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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๑ จาก ๑๑ 

ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR) 

งานจางเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรศูนยสารสนเทศสำรอง ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

๑. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปน

หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลทำหนาที่ดำเนินงานตาม

นโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจในการกำกับ

และพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็งมั่นคง สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาท สราง

เสริมความแข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และคุมครอง

สิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย ไดมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศสำรอง (Disaster Recovery 

Center) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. สามารถใหบริการได

อยางตอเนื่องในกรณีเกิดภัยพิบัติ ดังนั้นเพื่อใหศูนยสารสนเทศสำรองดังกลาวมีความพรอมใช อุปกรณและ

ซอฟตแวรสำหรับศูนยสารสนเทศสำรองจึงจำเปนตองไดรับการดูแลและบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อให

ศูนยสารสนเทศสำรองสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามระดับความสำคัญของแผนที่วางไวและอยู

ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ จัดหาผูใหบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณตอพวง อุปกรณความม่ันคงปลอดภัย 

อุปกรณเครือขาย และซอฟตแวรระบบท่ีเก่ียวของกับศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. 

๒.๒ ซอมแซมแกไขอุปกรณ และซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการทำงานของศูนยสารสนเทศสำรองใหกลับมา

ใชงานไดดังเดิมดวยความรวดเร็ว   

๒.๓ เพ่ือปรับปรุงการทำงานของศูนยสารสนเทศสำรองใหเปนไปตามนโยบายท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด 

๓. ขอกำหนดคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

๓.๑ ตองมีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ตองไมเปนบุคคลลมละลาย 

๓.๓ ตองไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

๓.๔ ตองไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ี
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

๓.๕ ตองไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

ดวย 

๓.๖ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ ตองเปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขาย หรือ รับจางพัฒนา หรือรับจางบำรุงรักษางานสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอรท่ีประกวดราคาเหมาบริการดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๓.๘ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงาน คปภ. ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

๓.๙ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๓.๑๐ ผู ย ื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐด วยอิเล ็กทรอนิกส  (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองมีผลงานการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ใหกับหนวยงาน

ราชการ หรือองคกรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่นาเชื่อถือ ซึ่งตองเปนผลงานที่แลว

เสร็จในชวงระยะเวลายอนหลังไมเกิน ๓ ปนับจากวันยื่นเสนอราคา และมีมูลคาสัญญาไมนอยกวา ๕ 

ลานบาทตอสัญญา โดยมีสำเนาหนังสือรับรองผลงานท่ีแลวเสร็จจากหนวยงานดังกลาวจำนวน ๑ ฉบับ 

หรือสำเนาสัญญาผลงานท่ีดำเนินการแลวเสร็จดังกลาวจำนวน ๑ ฉบับเปนอยางนอย โดยผูยื่นขอเสนอ

จะตองยื่นเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ัง ๒ อยาง ดังตอไปนี ้

๓.๑๑.๑ สำเนาหนังสือรับรองผลงานท่ีแลวเสร็จจากหนวยงานดังกลาว 

๓.๑๑.๒ สำเนาสัญญาผลงานหรือสำเนาใบสั่งซื้อ ที่ดำเนินการแลวเสร็จพรอมสำเนาใบรับเงินงวด

สุดทายของผลงานดังกลาว 

๓.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย อยางนอย

ขอละ ๑ คน โดยตองแนบหลักฐานการไดรับ Certified ของบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ มา

พรอมวันยื่นเอกสาร อยางนอยดังตอไปนี้ 

๓.๑๒.๑ Microsoft Certified Professional (MCP) เปนอยางนอย 

๓.๑๒.๒ Oracle Database Administrator Certified Associate (OCA) เปนอยางนอย 
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๓.๑๒.๓ F5 Certified! Administrator, BIG-IP certificate เปนอยางนอย 

๓.๑๒.๔ Palo Alto Networks Certified Network security Engineer (PCNSE) เปนอยางนอย 

๓.๑๓ ผูยื ่นขอเสนอตองมีหนังสือแตงตั ้งการเปนตัวแทนจำหนายและใหบริการเกี ่ยวกับอุปกรณหรือ

ซอฟตแวร ตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี่ยวของลำดับท่ี ๑ ถึง ๕ 

จากผูผลิต หรือจากบริษัทสาขาของผูผลิตจากตางประเทศ หรือจากบริษัทสาขาของผูผลิตในประเทศ

ไทย หรือจากตัวแทนจำหนายอยางเปนทางการ โดยตองออกใหเพื่อมายื่นเอกสารเสนอราคา และ

หนังสือนั้นตองมีอายุไมเกิน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีออกจนถึงวันท่ียื่นเอกสารเสนอราคา  

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน 

๔.๑ ผูรับจางตองทำการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ RedHat Enterprise Linux ในเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายใหมจำนวน ๔ เครื่องท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด ใหเปนรูปแบบ Cluster  

๔.๒ ผูรับจางตองทำการยายฐานขอมูล Oracle ของสำนักงาน คปภ. จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ปจจุบันไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหมท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด 

๔.๓ ผูรับจางตองดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล Oracle ของสำนักงาน คปภ. จาก

เวอรชั่นท่ีใชงานปจจุบัน (11.2.0.4) ใหเปนเวอรชั่น 19c ตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด 

๔.๔ ผูรับจางตองทำการติดตั ้งระบบ Replicate ระบบฐานขอมูล Oracle ของสำนักงาน คปภ. ดวย 

Oracle DataGuard ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ไปยังอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ศูนย

สารสนเทศสำรองของสำนักงาน คปภ. 

๔.๕ ผูรับจางตองดูแล บำรุงรักษา และซอมแซมแกไขอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี ่ยวของ 

รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอะไหลที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพใหสามารถใชงานไดเปนปกติตลอดเวลา โดยมี

รายละเอียดตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเก่ียวของ 

๔.๖ ผูรับจางตองทำการบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance : PM) โดยมีรายละเอียดงาน

ตามรายการดังตอไปนี้ 

๔.๖.๑ ผูรับจางตองบำรุงรักษาเชิงปองกันใหกับรายการตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ 

ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเก่ียวของ โดยมีความถ่ีไมนอยกวา ๑ ครั้ง ตอราย ๓ เดือน 

๔.๖.๒ ผูรับจางตองทดสอบความพรอมใชงานทางดานเทคนิคของศูนยสารสนเทศสำรอง เพื่อให

เกิดความม่ันใจในความพรอมใชของศูนยสารสนเทศสำรอง โดยมีความถ่ีไมนอยกวา ๑ ครั้ง 

ตอราย ๓ เดือน 

๔.๗ ผูรับจางตองซอมแซมแกไข หรือจัดหามาทดแทน (Corrective Maintenance : CM) ใหกับอุปกรณ 

และซอฟตแวรสำหรับการทำงานของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ตามขอกำหนด ๗. 

รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเก่ียวของ โดยมีเง่ือนไขการดำเนินงานดังตอไปนี้ 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๔ จาก ๑๑ 

๔.๗.๑ กรณีท่ีรายการตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี่ยวของ มี

เหตุขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ ผูรับจางจะตองสงเจาหนาท่ีเขามาแกไขปญหา ณ 

สถานที ่ต ิดตั ้งใชงานภายใน ๔ ชั ่วโมง นับแตเวลาที ่ไดร ับแจงจากสำนักงาน คปภ. 

ตลอดเวลาไมมีวันหยุด และจะตองดำเนินการซอมแซมแกไขใหกลับมาใชงานไดตามปกติ 

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับแจงจากสำนักงาน คปภ. 

๔.๗.๒ กรณีท่ีรายการตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี่ยวของ 

มีเหตุขัดของไมสามารถใชงานไดตามปกติ และผูรับจางไมสามารถดำเนินการซอมแซม

แกไขไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามขอ ๔.๗.๑ ผูรับจางจะตองมีอุปกรณ หรือซอฟตแวร

สำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา พรอมทั้งดำเนินการติดตั้งและปรับแตงคาให

สามารถใชงานไดเปนการชั่วคราว และตองมีหนังสือแจงใหสำนักงาน คปภ. รบัทราบ 

๔.๗.๓ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุใด ๆ ที่ทำใหไมสามารถซอมแซมแกไขรายการตาม

ขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเกี่ยวของ ใหสามารถกลับมาใช

งานไดตามปกติ ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณใหม ที่ไมเคยใชงานมากอน เปนผลิตภัณฑ

ของแทจากผูผลิต และมีประสิทธิภาพเทียบเทาหรือดีกวาใหผูวาจางใชงานทดแทน พรอม

ท้ังดำเนินการปรับแตงคาหรือติดตั้งรายการซอฟตแวรท่ีเก่ียวของ และจัดทำหนังสือสงมอบ

เปนทรัพยสินของผูวาจาง 

๔.๘ ผู ร ับจางตองปรับแตงคา, Upgrade Version และปรับปรุงการทำงานตาง ๆ ของรายการตาม

ขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี่ยวของเพื่อใหศูนยสารสนเทศสำรอง

สามารถใหบริการได ตามท่ีผูวาจางรองขอ 

๔.๙ ผูรับจางตองจัดใหรายการตามขอกำหนด ๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานที่เกี่ยวของ

ลำดับที่ ๑ ถึง ๕ ไดรับการบำรุงรักษาหรือมี License การใชงานในลักษณะ ๗ วัน x ๒๔ ชั่วโมง ท่ี

ถูกตองจากเจาของผลิตภัณฑ   

๔.๑๐ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสำนักงาน คปภ. ประกาศแผนฉุกเฉิน ผูรับจางตองเขารวมปฏิบัติงาน กู

ระบบศูนยสารสนเทศสำรองใหสามารถพรอมปฏิบัติงาน โดยจะตองเดินทางถึงศูนยสารสนเทศสำรอง 

หรือสถานท่ีท่ีสำนักงาน คปภ. แจงใหทราบ ภายในระยะเวลา ๒ ชั่วโมงภายหลังจากท่ีไดรับการแจง 

๔.๑๑ ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อใหระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. สามารถใชงาน ณ ศูนยสารสนเทศ

สำรองได 

๕. ขอกำหนดท่ัวไป 

๕.๑ ผูรับจางมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลในฐานขอมูล ขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรของ  ผูวา

จางหรืออื่นใด ที่ไดมาจากการปฏิบัติงานใหแกผูวาจางไวเปนความลับอยางดีที่สุด มิใหลวงรูไปถึง
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
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บุคคลอ่ืนที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ หากปรากฏวาความลับเกี่ยวกับงานจางดังกลาวลวงรูไปถึงบุคคลอ่ืน

ซึ่งไมใชบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของโดยความบกพรอง โดยการกระทำที่นาจะเกิดความเสียหายแกผู วา

จาง บริษัทประกันภัย  ผูเอาประกันภัย หรือผูหนึ่งผูใด ผูรับจางมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหเปนที่เรียบรอยโดยเร็วที่สุด รวมถึงชดใชคาเสียหายใหแกผู วาจาง และ

ผูเสียหายอ่ืน ท้ังนี้หากผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิดรายแรง   ผูวาจางจะทำการดำเนินคดี

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติโทษไวสูงสุด 

๕.๒ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำการโดยเจตนา หรือประมาท

เลินเลอของพนักงานผูรับจาง จนทำใหโปรแกรมระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณท่ีอยูในความ

รับผิดชอบตามสัญญาเกิดความเสียหาย ผูรับจางจะตองทำการแกไขซอมแซม หรือปรับปรุงโปรแกรม

ระบบงาน หรือระบบคอมพิวเตอรที่ไดรับความเสียหาย โดยไมมีการคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตประการใด

ท้ังสิ้น และไมคิดจำนวนระยะเวลาท่ีใชในการแกไขซอมแซม หรือปรับปรุงโปรแกรมดังกลาว 

๕.๓ ผูรับจางตองลงนามในเอกสารไมเปดเผยความลับ 

๕.๔ ผูรับจางตองยินยอมปฏิบัติตามแนวนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของสำนักงาน 

คปภ. อยางเครงครัด 

๕.๕ ผูรับจางตองลงนามในสัญญาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๕.๖ ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี เม่ือสำนักงาน คปภ. แจงใหผูรับจางทราบแลว 

ผูรับจางจะตองรีบดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาทันที ถาผูรับจางไมปฏิบัติภายใน ๓ วัน สำนักงาน 

คปภ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และยอมใหสำนักงาน คปภ. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนย

จุดหนึ่งศูนย) ของวงเงินตามสัญญา นับแตวันท่ีผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูยื่นขอเสนอปฏิบัติตาม

สัญญา หรือวันท่ีบอกเลิกสัญญาเม่ือสำนักงาน คปภ. เห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได  

๕.๗ ในกรณีที่สัญญา หรือขอบเขตของงานขอหนึ่งขอใดไมสอดคลองกัน ผูวาจางมีสิทธิในการวินิจฉัยและ

กำหนดการสงมอบงานเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนของสำนักงานได โดยที่ผู รับจางไมมีสิทธิ ยกอาง

เรียกรองความเสียหายใด ๆ มิได 

๖. ขอกำหนดอ่ืน 

เนื่องจากการจางเหมาบริการครั้งนี้ ไมมีรายการพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ 

ผูยื่นขอเสนอจึงไมตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด

จางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๗. รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเกี่ยวของ 

รายการอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบงานท่ีเก่ียวของท่ีผูรับจางตองใหบริการดูแลบำรุงรักษา และ

ซอมแซมแกไข ประกอบดวย  

ลำดับ ประเภทอุปกรณ/

ซอฟตแวร 

รายละเอียด Serial Number จำนวน 

๑ Traffic Load Balancer F5-BIG-IP-4000 f5-jrdb-qwnm ๑ 

๒ Traffic Load Balancer F5-BIG-IP-4000 f5-qpnd-otkt ๑ 

๓ VMware VMware Site Recovery Manager 

Standard (25 VM Pack) 

๓ 

๔ Firewall PaloAlto PA-5020 2501002421 ๑ 

๕ Firewall PaloAlto PA-5020 2501002423 ๑ 

๖ Radius Server Radius ของศูนยสารสนเทศหลักและ

ศูนยสารสนเทศสำรอง 

๒ 

๗ ระบบการ

Replicate ขอมูล

Oracle 

ระบบการ Replicate ขอมูล Oracle

ของศูนยสารสนเทศหลักและศูนย

สารสนเทศสำรอง 

๒๒ instances 

๘. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาคัดเลือกขอเสนอของผู ย ื ่นขอเสนอโดยใชเกณฑราคาอางอิงตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ปจจัยการใหคะแนน น้ำหนัก(%) รายละเอียด คะแนนเต็ม 

ราคาท่ีเสนอ (อางอิง มาตรา ๖๕) ๑๐๐% ขอเสนอดานราคา ๑๐๐ 

๘.๑ ตรวจสอบการม ีผลประโยชน ร วมก ัน และความครบถ วนถ ูกต องของเอกสารหล ักฐาน 

ตาง ๆ แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตางๆ 

ครบถวนถูกตอง และพิจารณาขอเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตอไป สำหรับรายที ่มี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือยื ่นเสนอหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวนถูกตอง คณะ

กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น 

๘.๒ พิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาทุกราย หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ

ไมถูกตองหรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง 

คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
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หรือหลงผิดเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวน

ท่ีมิใชสาระสำคัญเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสำนักงาน คปภ. เทานั้น 

๘.๓ หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

ที่ไมเกินรอยละ ๑๐ สำนักงาน คปภ. จะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลำดับผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผู ยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๐ ท่ีเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

๘.๓.๑ ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามขอ ๘.๔ ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน

ผูประกอบการ SMEs 

๘.๓.๒ สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาผลตามเงื่อนไขดังกลาว โดยพิจารณาจากเอกสารสำเนาใบ

ข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น 

๘.๔ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอ

ราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไม

เกินรอยละ ๓ สำนักงาน คปภ. จะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยดังกลาว 

๘.๕ กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาเรียก

รายลำดับถัดไปเพื่อเจราจาตอรองและทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญ

ชวนเพ่ือดำเนินการใหมตามวิธีหรือข้ันตอนตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

๙. การย่ืนขอเสนอ 

๙.๑ กอนการยื ่นขอเสนอ ผู ย ื ่นขอเสนอจะตองศึกษาทำความเขาใจกับขอบเขตของงานฉบับนี้  

ผู ยื ่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e-GP) ตามที ่กำหนดไว ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน    

๙.๒ เอกสารยอมรับขอกำหนด (Statement of Compliance) 

๙.๒.๑ แสดงรายละเอียดของอุปกรณหรืองานท้ังหมดท่ีเสนอเปรียบเทียบกับขอกำหนดเปนรายขอ

ทุกขอรวมทั้งขอยอย รายละเอียดทั้งหมดที่ปรากฏอยูในการยอมรับขอกำหนดโดยผูยื่น

ขอเสนอระบุวา ตรงตามขอกำหนดหรือดีกวาขอกำหนด หรือสามารถทำไดตามขอกำหนด 

หรือยินดีดำเนินงานตามขอกำหนด แลวแตกรณีแตละหัวขอ โดยตองใชฟอรมตามตารางท่ี 

๑ ในการเปรียบเทียบรายการดังกลาว 

ตารางท่ี ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนดและคุณสมบัติท่ีผูยื่นขอเสนอเสนอ 



ลงชื่อ_________________ผูกำหนดขอบเขตของงาน ลงชื่อ_________________ผูกำหนดขอบเขตของงาน ลงชื่อ_________________ผูกำหนดขอบเขตของงาน 
 นายชัยวุฒิ โฆษิตจินดา     นายธนานันท เขมวราภรณ      นายสารพล กิตติวรกาญจน 
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๘ จาก ๑๑ 

อางถึงขอ 

(๑) 

คุณสมบัติท่ี สำนักงาน คปภ. 

กำหนด (๒) 

คุณสมบัติท่ีผูย่ืนขอเสนอ

เสนอ (๓) 

เอกสารอางอิง 

(๔) 

๑. ............ 

๒. ............ 

๓. ............ 

หมายเหตุ: 

ชองหมายเลข (๑) คือ ระบุหัวขอใหตรงกับ หัวขอท่ีระบุในขอบเขตของงาน 

ชองหมายเลข (๒) คือ ใหคัดลอกขอบเขตของงานท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนดมากรอกในชองนี้ 

ชองหมายเลข (๓) คือ ใหระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ผูยื่นขอเสนอหรือการยอมรับขอกำหนดโดยผูยื่น

ขอเสนอระบุวา ตรงตามขอกำหนดหรือดีกวาขอกำหนด หรือสามารถทำไดตามขอกำหนด หรือยินดี

ดำเนินงานตามขอกำหนด แลวแตกรณีแตละหัวขอ 

ชองหมายเลข (๔) คือ ระบุการอางอิงของผูยื่นขอเสนอ 

๙.๒.๒ การยอมรับขอกำหนดจะตองมีความสอดคลองกับรายละเอียดของเอกสารแค็ตตาล็อก 

หรือเอกสารอางอิงตาง ๆ และผูยื ่นขอเสนอตองระบุใหเห็นอยางชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบไดโดยงายไวในเอกสารยอมรับขอกำหนดดวยวา สิ่งที่ตองการอางอิงถึงนั้นอยูใน

สวนใดและตำแหนงใดของเอกสารท่ีเสนอมา สำหรับเอกสารท่ีอางอิงถึง ใหแสดงเลขอางอิง

ระบุเลขหัวขอของขอกำหนด หรือใหหมายเหตุหรือขีดเสนใตหรือระบายสี พรอมเขียน

หัวขอกำกับไว ณ ตำแหนงท่ีมีรายละเอียดอธิบายเก่ียวกับการยอมรับขอกำหนดนั้น เพ่ือให

สามารถตรวจสอบกับเอกสารยอมรับขอกำหนดไดงายและตรงกัน 

๙.๒.๓ ในกรณีที่ขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบุใหตองมีหนังสือรับรองหรือผลการ

ทดสอบ ผู ยื ่นขอเสนอตองแนบหนังสือรับรองหรือผลการทดสอบในหัวขอนั ้น ๆ ให

ครบถวนดวย ทั้งนี้ หากเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไมมีรายละเอียดที่อธิบาย

เกี่ยวกับการยอมรับวาสามารถทำไดตามขอกำหนด หรือคำอธิบายที่ไมละเอียดเพียงพอ

หรือขัดแยงกับขอกำหนด หรือไมแสดงหนังสือรับรองใหครบถวน สำนักงาน คปภ. สงวน

สิทธิ์ท่ีจะพิจารณาวา ผูยื่นขอเสนอไมสามารถทำไดตามขอกำหนด (Non-Compliance) 

๙.๓ การยื่นขอเสนอดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดใน

เอกสารการประกวดราคาจัดซื ้อจัดจางและตามที ่กำหนดในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐด วย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e-GP) โดยถูกตองครบถวน 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๙ จาก ๑๑ 

๑๐. เง่ือนไขการสงมอบ 

๑๐.๑ ระยะเวลาดำเนินการจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง จำนวน ๓๖๕ วัน 

๑๐.๒ ผูรับจางจะตองสงมอบงาน เปนจำนวนท้ังสิ้น ๔ งวด โดยตองจัดสงเอกสารประกอบการตรวจรับงาน 

ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันครบกำหนดงวดงานแตละงวด โดยกำหนดใหงานแตละงวดผูรับจางตอง

จัดสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

งวดท่ี ระยะเวลาการใหบริการ ส่ิงสงมอบ 

๑ ระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 

๑. Checklist และรายละเอียดของการบำรุงรักษา (Preventive 

Maintenance)  

๒. รายละเอียดของการ Change/ Deployment (ถามี) 

๓. รายงานเก่ียวกับความพรอมใชของระบบ (Availability Report) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับขีดความสามารถของระบบ (Capacity 

Report)  

๕. รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณตองสงสัย (Event Report)  

๖. รายงานสรุปจำนวนเหตุ/สาเหตุขัดของดานความม่ันคงปลอดภัย 

(Incident Report) 

๒ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 

๑. Checklist และรายละเอียดของการบำรุงรักษา (Preventive 

Maintenance)   

๒. รายละเอียดของการ Change/ Deployment (ถามี) 

๓. รายงานเก่ียวกับความพรอมใชของระบบ (Availability Report) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับขีดความสามารถของระบบ (Capacity 

Report)  

๕. รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณตองสงสัย (Event Report)  

๖. รายงานสรุปจำนวนเหตุ/สาเหตุขัดของดานความม่ันคงปลอดภัย 

(Incident Report) 

๓ ระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 

๑. Checklist และรายละเอียดของการบำรุงรักษา (Preventive 

Maintenance)   

๒. รายละเอียดของการ Change/ Deployment (ถามี) 

๓. รายงานเก่ียวกับความพรอมใชของระบบ (Availability Report) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับขีดความสามารถของระบบ (Capacity 

Report)  

๕. รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณตองสงสัย (Event Report) 
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๑๐ จาก ๑๑ 

งวดท่ี ระยะเวลาการใหบริการ ส่ิงสงมอบ 

๖. รายงานสรุปจำนวนเหตุ/สาเหตุขัดของดานความม่ันคงปลอดภัย 

(Incident Report) 

๔ ระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 

๑. Checklist และรายละเอียดของการบำรุงรักษา (Preventive 

Maintenance)   

๒. รายละเอียดของการ Change/ Deployment (ถามี) 

๓. รายงานเก่ียวกับความพรอมใชของระบบ (Availability Report) 

๔. รายละเอียดเก่ียวกับขีดความสามารถของระบบ (Capacity 

Report)  

๕. รายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณตองสงสัย (Event Report)  

๖. รายงานสรุปจำนวนเหตุ/สาเหตุขัดของดานความม่ันคงปลอดภัย 

(Incident Report) 

๑๑. ขอกำหนดดานการชำระเงิน 

สำนักงาน คปภ. จะชำระเงินแตละงวดงาน ภายหลังจากผูยื่นขอเสนอสงมอบงานตามกำหนด และ

ผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

๑๑.๑ งวดท่ี ๑ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๒๕% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงานพรอมท้ังสิ่งสงมอบใน

งวดท่ี ๑ และผานการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

๑๑.๒ งวดท่ี ๒ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๒๕% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงานพรอมท้ังสิ่งสงมอบใน

งวดท่ี ๒ และผานการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

๑๑.๓ งวดท่ี ๓ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๒๕% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงานพรอมท้ังสิ่งสงมอบใน

งวดท่ี ๓ และผานการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

๑๑.๔ งวดท่ี ๔ ชำระเงินในอัตรารอยละ ๒๕% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงานพรอมท้ังสิ่งสงมอบใน

งวดท่ี ๔ และไดปฏิบัติงานงานท้ังหมดตามขอกำหนด ๔ และผานการตรวจรับงานจากคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

๑๒. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมภาษีมูลคาเพิ่ม จำนวน  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสาม

ลานบาทถวน)  
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของศูนยสารสนเทศสำรอง สำนักงาน คปภ. ประจำป ๒๕๖๕-๒๕๖๖       หนา ๑๑ จาก ๑๑ 

๑๓. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 

ชื่อผูติดตอ : นายสารพล กิตติวรกาญจน 

Email : sarapholk@oic.or.th 

โทรศัพท : ๐ ๒๕๑๕ ๓๙๙๙ ตอ ๗๒๐๘ 

ท่ีอยู  : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 (สำนักงาน คปภ.) เลขท่ี ๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

ลงชื่อ     ผูเขียนโครงการ 

 (นายชัยวุฒิ โฆษิตจินดา) 

   หัวหนากลุมวิศวกรรมโครงสราง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย 

ลงชื่อ   ผูเสนอ 

 (นายณัฐวุฒิ ทิพยกนก) 

    ผูอำนวยการกลุมงานโครงสรางระบบ  

 และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงชื่อ   ผูเสนอ 

     (นายสมเกียรติ วัฒนาประสบสุข) 

           ผูอำนวยการฝายอาวุโส 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลงชื่อ   ผูเห็นชอบ 

 (นางมยุรินทร สุทธิรัตนพันธ) 

  ผูชวยเลขาธิการ สายกลยุทธองคกร 

ลงชื่อ   ผูอนุมัติ 

(นายชูฉัตร ประมูลผล) 

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รองเลขาธิการ ดานกาํกับ

รักษาการแทน
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