
 

ร่าง 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือรองรับ IPv6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

----------------------------------- 
1.  ความเป็นมา 
  ส านักงาน ก.พ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบลงทุน เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของ
ส านักงาน ก.พ. เพื่อรองรับ IPv6 จ านวน 9 ประเภทรายการ โดยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด
และติดตามผลการด าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยระยะสั้นให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือรองรับ IPv6  
 

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ 
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ 
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน 
เช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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4.  รายการพัสดุ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง 
2. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน (Virtualization Software) 

ประกอบด้วย 
2.1 ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสมือน  
2.2 ระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน  
2.3 ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  

1 ระบบ 
 
 
 

 
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

แบบ Blade Server   
1 ชุด 

4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ของ SAN ส าหรับ Blade 
Server  

6 หน่วย 

5. Hard disk ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS  12 หน่วย 
6. Hard disk ของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ NAS (Network 

Area Storage) ชนิด SATA  
7 หน่วย 

7. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB  38 หน่วย 
8. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB  8 หน่วย 
9. อุปกรณ์จัดเก็บ Log  1 ชุด 

 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือรองรับ IPv6 ตามเอกสารแนบ 1  จ านวน 7 หน้า   
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ   

   ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ของส านักงาน ก.พ. เพ่ือรองรับ IPv6 ให้แก่ส านักงาน ก.พ. ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7.  การจ่ายเงิน 

        การเบิกจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ และ 
ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
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8. วงเงินในการจัดซื้อ 

                เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วงเงิน 6,289,000.- บาท  
(หกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

9. ราคากลางในการจัดซื้อ 

 เป็นเงินจ านวน 6,281,607.- บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

10.  การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) 

  ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 
ครั้งละ 10,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
 สถานที่ติดต่อ   กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน ส านักงานเลขาธิการ ส านักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทรศัพท ์  0 2547 1097 
 โทรสาร   0 2547 1083 
 เว็บไซต์ www.ocsc.go.th  (E-mail address  :  opm@ocsc.go.th) 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย   
 
 

----------------------------- 
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