ๆ เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีเงื่อนไขการใหบริการขั้นต่ำดังต2อไปนี้
(1) ในกรณีระบบฯ ชำรุดเสียหายหรือไม2สามารถใชงานไดตามปกติ หากตรวจสอบ
พบว2าเกิดจากผลิตภัณฑ=ไม2ว2าจะเกิดบนระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหาร
จัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ผลิตภัณฑ= หรือเกิดจากความผิดพลาดของผูขายที่ทำใหระบบฯ
เสียหายก็ตาม ผูขายจะเปTนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด
(2) ในกรณีที่เหตุขัดของของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall เกิดจาก Bugs ของ Software ที่ติดตั้งใชงานอยู2กับระบบฯ
ผูขายตอง Upgrade Software ที่เปTน Version ใหม2 เพื่อแกไขปDญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อใหระบบฯ สามารถใช
งานไดตามปกติ ทั้งนี้ ในการ Upgrade Software ที่เปTน Version ใหม2ดังกล2าว ผู ขายจะตองเสนอแนวทาง
ดำเนิ น การและวิ เ คราะห= ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ ้ น เสนอให กบข. พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบเสี ย ก2 อนเริ่ม
ดำเนินการทุกครั้ง
(3) ในกรณี เ จาของผลิ ต ภั ณ ฑ= ไ ดออกโปรแกรมมาแกไขช2 อ งโหว2 ห รื อ จุ ด บกพร2 อ ง
(Security Patch) ผูขายจะตองดำเนินการ Upgrade Security Patch ใหแลวเสร็จและสามารถใชงานไดอย2าง
สมบูรณ=โดยมิชักชา ทั้งนี้ ในการ Upgrade Security Patch ดังกล2าว ผูขายจะตองเสนอแนวทางดำเนินการ
และวิเคราะห=ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเสนอให กบข. พิจารณาใหความเห็นชอบเสียก2อนเริ่มดำเนินการทุกครั้ง
(4) กบข. สามารถขอรับคำปรึกษาดานเทคนิคผ2านทาง e-mail หรือโทรศัพท=ไดโดยไม2
จำกัดจำนวนครั้งตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอดระยะเวลาสัญญา
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(5) ในกรณีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัย Firewallของ กบข. ไม2พรอมใชงานตามปกติ ผูขายตองสนับสนุนความพรอมใชงาน
โดย กบข. สามารถเรียกใชบริการบำรุงรักษา ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม2ต องเสียค2าใชจ2ายใดๆ เพิ่มเติม
ตลอดระยะเวลาสัญญา รวมทั้งสามารถแจงปDญหาทาง e-mail หรือโทรศัพท= ใหผูขายรับทราบ และผูขายตอง
ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต2เวลาที่ไดรับแจงจาก กบข. กรณีผูขายพิจารณาเหตุขัดของที่เกิดขึ้นดังกล2าว
หากสามารถแกปDญหาแบบการเขาถึงระยะไกล (Remote) ได ผูขายตองแกไขใหระบบฯ ของ กบข. พรอมใช
งานไดตามปกติ ภายใน 4 (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต2เวลาที่ไดรับแจงจาก กบข.
(6) หากผูขายพิจารณาแลวว2าไม2สามารถแกปDญหาแบบการเขาถึงระยะไกล (Remote) ได
ผูขายตองเขามาตรวจสอบและใหบริการภายในพื้นที่ติดตั้ง ณ สำนักงานของ กบข. (on site services) ภายใน
ระยะเวลา 4 (สี่) ชั่วโมง นับตั้งแต2เวลาที่ไดรับแจงจาก กบข. โดยผู ขายจะตองรายงานปDญหาความชำรุด
บกพร2 องของระบบรั กษาความปลอดภั ย Firewall และระบบศู น ย= กลางบริ ห ารจั ด การระบบรั กษาความ
ปลอดภัย Firewall ของ กบข. ที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแกไขปDญหาความชำรุดบกพร2องของระบบฯ ให
กบข. พิจารณาภายใตขอกำหนดดังต2อไปนี้
(ก)
ในกรณีที่ระบบฯ ของ กบข. ชำรุดเสียหายไม2สามารถใชงานไดทั้งหมด
หรือไม2สามารถใชงานไดในส2วนที่สำคัญต2อ กบข. ผูขายจะตองดำเนินการซ2อมแซมแกไข เพื่อใหระบบฯ ของ
กบข. อยู2ในสภาพใชงานไดตามปกติ ภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง นับแต2เวลาที่ไดรับแจงจาก กบข. หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นใดที่ กบข. กำหนดใหตามความเหมาะสม
(ข)
ในกรณีที่ระบบฯ ของ กบข. ชำรุดเสียหายไม2สามารถใชงานไดในส2วนที่ไม2
สำคัญต2อ กบข. ผู ขายตองเสนอระยะเวลาการแกไขความชำรุดบกพร2องจนแลวเสร็จให กบข. พิจารณาให
ความเห็นชอบ ซึ่งผูขายจะตองดำเนินการตามแผนงานดังกล2าวใหแลวเสร็จโดยไม2ชักชา
4.4.6 ผูขายตองส2งรายงานปDญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการและขั้นตอนการแกไขปDญหาที่เกิดขึ้น
โดยละเอียด ในรูปแบบของเอกสารและ File ขอมูล แก2 กบข. ภายใน 3 วันทำการโดยรายละเอียดของรายงาน
อย2างนอยตองประกอบดวย วัน เดือน ปV ที่เกิดปDญหา, รายละเอียดและการวิเคราะห=สาเหตุของปDญหาที่เกิดขึ้น
, วิธีการแกไขปDญหา, แนวทางการปAองกันปDญหา เปTนตน
4.4.7 กบข. จะถือเอาเวลาที่ผูขายไดรับแจงจากพนักงานหรือตัวแทนของกบข. ส2ง e-mail หรือ
โทรศัพท=แจงเหตุฉุกเฉินหรือระบบไม2พรอมใชงานเปTนเวลาเริ่มตน เพื่อใชในการคำนวณระยะเวลาตามขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) ที่กำหนดไว
4.4.8 ผู ขายตองจัดใหมีเจาหนาที่ประจำที่มีความสามารถในการรับแจงปDญหา ตลอดจนการ
แกไขปDญหารวมทั้งใหบริการปรึกษาปDญหาการใชระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall แบบทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาสัญญา
5. หลักฐานการยื่นข5อเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคา โดยแยกเปTน 2 ส2วน คือ
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5.1 ส2วนที่ 1 อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปTนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส2วนสามัญหรือหางหุนส2วนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ระยะเวลาไม2เกิน 90 วัน) บัญชีรายชื่อหุ นส2วนผู จัดการ ผู มีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไม2เกิน 90 วัน) หนังสือบริคณห=สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี)
บัญชีผูถือหุนรายใหญ2 (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปTนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม2ใช2นิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปTนหุ นส2วน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปTนหุนส2วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปTนหุนส2วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปTนผูยื่นขอเสนอร2วมกันในฐานะเปTนผูร2วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขาร2วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร2วมคา แลวแต2กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย= สำเนาทะเบียนภาษีมูลค2าเพิ่ม
พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 ส2วนที่ 2 อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปwดอากรแสตมปˆตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว2ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู มอบอำนาจและผู รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เปTนบุคคลธรรมดาตองเปTนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท2านั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถามี)
(3) ผู ยื ่ น ขอเสนอตองจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณสมบั ติ ของผู ยื ่ น ขอเสนอ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะ
จะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบดังต2อไปนี้
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ลำดับ

ข5อกำหนดตาม TOR
คั ด ลอกคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ยื่ น
ขอเสนอ
คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ
ตามที่กำหนดใน TOR
คัดลอกการรับประกัน

ความสอดคล5อง
ตรงหรื อ ดี ก ว2 า
ขอกำหนดตาม
TOR

รายละเอียดข5อเสนอ

เอกสารอ5างอิง

ระบุคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
ระบุรายการและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดการรับประกัน
พัสดุที่เสนอมาใหพิจารณา

ระบุ เ ลขหนาของ
เอกสารอ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

(6) จากขอ 4.1.1,4.1.2 และ 4.1.3 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแต2งตั้งการเปTนตัวแทนจำหน2าย
จากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ=ที่มีสาขาในประเทศไทยโดยตรง และมีเอกสารรับรองว2าอุปกรณ=ที่เสนอเปTน
อุปกรณ=ใหม2 ไม2เคยถูกใชงานมาก2อน และยังอยู2ในสายการผลิต
6. การเสนอราคา
6.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม2มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะตองเปTนราคาที่รวมภาษีมูลค2าเพิ่มและภาษีอื่น (ถามี) รวมค2าใชจ2ายทั้งปวงไวดวย
แลว
6.3 ผู ยื่นขอเสนอตองยืนราคาเปTนเวลาไม2นอยกว2า 90 วั น นั บ ตั้งแต2วันที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และถอนการเสนอราคามิได
6.4 ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองดำเนิ น การส2 ง มอบพั ส ดุ ไม2 เ กิ น 90 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญา
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหส2งมอบพัสดุ
6.5 กรณีงานจัดซื้อที่ประกอบดวยพัสดุหลายประเภทในโครงการเดียวกัน ผูเสนอราคาตองแยก
ราคาต2อหน2วยของพัสดุแต2ละประเภท (cost breakdown) ใหชัดเจน (ถามี)
7. หลักเกณฑ0และสิทธิในการพิจารณา
7.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ=คะแนนรวม
ดานคุณภาพและดานราคาสูงที่สุด (Price Performance) ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กบข. จะ
พิจารณาโดยใหคะแนนตามปDจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังต2อไปนี้
1. ราคาที่ยื่นขอเสนอ (price)
กำหนดน้ำหนักเท2ากับรอยละ 40
2. ขอเสนอดานเทคนิค
กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 60
โดยแบงหัวขอการพิจารณาออกเป$น 4 หัวขอยอย ดังนี้
1) ความน2าเชื่อถือ ผลงาน และความมั่นคงของผูยื่นขอเสนอ (5 คะแนน)
- เอกสารรายละเอียดของผูยื่นขอเสนอ (Company Profile)
- เอกสารแสดง ผลงาน ที่สอดคลองกับขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR นี้
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2) ภาพรวมดานการออกแบบ (ผลิตภัณฑ=) รายละเอียดระบบรักษาความปลอดภัย Firewall
และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall (20 คะแนน)
- เอกสารแสดงสถาปDตยกรรมของระบบฯ ที่นำเสนอ
- เอกสารแสดงรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพหรือความมั่นคง ของผลิตภัณฑ=ในตลาด
ปลอดภัย รวมทั้งทิศทาง พัฒนาการของเทคโนโลยี และผูมีส2วนร2วมกับผลิตภัณฑ=ที่
นำเสนอ
3) รูปแบบ ดานการออกแบบ (ผูเสนอราคาออกแบบใหสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานของ
กบข.) แผนงานการติดตั้งสำหรับ กบข. (20 คะแนน)
- เอกสารการบริหารโครงการติดตั้งระบบฯ
- เอกสารแสดงแผนผัง Network Diagram ที่จะออกแบบให กบข.
- รายละเอียดการจัดเตรียมเจาหนาที่ตามตำแหน2งหนาที่ของผูติดตั้งระบบฯเพื่อ
ดำเนินการตามแผนงาน
- รายละเอียดเจาหนาที่ประจำผูมีความชำนาญ ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตร
ของผูติดตั้งระบบฯบอกถึงระดับของความรูและประสบการณ=ที่เกี่ยวของ
4) รายละเอียดการบริการและความพรอมใหบริการ (Service Availability) (10 คะแนน)
- เอกสารรายละเอียดบริการแจงเหตุขัดของระบบฯ
- เอกสารที่แสดงถึงการกำหนดขอตกลงความพรอมใหบริการ (Service Availability)
- รายละเอียดการจัดเตรียมเจาหนาที่ตามตำแหน2งหนาที่ของผูใหบริการบำรุงรักษา
เพื่อดำเนินการตามแผนงาน
- รายละเอียดเจาหนาที่ผูใหบริการบำรุงรักษาประจำ ผูมีความชำนาญ ประวัติ
การศึกษาและประกาศนียบัตร บอกถึงระดับของความรูและประสบการณ=ที่
เกี่ยวของ
5) พิจารณาราคาสิทธิ์การใชงาน Hardware/Software และบริการบำรุงรักษาหลังหมด
ระยะเวลารับประกัน (5 คะแนน)
- เอกสารใบเสนอราคา สิทธิ์การใชงาน Hardware/Software และบริการบำรุงรักษา
หลังหมดระยะเวลารับประกัน
8. การทำสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปTนเงินเท2ากับรอยละ 5 ของราคาค2าสิ่งของที่ซื้อ
9. คSาจ5างและการจSายเงิน
กบข. จะจ2ายค2าสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลค2าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค2าใชจ2ายทั้งปวงใหแก2ผูยื่นขอเสนอ
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปTนผูขายภายใน 30 วัน เมื่อผูขายไดส2งมอบสิ่งของและ กบข. ไดตรวจรับมอบสิ่งของไว
เรี ย บรอยแลว ตามรายการรายละเอี ย ดพั ส ดุ ข อ 4.1 ถึ ง 4.2 ดำเนิ น การติ ด ตั ้ งไดครบถวนตามรายการ
รายละเอียดพัสดุข อ 4.3 พรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บเงินจากผู ขายและผู ขายจะตองทำขอมู ล
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เปรียบเทียบสิ่งของที่ส2งมอบกับสิ่งของตามที่สัญญากำหนดว2าส2งมอบไดครบถวนหรือไม2 โดยใหจัดทำใน
รูปแบบดังต2อไปนี้

ลำดับ

ข5อกำหนดตาม TOR
คัดลอกขอกำหนดของพัสดุ
ที่ตองส2งมอบตาม TOR

ความสอดคล5อง
ตรงตามขอกำหนดของ
TOR หรือดีกว2า

รายละเอียดข5อเสนอ

เอกสารอ5างอิง

ระบุรายละเอียดของพัสดุ
ที่เสนอส2งมอบ

ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิง

10. อัตราคSาปรับ
ค2าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงจางเปTนหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาค2าสิ่งของ
ที่ยังไม2ไดรับมอบต2อวัน
11. การรับประกันความชำรุดบกพรSอง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองรับประกันความชำรุดบกพร2องของงานที่เกิดขึ้นเปTนระยะเวลาไม2นอยกว2า 1
ปV ถาหากปรากฏว2ามีความชำรุดบกพร2องของงานที่ส2งมอบเกิดขึ้น ตองรีบจัดการซ2อมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพร2อง
ผูขายมีหนาที่บำรุงรักษาและซ2อมแซมแกไขระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ใหอยู2ในสภาพใชงานไดดีอยู2เสมอตลอดระยะเวลาดังกล2าว
ในวรรคหนึ่งดวยค2าใชจ2ายของผูขาย โดยใหมีเวลาระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลาง
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ขัดของรวมตามเกณฑ=การคำนวณเวลาขัดของไม2เกินรอย
ละ 5 (หา) ของเวลาใชงานทั้งหมดของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ของเดือนนั้น มิฉะนั้นผูขายตองยอมใหผูจางคิดค2าปรับเปTนรายชั่วโมง
ในอัตรารอยละ 0.035 ของค2าจัดซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และพรอมติดตั้ง ทั้งหมดตามสัญญานี้ ในช2วงเวลาที่ไม2สามารถใชระบบ
รักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ไดใน
ส2วนที่เกินกว2ากำหนดเวลาขัดของขางตน
เกณฑ=การคำนวณเวลาขัดของของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหาร
จัดการระบบรักษาความปลอดภัย Firewall ตามวรรคสอง ใหเปTนดังนี้
- กรณีที่ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัย Firewall เกิดขัดของของระบบฯพรอมกันหลายหน2วย ใหนับเวลาขัดของของหน2วยที่มีตัวถ2วงมาก
ที่สุดเพียงหน2วยเดียว
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- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดของของระบบรักษาความปลอดภัย Firewall และ
ระบบศูนย=กลางบริหารจัดการระบบรั กษาความปลอดภัย Firewall แตกต2างกัน เวลาที่ใชในการคำนวณ
ค2าปรับจะเท2ากับเวลาขัดของของระบบฯหน2วยนั้นคูณดวยตัวถ2วงซึ่งกำหนดตัวถ2วงน้ำหนักมีค2า = 1
12. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้เปTนเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลค2าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น และค2าใชจ2ายทั้งปวงดวยแลว
13. ข5อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข5อเสนอและอื่น ๆ
ผู ยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไม2ไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปTนหนังสือภายในเวลาที่
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) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปTน
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. มาตรการปWองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต2อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม2ยอมรับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม2ว2าจะเปTนการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู2คาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย2างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต2อ
สังคมและผูมีส2วนไดเสียทุกกลุ2มดวย
กบข. จึงขอความร2วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู2คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข2าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย=สินหรือประโยชน=อื่นใดที่ไม2เหมาะสม ไม2ว2าในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู2ดังต2อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ•ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู5จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นายวัชรพงศ=
ชัยกิจ
--------------------------------
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