ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑ /๒๕๖๔
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องแม่ข่าย (SERVER)
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
----------------------------------------๑. ความเป็นมา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้งานเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อรองรับการใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) การบริการ การรักษา
การบริ ห ารจั ด การ การพั ฒ นาองค์ ก ร การศึ ก ษาวิ จั ย และส่ ว นงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายใน ภายนอก
โรงพยาบาล
๒. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดกับระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล (Storage) ให้สามารถทางานรองรับการรับ-ส่งข้อมูล จัดเก็บและพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถใช้งาน
ระบบเครื่องแม่ข่าย ช่วยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว การแสดงข้อมูลในระบบสารสนเทศชัดเจนต่อเนื่อง และ
ได้รับการบารุงรักษาตามระยะเวลาสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน
๑.๓ เพื่อลดความเสี่ยง และปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
๑.๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ บริหารจัดการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนด ตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
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๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๔ ผู้ เ สนอราคาต้อ งมีวิ ศวกรท าหน้ าที่ ประสานงานในโครงการ ที่ มีวุ ฒิ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีวิศวกรรมด้านคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย ๓ ปี
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
๓.๑๔.๑ ประวัติการทางาน
๓.๑๔.๒ วุฒิการศึกษา
๓.๑๔.๓ สาเนาบัตรประชาชน
๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่ายในโครงการ โดยได้รับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิต สาขาในประเทศไทย ในรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) โดยมีเอกสารแนบพร้อมกับการเสนอราคา
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๓.๑๖ ผู้ ยื่น ข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการรับจ้างดูแลบารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่าย ในวงเงินไม่ต่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลงานและสาเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งนาต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการ
ในวันทาสัญญา
๔. ข้อกาหนดเงื่อนไขในการบารุงรักษา
๔.๑ ดาเนินการสารวจและจัดทาบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง ผนวกรายการอุปกรณ์ในโครงการ โดยจัดทาผังแสดงตาแหน่งที่ตั้ง
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล IP Address พร้อมจัดทาสติกเกอร์ระบุหมายเลข
ติดต่อในการแจ้งเหตุติดไว้บนตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในช่วงสัญญาการบารุงรักษา โดยให้เห็นอย่างชัดเจน
๔.๒ ต้องบ ารุ งรั กษาเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมู ลและอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
โครงการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ในกรณีเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงในโครงการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เกิดปัญหาขัดข้องหรือเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติต้องซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และจัดทารายงานการแก้ไขปัญหา
๔.๔ บริษัทจะต้องเข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา บันทึกการแก้ไข พร้อมรายงานการ
ดาเนินงาน
๔.๕ การบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ซึ่งประกอบไปด้วย การบารุงรักษาเชิงป้องกัน และการบารุงรักษาแบบแก้ไขปัญหา
๔.๕.๑ การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซึ่งเป็นการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน มิให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วง เกิดความชารุด หรือขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องทาการบารุงรักษาเครื่องแม่ข่าย และซอฟแวร์โดยผู้ชานาญในด้านต่างๆ ด้วยการ
ตรวจสอบความถู กต้องของการทางานเครื่องแม่ข่าย โดยเข้าบารุงรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกๆ ๔ เดือน
(๑) ตรวจสอบการทางานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทาความสะอาดภายนอกและ
ภายใน
(๒) ตรวจสอบการทางานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทาความ
สะอาดภายนอกและภายในอุปกรณ์
(๓) ตรวจสอบการทางานเครื่องสารองไฟฟ้า
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(๔) ผู้รับจ้างจะต้องทาการ Upgrade Version ของ Firmware ตลอดอายุของสัญญา
หากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการออก Version ใหม่ และทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติให้ ดาเนินการ Upgrade ได้
(๕) ตรวจสอบตู้ Rack รวมถึงทาความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน จัดเก็บสาย UTP
ที่ติดตั้งในระบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
(๖) ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ก่อนการเข้าบารุงรักษาในแต่ละรอบ เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พิจารณา
ล่วงหน้าก่อนเข้าดาเนินการจริงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๗) การเข้าดาเนินการบารุงรักษา ต้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ ลงนามรับรองการเข้าบารุงรักษาทุกครั้งและต้องจัดทารายงานบารุงรักษาในแต่ละครั้ง ให้
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบผลการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
- สาเนาเอกสารแจ้งการเข้าบริการ
- วันที่ เวลา สถานที่ ที่เข้าบริการจริง
- ผลการซ่อมแซม แก้ไข การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- รูปถ่ายแสดงอุปกรณ์ ณ สถานที่ติดตั้งจริง ก่อน - หลังการทา
- รายงานสรุปผลการบารุงรักษา
- ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน
๔.๕.๒ การบารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance)
(๑) เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายเกิดชารุดหรือใช้
ปฏิบัติงานไม่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งปัญหา ต้องเข้ามาดาเนินการตรวจซ่อม แก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site
Time) ภายในเวลาไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และจัดการแก้ไขให้ระบบงานสามารถทางานได้ภายในเวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง
ในวันทาการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่น ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(๒) ในกรณีที่ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ชารุด เป็นเหตุให้อุปกรณ์ไม่สามารถทางานได้ตาม
ปรกติและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นๆ ด้วยชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ มี
คุณสมบัติไม่ต่ากว่าของเดิม และจัดการแก้ไขให้ระบบสามารถทางานได้ภายในเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อุปกรณ์และทรัพย์สินของโรงพยาบาลที่ไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ ผู้รับจ้างต้องส่ง
มอบคืนอุปกรณ์และทรัพย์สินทั้งหมดให้กับโรงพยาบาล
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(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย หรือ Hardware อื่น
ที่บริ ษัทฯน ามาต่อพ่ว ง แก้ไข ปรั บ ปรุ ง ดังกล่ าว หากเกิดความช ารุดบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน
ตามปกติบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(๔) ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากอุปกรณ์ชารุดเสียหายจาเป็นต้องมีการส่งซ่อม
ผู้เสนอราคาจะจัดหาอุปกรณ์สารองให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่มีการส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ชารุดนั้น
(๕) การบริการซ่อมบารุงและบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ระบบเครือข่ายตามรายการที่ระบุ ได้รวมค่าเดินทาง ค่าอะไหล่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้ด้วยแล้ว
(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์รับแจ้งปัญหา (Call Center) พร้อมระบุหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจนอย่างน้อย ๒ หมายเลข ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับแจ้งปัญหาตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุก
วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่น ๆ
(๗) การบริ การบ ารุ งรั กษาและซ่ อมแซมแก้ไขเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ให้ ครอบคลุ มถึ ง
Battery Raid ของ Server และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวกับการบารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข เช่น
ค่าแรงงาน ค่าปรึ กษา ค่าอะไหล่ อุปกรณ์สิ่งของที่ต้องเปลี่ยน โดยไม่รวมถึง Battery ของ UPS ทั้งนี้
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
(๘) บริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน หรือสถิติของการให้บริการและ
สถานะของปัญหาที่ได้รับแจ้งรวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและผลของการแก้ไขปัญหาให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบตามไตรมาสที่เข้ามาบารุงรักษา โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้เป็น
- สาเนาเอกสารแจ้งการเข้าบริการ
- วันที่ เวลา สถานที่ ที่เข้าบริการจริง
- ผลการซ่อมแซม แก้ไข การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
- รายงานสรุปผลการซ่อมบารุงรักษา และการรับแจ้งปัญหาในงวดงานล่าสุดจนถึง
ปัจจุบัน
- ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน
๔.๖ ความต้องการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้รับจ้างต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงคาสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทสรุปของนโยบายดังนี้
๔.๖.๑ มีความตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินของโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และรับผิดชอบในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

-๖-

๔.๖.๒ หากมีความจาเป็นในการใช้ข้อมูล ต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และยินยอมลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงพยาบาลก่อนเข้าใช้ข้อมูลนั้น ๆ
๔.๖.๓ ในการทาลายข้อมูลบนสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการทาลาย ดังนี้
(๑) กระดาษ
ใช้การหั่นด้วยเครื่องหั่นทาลายเอกสาร
(๒) แผ่น CD/DVD
ใช้เครื่องบดอัดทาลายแผ่นให้แตกหัก
(๓) Hard disk/Flash drive
ใช้การทาลายข้อมูลบน Hard disk ด้วยวิธีการ
Format ตามมาตรฐานการทาลายข้อมูลบน Hard disk ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา DOD 5220.33-M
(ซึ่งมีการเขียนทับข้อมูลเดิมเป็นจานวนหลายรอบ)
๔.๖.๔ รักษาความถูกต้องและความลับข้อมูลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ ก่อนการนาไปใช้งานหรือทดสอบ
๔.๖.๕ มีการจากัดสิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูลที่สาคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ
๔.๖.๖ ยินยอมให้โรงพยาบาลมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบการทางาน
๔.๖.๗ หากมีการว่าจ้างช่วงในการทางานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ จะต้องขออนุญาตจากโรงพยาบาลก่อนและต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างช่วงปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัยสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมถึงคาสั่งและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน
๔.๖.๘ ห้ามนาอุปกรณ์ประมวลผลที่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรื อ มาต่ อเข้ ากั บ ระบบเครื อข่ ายภายในของโรงพยาบาล เว้ นแต่ ได้ รั บ อนุ ญาต จากหน่ ว ยงานของ
โรงพยาบาลที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทางาน
๔.๖.๙ ห้ามนาข้อมูลและสื่อเก็บข้อมูลที่จัดอยู่ในลาดับขั้นลับขึ้นไปออกจากโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ
๔.๖.๑๐ กรณีที่มีการพัฒนาระบบงาน ต้องใช้พอร์ตสื่อสาร (Service Port) ของระบบงาน
ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กาหนดให้เท่านั้น
๔.๖.๑๑ กาหนดรายชื่อโปรแกรมที่มีความมั่นคงปลอดภัยสาหรับใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
จากระยะไกล โดยผู้ดูแลเครือข่ายและผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าไปบริการจัดการดูแลหรือบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้โปรแกรมดังกล่าวในการ
ดูแลและบริหารจัดการระบบเหล่านั้นของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
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๔.๖.๑๒ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องลงนามในสัญญาไม่เปิดเผยความลับ (Nondisclosure
Agreement) กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านเทคนิค เพื่อให้คาปรึกษาหรือ
สอบถามปัญหาด้านเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์ และ E-mail ได้ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕. ข้อกาหนดในการตรวจรับงาน
ผู้รับจ้างจัดทารายงานสรุปการบริการบารุงรักษาเชิงป้องกันและรายงายการแก้ปัญหาหลัง
การแก้ไขเสร็จสิ้นของเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยต้องส่งรายงานทุกครั้งหลัง
การบารุงรักษา จานวน ๒ เล่ม
๖. ระยะเวลาในการจัดจ้าง
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน
๗. กาหนดเวลาชาระค่าจ้าง
แบ่งชาระเงินเป็น 3 งวดงาน หลังให้บริการแต่ละวาระแล้วเสร็จ
๘. หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
สานักงานส่งกาลังบารุง กองอานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์
(ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ

