ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ประจาปีงบประมาณ 2564
1. ความเป็นมา
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สนช.) ได้มีกำรจัดทำเว็บไซต์และระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อเป็นช่องทำงในกำรให้บริกำรประชำชน และเป็นช่องทำงติดต่อสื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรกับผู้รับบริกำรภำยนอก โดยปัจจุบันเว็บไซต์ และระบบลงทะเบียนออนไลน์มีกำรใช้บริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนในกำรประมวลผล และติดต่อ สื่อสำรผ่ำนระบบ Cloud Service จำกหลำกหลำยผู้ให้บริกำร เป็นเหตุ
ให้ไม่มีรูปแบบกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนกลำง ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์และระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงไม่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของงำนหรือระบบงำน
ใหม่ทอี่ ำจเกิดขึ้นในอนำคต
ในกำรนี้ สนช. ได้ริเริ่มในกำรดำเนินกำรรวมศูนย์เว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์เข้ำมำบนระบบ
Cloud Service ส่วนกลำง เพื่อให้ สนช. สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนผ่ำนระบบ Cloud Service
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ โดย สนช. มีควำมประสงค์ที่จะจัดหำผู้ให้บริกำรเช่ำใช้บริกำร
ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมำณ 2564
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจั ดหำบริ กำรระบบ Cloud Service ส ำหรับเว็บไซต์ และระบบลงทะเบียนออนไลน์ของ สนช.
เพื่อให้ เกิดกำรบริห ำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนกลำง และเกิดประสิ ทธิภำพในกำรจัดกำร
เว็บไซต์ และระบบลงทะเบียนออนไลน์
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งำนและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
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3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
3.11 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รั บ คัดเลื อกเป็นคู่สั ญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธ นำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงิ นสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
3.14 ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และผลงำนที่คล้ำยกับงำนจ้ำงให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
เสมือน หรือบริกำรอื่นใดที่มีลักษณะของระบบกำรทำงำนใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริกำรให้เช่ำระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยเสมือ น บริ กำรติดตั้งเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ แ ม่ ข่ำยเสมื อน หรือบริกำรศู นย์ ข้ อมู ล /ให้ เ ช่ำ พื้น ที่ (Colocation) ต่อจำกหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยมีมูลค่ำของผลงำนในหนึ่งโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
1,200,000.-บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) โดยต้องแนบสำเนำคู่สัญญำจ้ำงหรือสำเนำใบรับรองผลงำน
3.15 ผู้เสนอรำคำต้องสำมำรถให้บริกำรอินเตอร์เน็ตตำมใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตแบบที่ 1
หรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 1 หรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
4. ขอบเขตของงาน
4.1 ผู้ รั บ จ้ ำงต้องเป็ น ผู้ ให้บ ริ กำรศูนย์ข้อมูล คอมพิว เตอร์ (Data Center) และบริกำรระบบคลำวด์
(Cloud Computing) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
4.1.1 ศู น ย์ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (Data Centerและบริ ก ำรระบบคลำวด์ (Cloud Computing)
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ดังต่อไปนี้
1) มำตรฐำนศูนย์คอมพิวเตอร์ Uptime Institute ในระดับ Tire III หรือดีกว่ำ
2) มำตรฐำนกำรบริหำรกำรรักษำควำมควำมปลอดภัย ISO/IEC 27001
3) มำตรฐำนกำรจัดกำรบริกำรด้ำนไอที ISO/IEC 20000-1
4) มำตรฐำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ISO 22301
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5) มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ส ำหรั บ ระบบคลำวด์ CSA-STAR Cloud Security (CSA
STAR)
4.1.2 ศูน ย์ ข้อมูล คอมพิว เตอร์ (Data Center) ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่ำงน้อย 3 ศูนย์ ข้อมู ล
มี ร ะยะทำงห่ ำ งกั น อย่ ำ งน้ อ ย 100 กิ โ ลเมตร จ ำนวน 1 ศู น ย์ ข้ อ มู ล และ Data Center
ทุกแห่ ง ต้องมีร ะบบเครือข่ำยสื่ อสำรหลั ก ที่เชื่อมเป็นเครือข่ำยเดียวกันด้วยเทคโนโลยี
บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย (Software Define Infrastructure: SDI) เพื่อรองรับแผนกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Planning: BCP)
4.1.3 ที่ตั้งของศูน ย์ ข้อมูล คอมพิว เตอร์และระบบสนับสนุนต่ำงๆ (Data Center & Facilities)
จะต้องมีควำมมั่นคงปลอดภัย อย่ำงน้อยดังนี้
1) ไม่มีควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ อันได้แก่ ภัยจำกอุทกภัย โดยต้องเป็นพื้นที่อยู่สูง
กว่ำระดับน้ำทะเลอย่ำงน้อย 20 เมตร
2) ตั้ ง ห่ ำ งจำกสิ่ ง ปลู ก สร้ำ งที่ มี ควำมเสี่ ย งจำกภัยคุ ก คำมทำงกำยภำพ อั น ได้ แก่
สนำมบิน โรงกลั่นน้ำมัน หรือสถำนีน้ำมัน โรงงำนเคมี และโรงกำจัดขยะมีพิษ
ไม่น้อยกว่ำ 2 กิโลเมตร
4.1.4 มีวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภำยในประเทศ (National Internet
Exchange: NIX) ไม่น้อยกว่ำน้อย 5 แห่ ง และวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล
อิน เทอร์ เน็ ตเพื่อออกต่ำงประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ไม่น้อยกว่ำ
น้อย 3 แห่ง ในกรณีที่ Gateway ใด Gateway หนึ่งขัดข้องก็สำมำรถใช้งำนอีก Gateway
ได้โดยอัตโนมัติ
4.1.5 สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องโดยมีระดับของกำรให้บริกำร (Service Level Agreement)
ไม่ต่ำกว่ำ 99.90% ต่อเดือน หรือหยุดให้บริกำรได้ (Down Time) ไม่เกิน 44 นำทีต่อเดือน
4.1.6 มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ดู แ ลกำรให้ บ ริ ก ำร (On-Call Service) พร้ อ มให้ ค ำปรึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ค วำม
ช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดำห์ และมีผู้ชำนำญงำน
พร้อมให้คำปรึกษำและปฏิบัติงำน ในกรณีที่มีปัญหำเร่งด่วน (Urgent Case) ตลอดอำยุ
สัญญำ
4.1.7 มีระบบสำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำหลัก และต้องสำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
4.1.8 มี ศู น ย์ รั บ แจ้ ง (Network Operation Center หรื อ Call Center หรื อ Helpdesk) เพื่ อ
ให้บริกำรสนับสนุนหลังกำรขำยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดำห์
4.1.9 มีเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญสำหรับดำเนินงำน และกำรให้คำแนะนำด้ำนเทคนิค โดยมีใบรับรอง
VMware Certificate Professional ( VCP) , Cisco Certificate Network Professional
(CCNP) Routing Switching และ ITIL Foundation เป็นอย่ำงน้อย
4.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำระบบคลำวด์ (Cloud Computing) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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4.2.1 ให้บริกำรระบบ Public Cloud Service สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือนที่ใช้ CPU
Architecture แบบ 32-bit (x86) และจะต้องเป็นฮำร์ดแวร์ (Hardware) ที่มีเทคโนโลยี
Hyper-Converged อยู่ ใ น Leader ของ Gartner Magic Quadrant for Hyper-Converged
Infrastructure ปี 2018
4.2.2 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับรองรับกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ ข่ำย
เสมือน โดยมีทรัพยำกรรวม ดังนี้
1) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน
จำนวน 12 VM
2) จำนวนหน่วยประมวลผลกลำง (vCPU)
จำนวน 40 Core
3) จำนวนหน่วยควำมจำหลัก (RAM)
จำนวน 86 GB
4) จำนวนพื้นที่เก็บข้อมูล (Disk)
จำนวน 5,900 GB
5) จำนวนโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (Operating System)
Microsoft Windows Server Standard Edition
จำนวน 2 License
6) จำนวนโปรแกรมระบบจัดกำรเว็บโฮสติ้ง (cPanel License) จำนวน 6 License
4.2.3 จั ด เตรี ย มลิ ข สิ ท ธิ์ ข องโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ำร (Operating System) ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือนและโปรแกรมระบบจัดกำรเว็บโฮสติ้ง (cPanel License) ให้
สนช. ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องโดยชอบธรรม
4.2.4 จั ด เตรี ย มโปรแกรมบริ ห ำรจั ด กำรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ำ ยเสมื อ น The Acropolis
hypervisor (AHV) Version 5.5 ขึ้นไป โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฏหมำย
4.2.5 จัดเตรียมระบบสำรองข้อมูล (Backup) และทำกำรบันทึกข้อมูลของระบบทั้งหมด เก็บไว้
ภำยในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (Backup
Site) ทุกวัน โดยมีเงื่อนไขกำรสำรองข้อมูล ดังนี้
1) มีกำรส ำรองข้อมูล ที่ศูนย์ข้อมูล คอมพิว เตอร์ห ลั ก (Backup Site) โดยทำกำรเก็บ
สำรองข้อมูลไว้เป็นรำยวัน จำนวน 7 วัน
2) มีกำรสำรองข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) โดยทำกำรเก็บสำรอง
ข้อมูลไว้เป็นรำยวัน จำนวน 7 วัน
4.2.6 ไม่ จ ำกั ด จ ำนวนกำรถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล (Unlimited Data Transfer) ภำยในระบบคลำวด์
Cloud Computing Environment
4.2.7 จั ด เตรี ย ม Public IP Address ชนิ ด IPv4 จ ำนวนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 10 IP ส ำหรั บเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน
4.2.8 มีระบบติดตำมและแจ้งเตือนสถำนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Status) เมื่อเกิดปัญหำ
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 15 นำที
4.2.9 มีระบบกำรติดตำมสถำนะเครือข่ำย (Monitor Network Status) เมื่อเกิดปัญหำภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 15 นำที
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4.2.10 มีขนำด Internet Bandwidth ภำยในประเทศของระบบคลำวด์ (Cloud Computing)
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 40 Gbps. หรือดีกว่ำ
4.2.11 มี ข นำด Internet Bandwidth ต่ ำ งประเทศของระบบคลำวด์ (Cloud Computing)
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 400 Mbps. หรือดีกว่ำ
4.3 ผู้รับจ้ำงต้องมีคุณสมบัติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (IT Security) อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
4.3.1 ติดตั้งระบบ Anti-Virus ที่สำมำรถปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือนแบบ Agentbased หรือ Agentless ไม่น้อยกว่ำ 12 VM
4.3.2 มีระบบป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสมือน โดยรองรับกำรใช้งำนระบบรักษำควำม
ปลอดภัย (Virtual Firewall)
4.3.3 มีกำรเก็บ Log ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยประวัติข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ที่ผ่ำนเข้ำ-ออก
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนโดยผู้รับจ้ำงจะต้องนำส่งข้อมูล Log ให้ สนช. หำกได้รับกำรร้อง
ขอ
4.4 คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ จั ด เตรี ย มใบรั บ รองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ SSL (SSL Certificate) ส ำหรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด OV Wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง ระยะเวลำอำยุใบรับรอง 1 ปี
4 ระยะเวลาการดาเนินการ
ระยะเวลำ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564
5 วงเงินในการเช่า
เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บำท (สองล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
6 ราคากลางและแหล่งที่มา
6.1 รำคำกลำง 2,317,620.- บำท (สองล้ำนสำมแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบำทถ้วน)
6.2 แหล่งที่มำของรำคำกลำง
- บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
- บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท อิน ซิสเต็ม จำกัด
7 กาหนดส่งมอบงานและการชาระเงิน
เมื่อผู้ รั บ จ้ ำงได้ดำเนิ น กำรจั ดงำนตำมขอบเขตของงำนเป็นไปด้ว ยควำมเรียบร้อยตำมขั้นตอน และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำเห็นชอบแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงจะจ่ำยเงินซึ่งเป็นเงินบำทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้ำง โดย
กำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นรำยงวดๆ ละเท่ำกัน จำนวน 12 งวด
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ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจำเป็นต้องส่งมอบเอกสำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรใช้งำนของระบบภำยในงวดที่ 1 ดังนี้
1) เอกสำร Logical Diagram สำหรับระบบคลำวด์ Cloud Services ที่ให้บริกำร โดยระบุรำยละเอียด
แต่ละ VM และ IP Address ที่ใช้งำนทั้งหมด
2) เอกสำรแสดงรำยละเอียดสถำนที่ติดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ Data Center พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์
ติดต่อ Call Center และอีเมล
3) เอกสำรคู่มือกำรใช้งำน Cloud Portal
8 การรับประกันผลงาน
ผู้เสนอรำคำต้องรับประกันผลงำนตลอดอำยุสัญญำจ้ำงบริกำร ภำยหลังส่งมอบงำนและกรรมกำรตรวจ
รับลงนำมเรียบร้อยครบถ้วน ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องใดๆ แก่งำนตำมใบสั่งซื้อ /จ้ำง ในช่วงเวลำรับประกัน
ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติภำยใน 4 ชั่วโมง นับจำกเวลำที่ได้รับแจ้ง จำก สนช.
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติมจำกสำนักงำน
หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ภำยในเวลำดังกล่ำวผู้รับจ้ำงต้องยินยอมให้ ผู้ว่ำจ้ำง ปรับเงินวันละไม่เกิน
0.1 % ของมูลค่ำโครงกำร จนกว่ำผู้ให้รับจ้ำงจะเข้ำมำดำเนินกำรแก้ไขปัญหำจนแล้วเสร็จ สำมำรถใช้งำนได้
ปกติดังเดิม ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนในข้อ 4
9 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นขอเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสิน โดย
ใชหลักเกณฑหลักเกณฑกำรประเมินคำประสิทธิภำพตอรำคำ (Price Performance) และจะพิจำรณำจำก
รำคำรวม
โดยพิจำรณำใหคะแนนตำมปจจัยหลักและน้ํำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) รำคำที่ยื่นขอเสนอ (Price)
กำหนดน้ำหนักเทำกับรอยละ 30
2) ขอเสนอทำงดำนเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ
กำหนดน้ำหนักเทำกับรอยละ 70
คะแนนด้ำนเทคนิค
ลำดับที่
รำยกำรให้คะแนน
คะแนนเต็ม
1
ควำมสำมำรถกำรให้บริกำรระบบ Cloud Service ได้อย่ำงต่อเนื่องและ
40
บริกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ
2
คุณสมบัติเฉพำะ (Specification) ของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบ
30
สนับสนุนต่ำงๆ
3
ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคในกำรดูแลรักษำ ระบบ Cloud Service
20
4
ข้อมูลของบริษัท ผลงำนของบริษัท รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่
10
ดำเนินงำนในโครงกำร
รวม
100
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10 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยยุทธศำสตร์นวัตกรรม
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 627
โทรสำร 0 2017 5566
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