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ข้อก าหนดเทคโนโลยี Cloud Computing (TOR) 
 
 คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.  ต้องมีทุนจดทะเบียนช าระเต็มมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท)  โดยมีหลักฐานการจด
ทะเบียนซึ่งกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน  นับจนถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคา 

3.  ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์ข้อมูลอยู่ในประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้ใบประกาศนียบัตร ทางด้าน Virtual 
Server ทีเ่สนออย่างน้อย 2 คน, เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับใบประกาศนียบัตรอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เสนออย่าง
น้อย 2 คน, และมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate (MCSA) หรือสูงกว่า อย่างน้อย   
2 คน 

4. ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงาน  บริหารจัดการดูแลและเฝ้าระวังศูนย์ทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่รู้จักกันโดยทั่วไป
มาแล้ว   โดยมีมูลค่าสัญญาไม่น้อยกว่า 10  ล้านบาท ภายในเวลา 3 ปี และต้องระบุชื่อ สถานที่ติดตั้ง พร้อมทัง้
ส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญาคู่ฉบับ ที่อ้างถึงมาด้วย โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กระท า
การแทนของหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามรับรอง ทั้งนี้ สมาคมสโมสรนักลงทุนสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงโดยตรงจากผู้รับรองท่ีเสนอมา และให้น าส าเนาหนังสือสัญญามาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
 

1. ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ Hardware   
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ าดังนี้ 

1.1.1 ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็น HOST มากกว่า 1 เครื่องเพ่ือรองรับการท า HA 
ของเครื่องแม่ข่ายเสมือนกรณี HOST ใด HOST หนี่งเกิดปัญหา 

1.1.2 ทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่น ามาใช้งาน ต้องรองรับการ ปรับเพิ่มและลด 
ขนาดของ CPU, Memory และ Hard Disk ได้ 

1.1.3 ซอฟแวร์ Virtualize ต้องถูกจัดล าดับใน Gartner.com ในระดับ Leader และต้องอยู่ในปี 
2015 อย่างน้อย 

1.1.4 Physical server ที่จะมาใช้รองรับการท างานบน Cloud CPU ที่ใช้งานจะต้องไม่ต่ ากว่า      
2.5 GHz 

1.2 อุปกรณ์เครือข่ายของระบบ (Network Switch) 
1.2.1 ต้องมีความเร็ว ไม่น้อยกว่า 10 Gbps  
1.2.2 ต้องมีมากกว่า 1 เครื่องเพ่ือรองรับการท า Redundant หรือ HA หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิด

ปัญหา 
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2. ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ Virtual Server ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารอง 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ท าหน้าที่เป็น Web Server (5)/ AD Server 

(1)/ AutoProcess (2) Backup Server (1) จ านวนรวมทั้งหมด 9 โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ  ดังนี้   

2.1.1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 4 vCPU 
2.1.2.  มีหน่วยความจ าหลักชนิด (Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
2.1.3.  มีขนาดพื้นที่โดยรวมที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 GB 
2.1.4. มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server2012R2 Standard Edition        

หรือดีกว่า  
2.1.5.  มีซอฟแวร์ Anti-Virus และ Malware ตลอดอายุการใช้งาน 

2.2.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) Custom Gateway จ านวน 1 ชุด    
โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  ดังนี้   

2.2.1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 4 vCPU 
2.2.2.  มีหน่วยความจ าหลักชนิด (Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
2.2.3.  มีขนาดพื้นที่โดยรวมที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1000 GB 
2.2.4.  มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server2012R2 Standard Edition     

หรือดีกว่า 
2.2.5.  มีซอฟแวร์ Anti-Virus และ Malware ตลอดอายุการใช้งาน 

2.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine)  ท าหน้าที่เป็น Restore Database 
Server และ EMT Report ,RMTS Report จ านวน 1 ชุด  โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆดังนี้   

2.3.1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 8 vCPU 
2.3.2.  มีหน่วยความจ าหลักชนิด (Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
2.3.3.  มีขนาดพื้นที่โดยรวมที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 GB 
2.3.4.  มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server2012R2 Standard Edition  

  หรือดีกว่า 
2.3.5.มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ Microsoft SQL Server  Standard Edition หรือดีกว่า 

 
2.4. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine)  ท าหน้าที่เป็น Database Server 

จ านวน 2 ชุด  โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้   
2.4.1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 16 vCPU 
2.4.2.  มีหน่วยความจ าหลักชนิด (Memory) มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB  
2.4.3.  มีขนาดพื้นที่โดยรวมที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1000 GB 
2.4.4.  มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ Windows Server2012R2 Standard Edition   

  หรือดีกว่า 
2.4.5.  มีสิทธิ์ใช้งานซอฟแวร์ Microsoft SQL Server Standard Edition หรือดีกว่า 
2.4.6.  ผู้ให้บริการต้องซื้อ Software Maintenance กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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3. บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายเฉพาะ (Private Link) 
3.1. การเชื่อมต่อโครงข่ายหลักและส ารอง ต้องสามารถท างานในรูปแบบ Full Redundancy ได ้
3.2. การเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Main Link) ระหว่าง ศูนย์ข้อมูลหลัก และสมาคมสโมสรนักลงทุน ด้วย

ความเร็วอย่างน้อย  30 Mbps รวมถึงเสนอ Router ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อ 
3.3. การเชื่อมต่อโครงข่ายส ารอง (Backup Link) ระหว่าง ศูนย์ข้อมูลหลัก และสมาคมสโมสรนักลงทุน 

ด้วยความเร็วอย่างน้อย  30 Mbps รวมถึงเสนอ Router ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อ 
 

4. บริการด้านความปลอดภัย (Security) ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารอง 
4.1. ระบบป้องกันเสมือน (Virtual Firewall) ระบบ Virtual Firewall สามารถป้องกันการโจมตีจาก

ภายนอกเข้ามายังเครื่องแม่ข่ายเสมือน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
4.1.1. สามารถรองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 510 Mbps   
4.1.2. รองรับ User VPN ไม่น้อยกว่า 10 User   
4.1.3. สามารถก าหนด Policy  ได้ไม่น้อยกว่า 300 Policies  
4.1.4. สามารถรองรับการป้องกันระบบเครือข่ายระดับแอพพลิเคชั่น หรือ Firewall Layer 7 
4.1.5. มี Portal ส าหรับการบริหารจัดการ Firewall ได้ด้วยตัวเอง 

4.2. ระบบป้องกันการโจมตีผ่านหน้าเว็ป (Web Application Firewall) (เฉพาะศูนย์ข้อมูลหลัก)
สามารถป้องกันการโจมตี Web Server จากผู้ไม่ประสงค์ดี และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ด้วย
อุปกรณ์ป้องกันเสมือน อย่างน้อย 6 Sub-domain โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้  

4.2.1. ต้องท าการวิเคราะห์และป้องกันภัยคุกคามเว็บแอพพลิเคชั่นให้กับ เว็บไซต์  
4.2.1.1. eservice.ic.or.th/importonline 
4.2.1.2. eservice1.ic.or.th/rmtsr2 
4.2.1.3. eservice2.ic.or.th/rmtsr2 
4.2.1.4. emt.boi.go.th/emtui 
4.2.1.5. emt.boi.go.th/icui 
4.2.1.6. emt.boi.go.th/boiui 
 

4.2.2. เป็นบริการในรูปแบบเช่าใช้บนระบบ Cloud ที่มีมาตรฐาน ISO 27001 และ CSA Star  
4.2.3. รองรับการใช้งานโปรโตคอล HTTP และ HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 
4.2.4. สามารถป้องกันการโจมตีเหล่านี้ได้ Cross Site Scripting (XSS) , SQL Injection , 

Session Hijacking , Buffer Overflow , Cookie Poisoning , Malicious and Illegal 
Encoding , Directory Traversal , Owasp Top10 เป็นอย่างน้อย 

4.2.5. สามารถท าการ Updates Signature ได้ทั้งแบบ Manual หรือแบบ Automatic 
4.2.6. ต้องสามารถรายงานผลภัยคุกคามเชิงลึกแบบละเอียดเป็นภาษาไทยได้ (Incident Report) 

โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปประจ าเดือน 
 
 
 

http://www.eservice1.ic.or.th/
http://www.emt.boi.go.th/emtui
http://www.emt.boi.go.th/icui
http://www.emt.boi.go.th/boiui
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4.3. ระบบช่วยกระจายโหลดงาน (Load Balance) สามารถท าให้เครื่องมากกว่า 1 เครื่องท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิ์ภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

4.3.1.  สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องและ Service 
4.3.2.  เปลี่ยน Web server ให้รองรับการท างานแบบ SSL 
4.3.3.  ท าการปรับแต่ง TCP Protocol ให้เหมาะสมเพื่อเพ่ิมความเร็ว  
4.3.4.  ท าการลดโหลดของ Web server ด้วยการลดจ านวน Connection 
4.3.5.  ระบบที่เสนอต้องท างานในรูปแบบ Redundancy เพ่ือช่วยกระจาย Load งานบนเครื่อง

เซิฟเวอร์ที่มีการใช้งานอย่างหนัก ไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ที่มีการใช้งานน้อยกว่า ป้องกันปัญหา
เรื่องระบบล่ม (Fail Over) โดยเสนอ virtual IP Address อย่างน้อย 5 virtual IP Address 
(VIP)   

 
5. ซอฟแวร์บริหารจัดการเครือข่าย  (Monitor Server and Service )  

5.1. โปรแกรมสามารถตรวจสอบการท างานของโปรแกรมดังต่อไปนี้ได้ 
5.2. สามารถตรวจสอบการท างานของ Microsoft Active Directory Service ได้ 
5.3. สามารถตรวจสอบการท างานของ Microsoft MS SQL Server อย่างน้อย 2 instance โดยสามารถ

ตรวจสอบ MS SQL Server ได้ดังนี้  
5.3.1.  SQL Buffer and Cache Utilization 
5.3.2.  SQL User Sessions 
5.3.3.  SQL Cache Memory 
5.3.4.  SQL Database Utilization & Connections 
5.3.5.  SQL Server CPU, Memory and Disk Utilization  
5.3.6.  SQL Jobs and Backup monitoring 
5.3.7.  SQL Query Performance monitoring 
5.3.8.  SQL Database File Size, Percentage of Log Used  
5.3.9.  SQL Database Status   

5.4. โปรแกรมมีคุณสมบัติในการท า Performance Management ดังต่อไปนี้ 
5.5. สามารถแสดงผลแบบ real-time performance graphs. 
5.6. สามารถท ารายงาน exclusive dashboard กรณี Active Directory และ MS-SQL ได้ 
5.7. สามารถ monitor availability และ response time statistics ของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์

เครือข่ายได้ 
5.8. สามารถก าหนดรายงาน แบบ รายวัน (daily), รายสัปดาห์ (weekly), รายเดือน (monthly) และ

ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการเองได้ 
5.9. สามารถท า Proactively identify performance degradation โดยก าหนดค่า Thresholds ได ้
5.10  สามารถ export report ในรูปแบบไฟล์ (file format)  HTML, PDF และ Excel format. 
5.11  สามารถก าหนดตารางการส่งรายงาน (schedule report) และ ส่ง e-mail ไปยังผู้ดูแลระบบได้ 
5.12  สามารถตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายด้วย WMI, Telnet, SSH และ SNMP ได้ 
5.13  สามารถ Monitor อุปกรณ์ Switches  ในลักษณะ port mapper showing,  port connectivity,   

provision to disable ports, port availability 
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5.14  โปรแกรมต้องมี templates ส าหรับตรวจสอบอุปกรณ์ และ Interface ต่างๆ  
5.15  สามารถท าการแจ้งเตือนผ่าน email, SMS notifications, Web alarm, System Command ได้        
5.16  สร้างแผนผังเครือข่าย (Network Map)  ได้ตามต้องการ จากอุปกรณ์ท่ีท าการตรวจหาได้         

สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนที่รองรับ SNMP Version 1,2 หรือดีกว่า 
5.17  ดูเหตุการณ์ และสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านทาง Web Interface เป็นอย่างน้อย 
5.18  ระบุชนิดของอุปกรณ์ หรือ IP Address หรือ Service ที่จะท าการ Monitor ได้   
5.19  สามารถก าหนด Permission ของ User Account เพ่ือใช้งานใน Web Interface  ได้เช่น เพ่ิม, ลบ

, และแก้ไข User Account 
5.20  สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข Device และคุณสมบัติของ Device ผ่านทาง Web Interface 
5.21  สามารถก าหนดให้มีการแจ้งเตือน (Alert) เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยมีรูปแบบการแจ้งเตือนผ่าน   

Email ได้ 
6 ความสามารถในการให้บริการ Cloud (Service Availability)  

 ความสามารถของผู้ให้บริการในการเข้าถึง Virtual Machine (VM) ต้องรับประกันความสามารถใน
การใช้บริการ Virtual  Machine (VM) ในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 99.90% ต่อเดือน และรองรับการท า DR 
Site แบบ Warm Site ได้ 
 

7 คุณสมบัติและมาตรฐานของศูนย์บริการข้อมูล 
7.10  ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
7.11  ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารองต้องตั้งอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร  

 
 

8 ขอบเขตและความรับผิดชอบของโครงการ 
ผู้ชนะการประกวดราคา มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบัติงาน ในทุกส่วน

งานของโครงการ ยกเว้นระบุเป็นอย่างอ่ืนอย่างใด ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ชนะการประกวดราคามี
ดังต่อไปนี้ 

8.1 การติดตั้งและปรับแต่งระบบ 
8.1.1 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องแม่ข่าย ท่ีจัดเก็บข้อมูล และ เครือข่าย ของระบบ Cloud 

8.1.1.1 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมทรัพยากร ได้แก่ หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ า และพ้ืนที่เก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ให้เพียงพอต่อการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1.1.2 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมเครือข่ายพ้ืนฐาน (Ethernet Network) ของศูนย์
ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารอง ของระบบ cloud ให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

8.1.1.3 ผู้ชนะการประกวดราคา จัดเตรียมระบบ Web Application Firewall (WAF) ส าหรับ
ป้องกันการโจมตี Web Site หรือ Web Server หลัก 

8.1.1.4 ผู้ชนะการประกวดราคา จัดเตรียมระบบกระจายโหลดของ Traffic การเข้าใช้งาน Web 
Site (Load Balance)   
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8.1.1.5 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมอินเตอร์เฟสส าหรับระบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่
เชื่อมต่อออกภายนอก แบบ  Redundant กัน ได้แก่ Domestic Internet Network ไม่
น้อยกว่า 1Gbps กับ International Internet Network ไม่น้อยกว่า 10 Mbps 

8.1.1.6 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท า ช่องทาง ส าหรับเข้าบริหารจัดการ (management 
portal) เพ่ือบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ทั้งหมด เช่น 
สามารถสั่ง Restart หรือ Shutdown เครื่อง (Virtual Machine) ได้  ทั้งศูนย์ข้อมูลหลัก 
และศูนย์ข้อมูลส ารอง 

8.1.1.7 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องประสานงานและให้ค าแนะน า วิธีการเข้าผ่านระบบ
โครงข่ายเพื่อบริหารจัดการระบบ Server และ Application ที่อยู่บน Cloud  

8.1.1.8 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องติดตั้งและปรับแต่งช่องสัญญาณระหว่างศูนย์ข้อมูลหลัก 
และศูนย์ข้อมูลส ารองให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

8.1.1.9 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารองให้มีความปลอดภัยจากการบุกรุกทางอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ และ Malware ต่าง ๆ 

8.1.1.10 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องติดตั้งและปรับแต่งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร ของศูนย์
ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส ารอง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยผู้ชนะการประกวดจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลจากระบบงาน หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก่ียวข้องด้วย 

8.1.1.11 กรณีท่ีถูกตรวจพบว่าการจัดเก็บข้อมูลจราจรข้างต้น ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และค่าปรับต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

8.1.1.12 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องปรับแต่งระบบทั้งหมด ให้สามารถท าการบริหาร
ระบบงานต่าง ๆ หรือเข้าบริหารจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ที่ศูนย์ข้อมูลหลักและ
ศูนย์ข้อมูลส ารอง จากระยะไกล (Remote configuration)  
 

8.1.2 เครื่องแม่ข่ายเสมือน (VMs) และซอฟแวร์บริการต่างๆ  
8.1.2.1 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องติดตั้งและปรับแต่ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 

ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม (Patch หรือ Service Pack) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก่ียวข้องในระบบงานทั้งหมด 

8.1.2.2 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องประสานงาน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
หรือบุคคลากรที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมแต่งตั้ง ในการ ย้ายระบบ และข้อมูลเดิม (Migrate 
OS, Application, Data) หรือติดตั้งใหม่ ได้แก่ ติดตั้งและปรับแต่ง ระบบปฏิบัติการ (OS), 
โปรแกรมประยุกต์ (Application) ต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมฐานข้อมูล (Microsoft SQL 
Server) และระบบ Directory Service (Microsoft Active Directory) ไปยังศูนย์ข้อมูล
หลัก และศูนย์ข้อมูลส ารอง 

8.1.2.3 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องท าการMigrate ข้อมูล MS SQL 2008 ขึ้นมาบน MS SQL ที่
ติดตั้งใหม ่  
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8.1.2.4 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องติดตั้ง Database ของระบบงาน EMT และ RMTS โดยต้องมี
คู่ Cluster ของตัวเอง 

8.1.2.5 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องประสานงาน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม 
หรือบุคคลากรที่เจ้าหน้าที่ของสมาคม แต่งตั้ง ในการปรับแต่งระบบงานต่าง ๆ ที่ศูนย์ข้อมูล
ส ารอง ให้พร้อมท างานเมื่อมีการย้ายส่วนงานบริการจากศูนย์ข้อมูลหลัก ไปยังศูนย์ข้อมูล
ส ารอง 

8.1.2.6 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องติดตั้งและปรับแต่ง ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบส ารองข้อมูลบน
เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบส ารองข้อมูล ซอฟต์แวร์ลูกข่ายส าหรับระบบส ารองข้อมูล 
รวมทั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมส าหรับส ารองฐานข้อมูล บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก่ียวข้อง  

8.1.2.7 ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องติดตั้งและปรับแต่ง Software ที่ใช้ Monitor ระบบ และแจ้ง
เตือนผ่านทาง email เมื่อระบบเกิดมีปัญหา 
 

9 การส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery)  
9.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องท าการส ารองข้อมูลทุกระบบงานยกเว้น MSSQL Database  ด้วย

ความถี่อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บไว้จ านวน 6 ชุด 
9.2 มีการส ารองข้อมูลให้ทั้งภายใน site หลัก และ site ส ารอง ของทุกวัน โดยมีเงื่อนไขการส ารอง

ข้อมูลและการกู้ข้อมูลคืนการส ารองข้อมูลจะเริ่มด าเนินการที่ฝั่งให้บริการหลัก (DC Site) ซึ่งจะมีการ
น าข้อมูลที่ส ารองไปเก็บไว้ที่ฝั่งให้บริการส ารอง (DR Site)  

                    9.2.1การส ารองข้อมูลที่ฝั่งบริการหลัก (DC Site) แบบ Daily Backup โดยท าการเก็บข้อมูลไว้ 
                           ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน  
                    9.2.2การส ารองข้อมูลที่ฝั่งบริการส ารอง (DR Site) แบบ Daily Backup โดยท าการเก็บข้อมูลไว้  
                           ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

9.3 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการส ารองข้อมูลเฉพาะของ MSSQL Database ด้วยความถี่
อย่างน้อยทุกครึ่งชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง 

9.4 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการ Restore ข้อมูล MSSQL Database ไปยัง เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine)  ท าหน้าที่เป็น Restore Database Server และ 
EMT Report , RMTS Report วันละ 2 ครั้ง  

9.5 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการ Deploy Web Application ตัวใหม่ทุกครั้ง เมื่อทาง
สมาคมมีการแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม 

9.6 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการ Backup ข้อมูลก่อนมีการ Deploy Web Application ตัว
ใหม่ทุกครั้ง 
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10 การดูแลรักษาระบบ 
         10.1 การดูแลรักษาระบบในภาวะปกติ 

10.1.1 ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องดูแลรักษาระบบทั้งหมดที่เก่ียวข้องในศูนย์ข้อมูลหลักให้พร้อม
ในการท างานตลอดเวลา 

10.1.2 มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสถานะของการท างานระบบ Web และ Database ตลอด 24 
ชั่วโมง แจ้งเตือนลูกค้าและแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง  

10.1.3 มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คการ Update ฐานข้อมูลไวรัส (Virus Signature) ของโปรแกรม 
Anti-Virus ที่ติดตั้งบนเครื่อง Virtual Machine ทุกวัน 

10.1.4 มีเอกสารกระบวนการ (Service Work Flow) ตั้งแต่ได้รับแจ้งปัญหา ตรวจสอบปัญหา 
แก้ไขปัญหา และสรุปผลที่เป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน  

10.1.5 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดท า และน าส่งรายงานสภาวะของศูนย์ข้อมูลหลักเป็นราย
เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

10.1.5.1 รายงานระบบการส ารองข้อมูล ประจ าเดือน 
10.1.5.2 รายงานการส ารองข้อมูลในแต่ละวัน ใน 1 เดือน 
10.1.5.3 รายงานการใช้พื้นท่ีส าหรับส ารองข้อมูล 
10.1.5.4 รายงานระบบ Internet Log Management (LOGGER) 
10.1.5.5 รายงานการให้บริการโดยรวม 
10.1.5.6 ชนิดของไฟล์ที่ถูกใช้บริการบน WEB SERVICE 
10.1.5.7 ชนิดของ WEB BROWSERS ที่ใช้เข้าบริการ WEB SERVICE 
10.1.5.8 ชนิดของ ระบบปฎิบัติการที่เข้ามาใช้บริการ WEB SERVICE 
10.1.5.9 รายงาน SPIDERS 
10.1.5.10 รายงานจ านวนวันใช้บริการ 
10.1.5.11 รายงานการใช้บริการรายปี 
10.1.5.12 รายงานการใช้บริการรายเดือน 
10.1.5.13 รายงานการใช้บริการรายวัน 
10.1.5.14 รายงานการใช้บริการแต่ละวัน ใน 1 อาทิตย์ 
10.1.5.15 รายงานการใช้บริการแต่ละชั่วโมง ใน 1 วัน 
10.1.5.16 จ านวน PAGE / DIRECTORIES ที่ถูกเรียกใช้บริการ 
10.1.5.17 URLS ที่ถูกใช้บริการมากสุด 
10.1.5.18 CLIENT IPS ที่ใช้บริการ WEB SERVICE 
10.1.5.19 IP SERVER ที่ใช้บริการ WEB SERVICE 
10.1.5.20 PORT ที่ถูกใช้บริการจาก WEB SERVICE 
10.1.5.21 การใช้บริการบน WEB SERVICE 
10.1.5.22 ประเทศท่ีเข้ามาใช้บริการ WEB SERVICE 
10.1.5.23 พ้ืนที่มีการใช้บริการ WEB SERVICE 
10.1.5.24 เมือง หรือจังหวัดที่มีการเข้ามาใช้งาน WEB SERVICE 
10.1.5.25 รายงานเกี่ยวกับ WORMS 
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10.1.5.26 รายงานเกี่ยวกับการใช้บริการ WEB SERVICE ผ่าน 
MOBILE DEVICE 
10.1.5.27 รายงาน DEVICE CATEGORY 
10.1.5.28 รายงานโดยรวมของ SESSIONS OVERVIEW 
10.1.5.29 เพจเริ่มต้นที่ถูกเข้าใช้บริการ 
10.1.5.30 เพจที่ถูกออกจากการใช้บริการ 
10.1.5.31 รายงานแบ่งแต่ละ SESSIONS 

10.1.6 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของสภาวะการท างานของศูนย์
ข้อมูลหลัก พร้อมทั้งน าเสนอปัญหาที่พบหรือคาดว่าจะมีพร้อมแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไข  
เพ่ือเสนอแก่ตัวแทนของสมาคมอย่างน้อย ทุก  3  เดือน ได้แก่ 

10.1.6.1 สถานะโดยรวม ของระบบ DATA CENTER 
10.1.6.2 สถานะการให้บริการ (SERVICE AVAILABILITY REPORT)  
10.1.6.3 สถานะการท างานของเครื่องแม่ข่าย 

10.1.6.3.1 การใช้งาน CPU ของ เครื่องแม่ข่ายทั้งหมด 
10.1.6.3.2 เปอร์เซ็นการใช้งาน CPU ของ เครื่องแม่ข่าย 25 

อันดับแรก 
10.1.6.3.3 การใช้งาน DISK ของ เครื่องแม่ข่าย 25 อันดับแรก 
10.1.6.3.4 INTERFACE ของ เครื่องแม่ข่าย ที่มีการใช้ 

TRAFFIC 25 อันดับแรก 
10.1.6.3.5 สถิติข้อมูลการใช้งาน MEMORY เครื่องแม่ข่าย 25 

อันดับแรก 
10.1.6.4 แผนภาพแสดงระบบเครือข่าย (NETWORK DIAGRAM) 
10.1.6.5 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของระบบ 
10.1.6.6 รายละเอียดการตรวจสอบสถานะการใช้งานปัจจุบัน 
10.1.6.7 รายละเอียดการตรวจสอบระบบเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต (PREVENTIVE MAINTENANCE)  
10.1.6.8 รายละเอียดเครื่องแม่ข่ายแบบละเอียด (DETAIL SERVER 
PERFORMANCE REPORT)  

10.1.7 รายงานสรุปการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบ EMT,RMTS WEB 
10.1.8 ปัญหาการใช้งานและแนวทางแก้ไข 
10.1.9 รายงานท างาน Anti-virus 
10.1.10 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมข้อมูลของศูนย์ข้อมูลหลัก ที่เก่ียวข้องกับ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2560 หากได้รับการร้องขอ
จากทางสมาคม  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของรัฐ 

10.1.11 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลหลัก เพ่ือประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือบุคคลากรที่สมาคมแต่งตั้งเพ่ือเข้าตรวจสอบกระบวนการ 

10.1.12 ท างาน สถานที่ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการให้บริการ โดยทางสมาคมจะท าการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการเข้าตรวจสอบ 
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10.1.13 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลส ารอง เพื่อประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือบุคคลากรที่สมาคม แต่งตั้ง ในการเข้าตรวจสอบสภาพการ
ท างานของระบบต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการย้ายส่วนบริการ และให้เป็นไปตามข้อตกลง
ของโครงการ โดยทางสมาคม สามารถเข้าตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง โดยไม่นับ
รวมการตรวจสอบความพร้อมหลังการย้ายส่วนบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลัก  

10.1.14 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย และหาก
เกิดการบุกรุกโจมตีทางเครือข่าย รวมถึงเหตุอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ Malware 
ต่าง ๆ และไม่สามารถแก้ไขได้ลุล่วงภายใน 24 ชั่วโมง ให้ผู้ชนะการประกวดราคาท าการ
บันทึกคืน (Restore) ระบบจากสื่อบันทึกข้อมูลรุ่นล่าสุดที่ได้บันทึกไว้เพ่ือรอรับการท างาน
ต่อไป 

 
11 การดูแลรักษาระบบระหว่างมีการย้ายส่วนบริการ 

11.1 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องติดตั้ง ปรับแต่ง ระบบการจัดการเส้นทางการเข้าถึงบริการ รวมทั้ง
พัฒนาชุดค าสั่งเพ่ิมเติมถ้าจ าเป็น เพ่ือให้ระบบงานต่าง ๆ ที่ศูนย์ข้อมูลส ารองเริ่มท างานเม่ือมีการย้าย
ส่วนบริการ (Fail-over) และผู้ใช้บริการซึ่งเป็นหน่วยงาน และบุคคลากรภายนอก สามารถใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่องตามข้อจ ากัดด้านเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ตามข้อก าหนดในหัวข้อ 
“ข้อตกลงด้านระดับการบริการ (Service Level Agreement (SLA) )” ซึ่งการย้ายส่วนบริการจาก
ศูนย์ข้อมูลหลัก ไปยังศูนย์ข้อมูลส ารอง จะต้องเป็นไปโดยการตรวจสอบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
11.1.1 ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าใช้บริการระบบงานที่ให้บริการ มีปัญหา  
11.1.2 บริการของระบบงาน EMT มีปัญหา (Web service fail) 
11.1.3 บริการของระบบงาน RMTS มีปัญหา (Web service fail) 
11.1.4 บริการของระบบงานฐานข้อมูลมีปัญหา (SQL service fail) 
11.1.5 ระบบเครือข่ายภายในที่เก่ียวข้องมีปัญหา และท าให้ระบบงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถให้บริการได้ 

11.2 การย้ายส่วนบริการ (Fail-over) ต้องสามารถเลือกให้กระท าตามการก าหนด (Manual Fail-over) 
และสามารถหยุดการตรวจสอบเพื่องดเว้นการย้ายส่วนบริการแบบอัตโนมัติได้ ทั้งนี้เพ่ืองาน
บ ารุงรักษาระบบงานในศูนย์ข้อมูลหลัก 

11.3 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดท าแผนมาตรฐานส าหรับการย้ายส่วนบริการกลับศูนย์ข้อมูลหลัก 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติกรณีท่ีการย้ายส่วนบริการกลับศูนย์ข้อมูลหลักเป็นไปตามปกติ และเสนอให้ทาง
สมาคม เพ่ือท าการอนุมัติ 

11.4 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องร่วมประสานงาน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือ
บุคคลากรที่ทางสมาคม แต่งตั้ง ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลากรภายนอก เช่นผู้
ให้บริการ Data center หรือผู้ให้บริการด้านโดเมน ในการปรับแต่งระบบการจัดหาเส้นทางการ
เข้าถึงบริการ ถ้ามีการติดตั้งและปรับแต่งระบบทั้งหมด ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น และพร้อมให้บริการ
ภายใน 30 วันนับจากเสร็จสิ้นการทดสอบการท างานของระบบเพื่อยืนยันการท างาน 

11.5 การดูแลรักษาระบบในภาวะปกติ จะต้องได้รับการปฏิบัติในช่วงที่ระบบอยู่ระหว่างมีการย้ายส่วน
บริการด้วย 
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11.6 เมื่อระบบเกิดปัญหาในการย้ายส่วนบริการ ผู้ชนะการประกวดราคา มีหน้าที่จัดการให้การย้ายส่วน
บริการนั้นส าเร็จลง เพื่อให้ผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานภายนอกสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตาม
ข้อจ ากัดด้านเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ตามข้อก าหนดในหัวข้อ “ข้อตกลงด้านระดับการ
บริการ (Service Level Agreement (SLA) )” 

11.7 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องเข้าท าการสนับสนุน (Stand by) ที่ศูนย์ข้อมูลส ารองตามการร้องขอ
ของทางสมาคม ในกรณีท่ีศูนย์ข้อมูลหลักจะกระท าการใด ๆ อันอาจเกิดผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูล
ส ารอง หรืออาจเกิดความเสี่ยงในการย้ายส่วนบริการโดยไม่ได้ตั้งใจ 

11.8 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลัก ตามแผนมาตรฐาน 
ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งให้ย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลัก 

11.9 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องท าการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลัก ตามแผนมาตรฐาน 
หรือแผนที่ได้รับการอนุมัติจากทางสมาคม โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสมาคม หรือ บุคคลากร
ที่ทางสมาคม แต่งตั้ง โดยผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานภายนอกจะต้องสามารถใช้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องตามข้อจ ากัดด้านเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ตามข้อก าหนดในหัวข้อ “ข้อตกลงด้าน
ระดับการบริการ (Service Level Agreement (SLA))”  

11.10 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดท ารายงานที่ระบุถึงสาเหตุ และสถานะการณ์ต่าง ๆ ขณะเกิดการ
ย้ายส่วนบริการ ทั้งจากศูนย์ข้อมูลหลัก ไปยังศูนย์ข้อมูลส ารอง และจากศูนย์ข้อมูลส ารองไปยังศูนย์
ข้อมูลหลัก ให้ทางสมาคมพิจารณาภายหลังเหตุการณ์ภายใน 15 วัน 

11.11 ผู้ชนะการประกวดราคา จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ข้อมูลส ารอง เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของสมาคม หรือบุคคลากรที่สมาคม แต่งตั้ง ในการเข้าตรวจสอบสภาพการท างานของระบบต่าง ๆ 
ให้พร้อมส าหรับการย้ายส่วนบริการ และให้เป็นไปตามข้อตกลงของโครงการ ภายหลังการย้ายส่วน
บริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักในแต่ละครั้ง 
 

 12.ข้อก าหนดเม่ือครบระยะเวลาจ้างบริการ 
        12.1.  กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ท่ีจะจ้างบริการต่อเนื่องกับผู้ให้บริการ ในระหว่างด าเนินการต่อ 
               สัญญาผู้ให้บริการต้องยินยอมให้ผู้รับบริการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค่าจ้างบริการต่อเนื่องใน   
               อัตราเดียวกับฉบับเดิม หรือ  ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้ตกลงกัน  
        12.2.  กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ท าสัญญาจ้างบริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ ผู้ให้บริการต้อง  
               ยินยอมให้ ผู้รับบริการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับบริการจะด าเนินการจัดหาผู้ให้บริการรายใหม่  
               ได้ โดยคิดค่าจ้างบริการต่อเนื่องในอัตราเดียวกับสัญญาฉบับเดิม และอ านวยความสะดวกในการ  
                ย้ายระบบและข้อมูลแก่ผู้ ให้บริการรายใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
         12.3.  กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ไม่ต่อสัญญาจ้างบริการกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องท าลาย 
              ข้อมูล ทั้งหมดภายหลังจากท่ีผู้รับบริการย้ายข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยการท าลายต้องเป็นไป  
              ตามมาตรฐานและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้แทนของผู้รับบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
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13.ค่าปรับ 
            กรณีผู้รับจ้างท าการซ่อมแซม / แก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง ให้คิดค่าปรับ ดังนี้ 

    13.1. กรณีระบบไม่สามารถให้บริการได้ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อชั่วโมง ของมูลค่าของ
สัญญาโดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง  และให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่ วัน - เวลา ที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้ง
จากสมาคม ไปจนกระทั่งผู้รับจ้าง สามารถแก้ไขให้กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย 
    13.2. กรณีท่ีตรวจพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้บริการตามข้อก าหนดตามสัญญา หรือผิดปกติไปจาก
ขอบเขตความรับผิดชอบในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการภายใน  2 ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง 
และต้องด าเนินการระบุสาเหตุของปัญหาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้ตามสัญญา ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อชั่วโมง ของมูลค่าของ
สัญญา โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง และให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่วันและเวลาที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้างไปจนกระทั่งผู้รับจ้างสามารถแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  
     13.3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อวันของวงเงินตามสัญญา โดยให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่วัน-
เวลาที่เกินก าหนดการด าเนินการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักจนกระทั่งผู้รับจ้างสามารถ
ด าเนินการย้ายระบบบริการได้แล้วเสร็จ 
      13.4. กรณีท่ีการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดอัน
เนื่องมาจากความไม่พร้อมหรือความบกพร่องของส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมจะไม่คิดค่าปรับใน
ช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมทั้งจะชดเชยเวลาที่เสียไปกลับคืนให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามแผนย้ายระบบบริการ
ต่อไป 
 

14. เกณฑ์การตัดสิน 
 14.1. บริษัทที่สนใจเข้าร่วมประกวดราคาต้องผ่านการทดสอบระบบเพื่อยืนยันว่าระบบคอมพิวเตอร์   
      ปัจจุบัน สามารถท างานบนระบบ Could ของผู้เข้าร่วมประกวดราคาได้อย่างสมบูรณ์ โดย 
      คณะกรรมการของทางสมาคมสโมสรนักลงทุนจะเป็นผู้ให้คะแนน และจะแจ้งผลให้ทราบก่อนจึงเข้า 
      ร่วมการเสนอราคาได้ 
14.2. คณะกรรมการจัดหาจะพิจารณาเปิดซองคุณสมบัติบริษัทหรือผู้ยื่นเสนอราคาเมื่อถูกต้องตาม     
     ข้อก าหนดครบถ้วนแล้วจึงเชิญบริษัทฯ ให้มาเสนอผลงาน (Presentation) กับคณะกรรมการฯ รายละ 
     ไม่เกิน 1 ชั่วโมงโดย วัน เวลา และสถานที่สมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
14.3. สมาคมจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรกและขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเลือก  
       จากผู้รับจ้างต่ าสุดทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกจะใช้วิธี ราคาต่อประสิทธิภาพ 
14.4. บริษัทหรือผู้รับจ้างที่ได้คะแนนข้อเสนอสูงสุดไม่เกิน 3 รายจะได้รับการพิจารณาในเรื่องราคาต่อไป 
14.5. บริษัทหรือผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้คะแนนข้อเสนอไม่น้อย  

             กว่าคะแนนพื้นฐานในแต่ละหัวข้อกรณีท่ีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่เสนอดีกว่าข้อก าหนดจะได้รับคะแนน  
             เพ่ิมเติมแต่ไม่เกินกว่าคะแนนสูงสุด 

14.6. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะมีคะแนนข้อเสนออยู่ระหว่าง 80 ถึ ง 100 คะแนน 
14.7. เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาในข้อ 14.3 แล้วสมาคมจึงจะเปิดซองราคาโดยจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ 

             รายที่เสนอราคาภายในวงเงินที่ก าหนดและการตัดสินจะใช้วิธีราคาต่อประสิทธิภาพ 
14.8. คะแนนรวมจะได้จากการค านวนคะแนนข้อเสนอที่ ได้หารด้วยราคาที่เสนอ  
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14.9. บริษัทหรือผู้รับจ้างที่มีคะแนนรวมราคาต่อประสิทธิภาพสูงที่สุดจะได้รับการพิจารณาให้เป็น         
        ผู้รับจ้างการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน คะแนนสูงสุด 

1. ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ ขององค์กรและทีมงาน  10 
2. ผลการทดสอบระบบเพ่ือยืนยันการท างาน 40 
3. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และซอฟแวร์ตรงกับข้อก าหนด  15 
4. แนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีเกิดมีปัญหากับอุปกรณ์ระบบงาน

และบริการ 
25 

5.  ต้องเสนออัตราโครงสร้างค่าบริการในการเพิ่มหรือลดเครื่องและ 
CPU,RAM,HARDDISK เป็นราคาต่อหน่อย 

10 

รวมคะแนน 100 
 
15. ข้อตกลงด้านระดับการบริการ Service Level Agreement (SLA)  

15.1. ข้อจ ากัดด้านเวลา การย้ายระบบบริการจากศูนย์ข้อมูลหลักไปยังศูนย์ข้อมูลส ารอง และการย้าย 
        ระบบบริการกลับจากศูนย์ข้อมูลส ารองมายังศูนย์ข้อมูลหลักท้ังกรณีที่เกิดขึ้นจากปัญหาจริงหรือ  

                กรณีทดสอบต่าง ๆ จะต้องกระท าเสร็จสิ้นและพร้อมให้บริการ โดยมี ระยะเวลานับจากระบบ  
                บริการจากศูนย์ข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จนระบบพร้อมใช้งานอีกครั้งไม่เกินกว่า 1 ชั่วโมง 

15.2.ความถูกต้องของข้อมูล การย้ายระบบบริการจากศูนย์ข้อมูลหลักไปยังศูนย์ข้อมูลส ารองและการย้าย    
       ระบบบริการกลับจากศูนย์ข้อมูลส ารองมายังศูนย์ข้อมูลหลักท้ังกรณี ที่ เกิดขึ้นจากปัญหาจริงหรือ    
       กรณีทดสอบต่าง ๆ ข้อมูลขณะที่เริ่มให้บริการใหม่จะต้องถูกต้อง และเทียบเท่าได้กับข้อมูลย้อนหลัง  
       จากขณะเกิดปัญหาของระบบไม่เกินกว่า 5 นาที 

       15.3.การร้องขอการสนับสนุน กรณี ที่ทางสมาคมร้องขอการสนับสนุน และต้องการให้ผู้รับจ้างเข้าประจ า 
             ศูนย์ข้อมูลส ารองผู้รับจ้างต้องตอบรับและเข้าประจ าศูนย์ข้อมูลส ารองภายใน 1 วันท าการนับจากได้ 
             รับค าร้องขอจากทางสมาคม 
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แบบใบเสนอราคา 
 

เรียน  ประธานกรรมการเปิดซองประกวดราคา 
 
 1.  ข้าพเจ้า.........................................................อยู่เลขที่..................................ถนน..........................
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด............................โทรศัพท์
.........................................โดย......................................................ผู้ลงนามข้างท้ายน้ี  ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ใน
ประกาศสมาคมสโมสรนักลงทุน  เลขที่ ICPU…./……. และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.........................(ถ้ามี)  โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขน้ันแล้ว  รวมท้ังรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด 

2.  ข้าพเจ้าขอเสนอราคา  ........................................................ ..  ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ
ละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคา  ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
ราคารวม 

 งานบริการระบบสารสนเทศของสมาคมด้วย  3 ปี   

 เทคโนโลยี Cloud Computing    
 (โปรดระบุรายละเอียด Breakdown ราคาโครงการ    
 ปรับปรุงระบบ Cloud Computing   หน้าที่ 3)    
     
     
     
     
 บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
 

  
 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น...................................................(......................................................................... ..........) 
ซึง่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวน.............................................ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วย 

3.  ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน  นับแต่วันเปิดซองประกวดราคา  และสมาคมสโมสรนักลงทุน
อาจรับค าเสนอนี้  ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน
สมควรท่ีสมาคมสโมสรนักลงทุนร้องขอ 

 4.  ก าหนดเวลาส่งมอบ  ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท างานตามสัญญาทันที  และจะส่ งมอบงานตามเอกสาร
ประกวดราคาโดยครบถ้วนถูกต้อง 
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 5.  ในกรณทีี่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้าจะรับรองที่จะ 
  5.1  ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคากับ สมาคมสโมสรนักลงทุน        
ภายใน  15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท าสัญญา 
  5.2  มอบหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 8  ของเอกสารประกวดราคาให้แก่ สมาคม
สโมสรนักลงทุน  ก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ใน     
ใบเสนอราคาน้ี  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สมาคม
สโมสรนักลงทุนและสมาคมสโมสรนักลงทุนมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้หรือสมาคมสโมสร     
นักลงทุนอาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสมาคมสโมสรนักลงทุนไม่มีความผูกพันท่ีจะรับค าเสนอนี้  หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ัง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา   

7. บรรดาหลักฐานประกอบพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก  แบบรูปรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมใบเสนอราคา  ข้าพเจ้ายินยอม
มอบให้สมาคมสโมสรนักลงทุนไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของสมาคมสโมสรนักลงทุน  

 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  ซึ่งสมาคมสโมสรนักลงทุนคืนให้  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสี ยหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจประกวดเอกสารประกวดราคา  ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียด
แล้ว  และเข้าใจดีว่าสมาคมสโมสรนักลงทุนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคาน้ีได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หรือหลายบุคคล  หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราว
เดียวกัน 

 
 
  เสนอมา ณ วันท่ี................................เดือน..............................พ.ศ. ................................... 
 
 

ลงชื่อ..........................................................  
(.....................................) 

ต าแหน่ง..................................... 
ประทับตรา (ถ้ามี) 
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Breakdown ราคาโครงการปรับปรุงระบบ Cloud Computing   
 

ล าดับ รายการ จ านวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม 
1 ลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ Virtual Server 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) 
(…….ชื่อเครื่อง) 

   

 - CPU หน่วย vCPU    
 - Memory หน่วย GB    

 - Storage หน่วย GB    

 - Windows หน่วย เครื่อง    
1.2 เครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (...............)  

(…….ชื่อเครื่อง) 
   

 ฯลฯ    
2 บริการการเชื่อมต่อโครงข่ายเฉพาะ 

 (Private Link) 
   

     

3 บริการด้านความปลอดภัย (Security)     
 3.1 Virtual Firewall    
3.2 Web Application Firewall    

3.3 Load Balance     

     

4 ซอฟแวร์บริหารจัดการเครือข่าย  
(Monitor Server and Service )  

   

     

 5 ค่าติดตั้ง    
     
6 ค่าบริการ/บริหารจัดการโครงการ    

     
 รวมเป็นเงิน    
 บวก : ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    
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สัญญาว่าจ้างบริการระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี  Cloud Computing 
 

สัญญาฉบับน้ีท าขึ้น ณ สมาคมสโมสรนักลงทุน เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12,16 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ……………… ระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน 
โดย นายวีรพงษ์ ศิริวัน ต าแหน่ง ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งต่อไปนี้สัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”   
ฝ่ายหน่ึง กับ ................ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร   
มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ......................... โดย ................. กรรมการผู้มอี านาจ ลงนามผูกพันบริษัท    
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหน่ึง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการและผู้ให้บริการตกลงให้บริการ ระบบสารสนเทศของสมาคมด้วยเทคโนโลยี Cloud 

Computing ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ระบบคลาว์ด” ตามรายละเอียดตามภาคผนวก 1  

ข้อ 2.   เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนี่งของสัญญา 

ภาคผนวก 1 ข้อก าหนดเทคโนโลยี Cloud Computing (TOR) จ านวน …..แผ่น 
 ภาคผนวก 2 ใบเสนอราคาผู้ให้บริการ ลงวันท่ี ............ จ านวน …… แผ่น 
 ภาคผนวก 3 หลักประกันสัญญา จ านวน 1 แผ่น 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ถือค าวินจิฉัยของผู้ใช้บริการเป็นท่ียุติ และผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตาม 

ข้อ 3. ระยะเวลาการจ้าง 
สัญญาน้ีมีก าหนดระยะเวลาการว่าจ้างใช้บริการระบบคลาว์ดเป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ วันท่ี ………..  

สิ้นสุดวันท่ี……….. 

ข้อ 4. การส่งมอบ 
 4.1 ผู้ให้บริการต องท าการส่งมอบการบริการตามแผนการด าเนินงานที่น าเสนอ 

4.2  กรณีส่งมอบงานบริการรายเดือน 
(1)  ผู้ให้บริการ จะต้องจัดท า และน าส่ง รายงานสภาวะของศูนย์ข้ อมูลหลักเป็นรายเดือน  และ

ต้องมีรายงานการเข้าถึ งทางกายภาพของอุปกรณ์ เพื่อท าการบริหารจัดก าร และ อื่น ๆ ให้กับ ทาง
ผู้ใช้บริการ ไม่เกินวันที่ 15 ของแต่เดือนถัดไป 
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4.2  กรณีส่งมอบงานบริการรายไตรมาส 
(1) ผู้ให้บริการ จะต้องจัดประชุมชี้แจ งรายละเอียดของสภาวะก ารท างานของศูนย์ข้อมู ลหลัก 

พร้อมทั้งน าเสนอปัญหา ที่พบหรือคาดว่าจะมีพ ร้อมแนวทางปฏิบัติหรื อแก้ไข  เพื่อเสนอแก่ ตัวแทนของ
สมาคมอย่างน้อยทุก 3 เดือน ไม่เกินวันที่ 15 ของสิ้นแต่ละไตรมาส 

(2) ผู้ให้บริการ จะต้องรายงายผลการท าส อบระบบจัดเก็บข้อมูลจ ราจร ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ไม่เกินวันที่ 15 ของสิ้นแต่ละไตรมาส 

 
ข้อ 5.   การตรวจรับ 
 ผู้ใช้บริการจะท าการตรวจรับบริการทุกไตรมาส ว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการครบถ้วน และถูกต้องหรือได้มี
การพิจารณาปรับ เนื่องจากความบกพร่องของผู้ใช้บริการตามสัญญาแล้ว ก็จะลงนามรับรองการรับบริการไว้ให้
เป็นหลักฐาน เพื่อให้ผู้ให้บริการจะได้ขอรับเงินค่าจ้างในงวดนั้น ๆ ได้ 
 
ข้อ 6.  ค่าจ้างและการช าระค่าบริการ 

ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าจ้างบริการระบบคลาว์ดและผู้ให้บริการตกลงรับเงินค่าบริการระบบคลาว์ด
จ านวน ......... บาท (..................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจ านวน ..................... บาท (...........................) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะช าระค่าบริการระบบคลาว์ดเป็นไตรมาส 
จ านวน 12 ไตรมาส ในอัตราค่าบริการระบบคลาว์ดไตรมาส ละ ............ บาท (............) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ านวน................. บาท (..................) ภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับได้รับใบเรียกเก็บ
ค่าบริการพร้อมรายงานท่ีเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณางานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ข้อ 7.  การฝึกอบรม  
 ผู้ให้บริการจะต้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบคลาว์ดให้กับตัวแทนของผู้ใช้บริการ โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   

ข้อ 8.   หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญาน้ีผู้ให้บริการได้น าหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกัน จาก  ..........................          

เลขที.่.........................เป็นจ านวนเงิน ............ บาท (.................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 มูลค่างานตามสัญญา 
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

หลักประกันที่ผู้ให้บริการน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้ให้บริการพ้นจากระยะเวลา
รับประกันตามที่ระบุในข้อ 3 ตามสัญญาน้ีแล้ว 

ข้อ 9.   ค่าปรับ  
 กรณผีู้ให้บริการท าการซ่อมแซม / แก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง ให้คิดค่าปรับ ดังนี้ 
    9.1 กรณีระบบไม่สามารถให้บริการได้ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อชั่วโมง ของมูลค่าของสัญญา
โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง และให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่ วัน - เวลา ที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากสมาคม 
ไปจนกระท่ังผู้ให้บริการ สามารถแก้ไขให้กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย  
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9.2 กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการตามข้อก าหนดตามสัญญา หรือผิดปกติไปจาก
ขอบเขตความรับผิดชอบในสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการภายใน  2 ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งจาก 
ผู้ใช้บริการและต้องด าเนินการระบุสาเหตุของปัญหาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากผู้ให้บริการไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดได้ตามสัญญา ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อชั่วโมง ของ
มูลค่าของสัญญา โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง และให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่วันและเวลาที่ผู้ให้บริการ
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างไปจนกระท่ังผู้ให้บริการสามารถแก้ไขเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย  

9.3 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถด าเนินการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อวันของวงเงินตามสัญญา โดยให้เริ่มนับค่าปรับตั้งแต่วัน-
เวลาที่เกินก าหนดการด าเนินการย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักจนกระทั่ง ผู้ให้บริการสามารถด าเนินการ
ย้ายระบบบริการได้แล้วเสร็จ 

9.4 กรณีที่การย้ายระบบบริการกลับสู่ศูนย์ข้อมูลหลักไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดอันเนื่องมาจาก
ความไม่พร้อมหรือความบกพร่องของส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมาคมจะไม่คิดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว
พร้อมทั้งจะชดเชยเวลาที่เสียไปกลับคืนให้ผู้ให้บริการด าเนินการตามแผนย้ายระบบบริการต่อไป 

ข้อ 10.  การขยายเวลาให้บริการตามสัญญา 
 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันสืบเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้บริการ 
หรือพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ
ได้ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ดังนี้ 
 10.1  กรณีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ เหตุจากภัยธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้
เกิดหยุดชะงักการให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไข โดยผู้ให้บริการอยู่ในระหว่างการแก้ไขเหตุดังกล่าว  
ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 1 วัน 
เพื่อขอขยายเวลาการให้บริการออกไป ทั้งน้ีผู้ใช้บริการอาจจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาตามที่เห็นสมควร
 10.2  กรณีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ เหตุจากวงจรระหว่างประเทศ หรือ
วงจรในประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดหยุดชะงักการให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา โดยผู้ให้บริการอยู่ใน
ระหว่างการแก้ไขเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าภายใน 15 วัน เพื่อขอขยายเวลาการให้บริการออกไป ทั้งน้ีผู้ใช้บริการอาจจะพิจารณา
อนุญาตให้ขยายเวลาตามที่เห็นสมควร 
 ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคแรก ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะขอขยายเวลาให้บริการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  10.3 เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการครบก าหนดตามสัญญาบริการแล้ว  ผู้ให้บริการจะต้องรื้อถอนการติดตั้ง
ระบบคลาว์ดน ากลับคืนไปภายใน 15 วัน โดยผู้ให้บริการเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น   
 ถ้าผู้ให้บริการไม่รื้อถอนการติดตั้งเครือข่าย และน าอุปกรณ์ฯ กลับคืนไปภายในก าหนดเวลาตามวรรค
แรก ผู้ใช้บริการจะก าหนดเวลาให้ผู้ให้บริการรื้อถอนการติดตั้งเครือข่ายและน าอุปกรณ์ฯ กลับคืนไปอีกครั้งหน่ึ ง
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการยังไม่ร้ือถอนการติดตั้งเครือข่าย และน าอุปกรณ์ฯ กลับคืนไปอีก  
ผู้ใช้บริการมีสิทธิน าอุปกรณ์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ให้บริการยอมให้ผู้ใช้บริการหัก
เป็นค่าปรับ และ/หรือ หักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายดังต่อไปนี้คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้เสียไปใน
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การขายทอดตลาดอุปกรณ์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการท าสถานท่ีที่ร้ือถอนอุปกรณ์ออกไปให้มีสภาพดังเดิมก่อนท า
สัญญาน้ี ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากการที่ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้สถานท่ีที่มีอุปกรณ์ของ      
ผู้ให้บริการติดตั้งอยู่ท าการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ได้เงินที่เหลือผู้ใช้บริการจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการ 
 10.4  ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  อันเกิดแก่ระบบคลาว์ดและบริการ
อินเทอร์เน็ต อันมิใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ 
 10.5 ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้นในอันตรายซ่ึงอาจมีขึ้นแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการและ/หรือบริวารของผู้ใช้บริการ ซึ่งอันตรายน้ันอาจเกิดจากการใช้เครื่องหรือกระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน
ระบบวงจรระหว่างประเทศความเร็วสูงที่ใช้บริการนั้น  
 10.6 ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระบบคลาว์ดของผู้ให้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
และท่ีจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ต่อไปทุกประการ 

ข้อ 12.  การบอกเลิกสัญญา 
 ในระหว่างอายุสัญญา หากผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้ให้บริการผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการ
ด าเนินการนอกเหนือจากการเรียกค่าปรับตามสัญญาข้อ 9 จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดังต่อไปนี้ 
 12.1  ริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน ตามสัญญาข้อ 8 ทั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนแล้วแต่ผู้ใช้บริการจะเห็นสมควร 
 12.2  เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้ให้บริการ 

 ถ้าการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เปน็เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเกินกว่าจ านวน
หลักประกันตามสัญญาข้อ 8 ผู้ให้บริการยอมรับผิด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่เกินจ านวนความ
รับผิดชอบของหลักประกันให้แก่ผู้ใช้บริการจนครบถ้วนภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ 
 
ข้อ  13.  การรักษาความลับ 

ผู้ให้บริการตกลงจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ “สัญญาว่าจ้างบริการระบบสารสนเทศของสมาคม
ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing” และจะเก็บรักษาข้อมูล และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาน้ีไว้เป็น
ความลับ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ให้บริการตกลงจะควบคุมดูแลให้
บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือ ตัวแทนของตนให้ปฏิบัติตามในวรรคก่อนเช่นเดียวกัน 
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 สัญญาน้ีท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดเป็นการถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

สมาคมสโมสรนักลงทุน บริษัท ....................................... 
 
 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ใช้บริการ 
(นายวีรพงษ์ ศิริวัน) 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้บริการ
(.......................................) 

  
 

ลงชื่อ................................................................พยาน 
(นายวงกรต  โยธานัก)  

ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................) 

 
     
 
*สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสัญญา 



 
เอกสารแนบ 1.4 (2) 

แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 
เลขที…่………………………      วันท่ี………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้า……….(ชื่อธนาคาร) ……………………..ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……………………ถนน…………………..
ต าบล/แขวง……………………..อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………………………
โดย…………………………………………….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
สมาคมสโมสรนักลงทุน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ดังมีข้อความต่อไปนี ้

1.  ตามท่ี………………………….(ชื่อผู้ให้บริการ) ………………………ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ได้ท า
สัญญา……………… ตามสัญญาลงวันที…่………………..ซึ่งผู้ให้บริการต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ
ผู้ใช้บริการ เป็นจ านวนเงิน……………………….บาท   (………………………….……..) 

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขท่ีจะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการช าระเงิน
ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ใช้บริการ จ านวนไม่เกิน……………………บาท (…………………………) ในกรณีท่ีผู้ให้บริการ
ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องช าระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ให้บริการมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่
ก าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้
ผู้ให้บริการช าระหนี้นั้นก่อน 

2.  หากผู้ใช้บริการได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ให้บริการหรือยินยอมให้ผู้ให้บริการปฏิบัติผิดแผกไปจากเง่ือนไขใด ๆ 
ในสัญญา     ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

3.  หนังสือค้ าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวจนถึงภาระหน้าที่ท้ังหลายของผู้ให้บริการ
จะได้ปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตราบเท่าทีผู่้ให้บริการยังต้อง
รับผิดชอบต่อ  ผู้ใช้บริการตามสัญญาซื้อขายอยู ่

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ค้ าประกัน 
                         (…………………………………………….) 
          ต าแหน่ง…………………………………………….. 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน 
       (………………………………………………) 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน 
       (………………………………………………) 
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แบบหนังสือค ้าประกัน 
(หลักประกันซอง) 

 
เลขที่…………………………      วันที…่……………………………………. 
 
 ข้าพเจ้า……….(ชื่อธนาคาร) ……………………..ส านักงานตั้งอยู่เลขที…่…………………ถนน……………….………..
ต าบล/แขวง…………………………..อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………………………………………………
โดย……………………………….…………………..…….ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
สมาคมสโมสรนักลงทุน มีข้อความดังนี ้

 1.  ตามที…่……………………….(ชื่อผู้เสนอราคา) ………………………ได้ยื่นซองประกวด/สอบราคา................................
ตามเอกสารประกวด/สอบราคาเลขที่ ICPU……......................…… ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวด/สอบราคาต่อ
สมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นจ านวนเงิน ............................. บาท (………………….) นั้น 

 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการช าระเงนิตามสิทธิ
เรียกร้องของสมาคมสโมสรนักลงทุน จ านวนไม่เกิน ........................ บาท  (……………) ในกรณี……(ชื่อผู้เสนอราคา) ………………
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวด/สอบราคา อันเป็นเหตุให้สมาคมสโมสรนักลงทุน มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวด/สอบราคาหรือ
ให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที…่……………….(ชื่อผู้เสนอราคา) ……………………………………ได้ถอนใบเสนอราคาของ
ตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปท าสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเอกสารประกวด/สอบราคา โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และสมาคมสโมสรนักลงทุน       
ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให…้…………..(ชื่อผู้เสนอราคา) ……………..ช าระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ าประกันน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต ่(วันทีย่ื่นซองประกวดราคา) ถึง วันที่สมาคมได้ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ข้างต้น  เก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการคืนหนังสือค้ าประกันซอง และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันน้ีภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

3. ถ้า……………………….(ชื่อผู้เสนอราคา) ……………………………...….ขยายก าหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคา
ออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันนี้  ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว 

 ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

    (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้ค้ าประกัน 
                         (…………………………………………….) 
            ต าแหน่ง…………………………………………….. 

       (ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน 
       (………………………………………………) 

       (ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน 
       (………………………………………………) 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 

1. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จ านวน .................แผ่น 
 บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน...............แผ่น 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน ...........แผ่น 
 หนังสือบริคณห์สนธิ  จ านวน.............แผ่น 
 บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน..................แผ่น 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวน.............แผ่น 

2. ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ านวน.................แผ่น 
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 

-  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
     ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน ..............แผ่น 
     บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน...........แผ่น 

-  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ านวน ..........แผ่น 
    หนังสือบริคณห์สนธิ จ านวน................แผ่น 
     บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) จ านวน..............แผ่น 
     บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จ านวน..................แผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1.5 (1) 

2/2 

 
(ข) อื่น ๆ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคา/ประกวดราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอราคา 
    (.....................................) 

 



เอกสารแนบ 1.5 (2) 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

1.  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน ...............แผ่น 
2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จ านวน ..................แผ่น 
3. หลักประกันซอง  จ านวน..................แผ่น 
4. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ
ประกวดราคาถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอราคา 
    (.....................................) 

  
 
 


