
 
  
 
 
 

ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี  ๑ /๒๕๖๔ 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องแม่ข่าย (SERVER) 
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔                                                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 
----------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 
              โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้งานเครื่องแม่ข่าย (Server)  อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพ่ือรองรับการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) การบริการ การรักษา 
การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การศึกษาวิจัย และส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก
โรงพยาบาล 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑.๑ เพ่ือป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดกับระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) ให้สามารถท างานรองรับการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บและพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถใช้งาน
ระบบเครื่องแม่ข่าย ช่วยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว การแสดงข้อมูลในระบบสารสนเทศชัดเจนต่อเนื่อง และ
ได้รับการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 ๑.๓ เพ่ือลดความเสี่ยง และปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
 ๑.๔ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ บริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน 

 
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 



 
  -๒- 
 
 
 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   
 ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรท าหน้าที่ประสานงานในโครงการ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย ๓ ปี 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๓.๑๔.๑ ประวัติการท างาน 
  ๓.๑๔.๒ วุฒิการศึกษา 
 ๓.๑๔.๓ ส าเนาบัตรประชาชน 
 ๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายในโครงการ โดยได้รับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตสาขาในประเทศไทย ในรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)  โดยมีเอกสารแนบพร้อมกับการเสนอราคา 
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 ๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการรับจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งน าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการ
ในวันท าสัญญา   
 
๔. ข้อก าหนดเงื่อนไขในการบ ารุงรักษา  
 ๔.๑ ด าเนินการส ารวจและจัดท าบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง ผนวกรายการอุปกรณ์ในโครงการ โดยจัดท าผังแสดงต าแหน่งที่ตั้ง 
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IP Address พร้อมจัดท าสติกเกอร์ระบุหมายเลข
ติดต่อในการแจ้งเหตุติดไว้บนตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงสัญญาการบ ารุงรักษา โดยให้เห็นอย่างชัดเจน 
 ๔.๒ ต้องบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
โครงการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในโครงการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เกิดปัญหาขัดข้องหรือเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติต้องซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และจัดท ารายงานการแก้ไขปัญหา 
 ๔.๔ บริษัทจะต้องเข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา บันทึกการแก้ไข พร้อมรายงานการ
ด าเนินงาน 
 ๔.๕ การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ซึ่งประกอบไปด้วย การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขปัญหา 
  ๔.๕.๑ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งเป็นการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน มิให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดความช ารุด หรือขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องท าการบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และซอฟแวร์โดยผู้ช านาญในด้านต่างๆ ด้วยการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานเครื่องแม่ข่าย โดยเข้าบ ารุงรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกๆ ๔ เดือน 

   (๑) ตรวจสอบการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และท าความสะอาดภายนอกและ
ภายใน 

 (๒) ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และท าความ
สะอาดภายนอกและภายในอุปกรณ์ 

  (๓) ตรวจสอบการท างานเครื่องส ารองไฟฟ้า 
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  (๔) ผู้รับจ้างจะต้องท าการ Upgrade Version ของ Firmware ตลอดอายุของสัญญา
หากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการออก Version ใหม่ และทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้ ด าเนินการ Upgrade ได้ 

 (๕) ตรวจสอบตู้ Rack รวมถึงท าความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน จัดเก็บสาย UTP 
ที่ติดตั้งในระบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 (๖) ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ก่อนการเข้าบ ารุงรักษาในแต่ละรอบ เพ่ือให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พิจารณา
ล่วงหน้าก่อนเข้าด าเนินการจริงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  

 (๗) การเข้าด าเนินการบ ารุงรักษา ต้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ ลงนามรับรองการเข้าบ ารุงรักษาทุกครั้งและต้องจัดท ารายงานบ ารุงรักษาในแต่ละครั้ง ให้
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

 - ส าเนาเอกสารแจ้งการเข้าบริการ 
 - วันที่ เวลา สถานที่ ที่เข้าบริการจริง 
 - ผลการซ่อมแซม แก้ไข การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 
 - รูปถ่ายแสดงอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้งจริง ก่อน - หลังการท า 
 - รายงานสรุปผลการบ ารุงรักษา 
 - ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
  ๔.๕.๒ การบ ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) 

 (๑) เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายเกิดช ารุดหรือใช้
ปฏิบัติงานไม่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งปัญหา ต้องเข้ามาด าเนินการตรวจซ่อม แก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site 
Time) ภายในเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และจัดการแก้ไขให้ระบบงานสามารถท างานได้ภายในเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง 
ในวันท าการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ืน ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 (๒) ในกรณีที่ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ช ารุด เป็นเหตุให้อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ตาม
ปรกติและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นๆ ด้วยชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ มี
คุณสมบัติไม่ต่ ากว่าของเดิม และจัดการแก้ไขให้ระบบสามารถท างานได้ภายในเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง  โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อุปกรณ์และทรัพย์สินของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้รับจ้างต้องส่ง
มอบคืนอุปกรณ์และทรัพย์สินทั้งหมดให้กับโรงพยาบาล 
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 (๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย หรือ Hardware อ่ืน
ที่บริษัทฯน ามาต่อพ่วง แก้ไข ปรับปรุง ดังกล่าว หากเกิดความช ารุดบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน
ตามปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 (๔) ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากอุปกรณ์ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องมีการส่งซ่อม 
ผู้เสนอราคาจะจัดหาอุปกรณ์ส ารองให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่มีการส่งซ่อมอุปกรณ์ท่ีช ารุดนั้น 

 (๕) การบริการซ่อมบ ารุงและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่ายตามรายการที่ระบุ ได้รวมค่าเดินทาง ค่าอะไหล่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไว้ด้วยแล้ว 

 (๖) ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Call Center) พร้อมระบุหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจนอย่างน้อย ๒ หมายเลข ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับแจ้งปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุก
วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ืน ๆ 

 (๗) การบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมถึง 
Battery Raid ของ Server และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าปรึกษา ค่าอะไหล่ อุปกรณ์สิ่งของที่ต้องเปลี่ยน โดยไม่รวมถึง Battery ของ UPS ทั้งนี้
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 (๘) บริษัทฯ จะจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน หรือสถิติของการให้บริการและ
สถานะของปัญหาที่ได้รับแจ้งรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและผลของการแก้ไขปัญหาให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบตามไตรมาสที่เข้ามาบ ารุงรักษา โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้เป็น 

 - ส าเนาเอกสารแจ้งการเข้าบริการ 
 - วันที่ เวลา สถานที่ ที่เข้าบริการจริง 
 - ผลการซ่อมแซม แก้ไข การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 
 - รายงานสรุปผลการซ่อมบ ารุงรักษา และการรับแจ้งปัญหาในงวดงานล่าสุดจนถึง
ปัจจุบัน 
 - ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
 ๔.๖ ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
 ผู้รับจ้างต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงค าสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทสรุปของนโยบายดังนี้ 

 ๔.๖.๑ มีความตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินของโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และรับผิดชอบในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 



  -๖- 

 

 

 ๔.๖.๒ หากมีความจ าเป็นในการใช้ข้อมูล ต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และยินยอมลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้ข้อมูลนั้น ๆ
 ๔.๖.๓ ในการท าลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการท าลาย ดังนี้ 

   (๑) กระดาษ   ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นท าลายเอกสาร 
  (๒) แผ่น CD/DVD  ใช้เครื่องบดอัดท าลายแผ่นให้แตกหัก 
 (๓) Hard disk/Flash drive ใช้การท าลายข้อมูลบน Hard disk ด้วยวิธีการ 
Format ตามมาตรฐานการท าลายข้อมูลบน Hard disk ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M 
(ซึ่งมีการเขียนทับข้อมูลเดิมเป็นจ านวนหลายรอบ) 
 ๔.๖.๔ รักษาความถูกต้องและความลับข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ ก่อนการน าไปใช้งานหรือทดสอบ 

 ๔.๖.๕ มีการจ ากัดสิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูลที่ส าคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
กรมแพทย์ทหารเรือ 

 ๔.๖.๖ ยินยอมให้โรงพยาบาลมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการท างาน 

 ๔.๖.๗ หากมีการว่าจ้างช่วงในการท างานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ จะต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลก่อนและต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงค าสั่งและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน 

 ๔.๖.๘ ห้ามน าอุปกรณ์ประมวลผลที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ มาต่อเข้ากับระบบเครือข่ายภายในของโรงพยาบาล เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานของ
โรงพยาบาลที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการท างาน 

 ๔.๖.๙ ห้ามน าข้อมูลและสื่อเก็บข้อมูลที่จัดอยู่ในล าดับขั้นลับขึ้นไปออกจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ 

 ๔.๖.๑๐ กรณีที่มีการพัฒนาระบบงาน ต้องใช้พอร์ตสื่อสาร (Service Port) ของระบบงาน 
ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ก าหนดให้เท่านั้น 

 ๔.๖.๑๑ ก าหนดรายชื่อโปรแกรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยส าหรับใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
จากระยะไกล โดยผู้ดูแลเครือข่ายและผู้ดูแลระบบเพ่ือเข้าไปบริการจัดการดูแลหรือบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้โปรแกรมดังกล่าวในการ
ดูแลและบริหารจัดการระบบเหล่านั้นของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
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 ๔.๖.๑๒ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยความลับ (Nondisclosure 
Agreement) กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 

 ๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านเทคนิค เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือ
สอบถามปัญหาด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์ และ E-mail ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 
๕. ข้อก าหนดในการตรวจรับงาน  

  ผู้รับจ้างจัดท ารายงานสรุปการบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและรายงายการแก้ปัญหาหลัง
การแก้ไขเสร็จสิ้นของเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยต้องส่งรายงานทุกครั้งหลัง
การบ ารุงรักษา จ านวน ๒ เล่ม 

๖. ระยะเวลาในการจัดจ้าง  
       ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔  รวม ๑๒ เดือน  
๗. ก าหนดเวลาช าระค่าจ้าง  
      แบ่งช าระเงินเป็น 3 งวดงาน หลังให้บริการแต่ละวาระแล้วเสร็จ 
๘. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  
      ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  
 
     พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ 
            (ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์) 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
   กรมแพทย์ทหารเรือ 

 
  
   
 
 
                                       


