โครงการดูแลบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการดาเนินงานตามโครงการดูแลบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ.
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1. ระบบ E-mail 2. ระบบ Web Portal 3. ระบบติดตามงาน/โครงการ
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 5. ระบบการเงินและบัญชี 6. ระบบงบประมาณ 7. ระบบบุคลากร 8. ระบบพัสดุ
9. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 10. ระบบบริหารเงินทุน ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาผู้ดูแลบารุงรักษาระบบดังกล่าวของ สพพ. ทั้งใน
ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อยู่สานักงาน รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่ตั้งที่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ระบบ Cloud ของ สรอ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง มีการบารุงรักษา
และซอมแซมแกไข ตลอดจนหาอุปกรณ์ทดแทนระหว่างที่ระบบขัดข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทางานของ สพพ.
2. เป้าหมาย
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และห้องปฏิบัติการทั้งที่อยู่ที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และ สพพ. ตลอดจนระบบ Cloud ของ สรอ. รวมทั้งสามารถ
จัดหาอุปกรณ์ทดแทน หรือปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระยะเวลา
หยุดทางานของระบบ (Downtime) น้อยที่สุด
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3. ขอบเขตของงาน
การจั ด จ้ า งดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ผู ช นะการประกวดราคาจะต อง
ดาเนินการดูแลบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องดาเนินการ ดังนี้
ลาดับที่
รายการ
การดูแลรักษา
1
ดูแลรักษาระบบให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องทาการสารองข้อมูลระบบ
พร้อมบริการจัดทาระบบสารองข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 แบบ
ดังนี้
1) ด าเนิ นการส ารองข้ อมู ลทุ กวั น
(Incremental Backup)
2) ด าเนิ น การส ารองข้ อ มู ล ทุ ก เดื อ น
(Full Backup)
เพื่อป้องกันระบบและข้อมูลของ สพพ.
ไม่ให้ชารุดเสียหาย โดยผู้เสนอราคาทาการ
ส ารองข้อมูล ตรวจสอบ ให้ ถู กต้อง และ
หากเกิ ด การช ารุ ด ผู้ เ สนอราคาต้ อ ง
ด าเนิ นการกู้ คื นข้ อมู ลให้ พร้ อมใช้ งาน
รวมถึงแก้ไข และป้องกันกรณีมีการโจมตี
ด้วย Virus/Hacker
2
ดูแล Website และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ดูแ ลระบบ Website และ Intranet
ให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ตามความ ของ สพพ. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ต้องการของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน - ปรั บ ปรุง ระบบภายใน Intranet ให้
เป็นระบบปัจจุบัน
3
ดูแลระบบงานของ สพพ. จานวน 10 ระบบ หรือ ดู แ ลรั ก ษาระบบบริ ห ารส านั ก งาน
ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต
ตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หาจากการใช้ ง าน
1. ระบบ E-mail
และข้อบกพร่องในการพัฒนา (Bug) ให้
2. ระบบ Web Portal
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. ระบบติดตามงาน/โครงการ
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. ระบบการเงินและบัญชี
6. ระบบงบประมาณ
7. ระบบบุคลากร
8. ระบบพัสดุ
9. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
10. ระบบบริหารเงินทุน
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ลาดับที่
รายการ
การดูแลรักษา
4
ป รั บ ป รุ ง Window Server Version ร ว ม ถึ ง - ดูแลและแก้ไขปัญหา ตลอดจนตั้งค่า
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยของ สพพ. รวมถึ ง
แม่ข่ายให้เป็นปัจจุบัน
Update Anti-Virus ให้เป็นปัจจุบัน
- ลดช่องโหว่การเจาะระบบ Firewall
(Hacker) ของผู้บุกรุก
5
จัดทาระบบ File Share ให้ใช้งานได้สะดวกมาก ส ร้ า ง ร ะ บ บ File Share ใ ห้ มี
ขึ้น ตลอดจนมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน
ประสิทธิภาพ และรัดกุม
6
เป็นตัวแทนของ สพพ. ในการดูแล ติดต่อ แก้ไข ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ปั ญ หาของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ ประกอบด้ ว ย CAT และ ส านั ก งาน
หน่วยงานภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) รวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Internet
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ
7
ด าเนิ น การโอนย้ า ยข้ อ มู ล จากระบบเดิ ม ขึ้ น สู่ ติ ด ตั้ ง ระบบ และโอนย้ า ยข้ อ มู ล จาก
ระบบใหม่ (Data Migration) กรณีมีการร้องขอ ระบบเดิมขึ้นสู่ระบบใหม่
ของ สพพ.
8
ให้ ค าปรึ ก ษาและออกแบบระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบ ตลอดจนให้คาแนะนา
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในการปรั บปรุ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้ งในด้ าน Hardware
Software และ ระบบ Network
- ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าอุ ปกรณ์ ที่
เหมาะสมกับ สพพ.
9
รายงานผลการดาเนิ น งานการดูแลบารุง รักษา รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ เสนอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ตลอดจน ราคาประจ าทุ ก เดื อ น หรื อ กรณี ที่
ปัญหาและแนวทางในการดาเนินการแก้ไข
ร้องขอ นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
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4. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน
5. การส่งมอบงาน
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือน โดยการส่งรายงานตาม ข้อ 3
6. การจ่ายเงิน
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จะแบ่ง
จ่ายเงินทั้งหมด จานวน 4 งวด งวดละ 25% ของราคางานจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบงานตาม
ข้อ 5 และ สพพ. ได้ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
7. งบประมาณ
วงเงินงบประมาณ 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว
8. การรับประกัน
1. ผู้เสนอราคาต้องให้บริการดูแลรักษาระบบให้พร้อมใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี ครอบคลุมการ
แก้ปัญหาอันเนื่องจากการใช้งานโปรแกรมและข้อบกพร่องในการพัฒนา (Bug) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในกรณีที่มี
การพัฒนา Version ที่ใหม่กว่า จะทาการ Upgrade ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. ผู้เสนอราคาต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถใช้งานได้
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
3. กรณีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเกิดช ารุ ดบกพร่ องหรื อขัดข้อง ผู้เสนอราคาต้องดาเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ อยู่ ในสภาพใช้งานดังเดิมภายใน 24 ชั่วโมง หากอุปกรณ์ช ารุ ดไม่สามารถแก้ไขได้ให้ จัดหา
อุปกรณ์ทดแทน โดยไม่มคี า่ ใช้จ่าย ระหว่างที่ สพพ. จัดหาอุปกรณ์นั้น
4. กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และสานักงานยังไม่ได้บอก
เลิกสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคางานจ้างตาม
สัญญา นับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถให้บริการจนถึงวันที่สามารถให้บริการได้ตามสัญญา นอกจากนี้ ผู้เสนอราคา
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เฉพาะส่วนที่เกินจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
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