รายละเอียดคุณลักษณะ
การเชาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบองคกร
(Internet Leased Line)

สําหรับ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

โดย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

รายละเอียดคุณลักษณะ
การเชาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบองคกร
(Internet Leased Line)
สําหรับ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
-------------------------------------------------------------------๑.

ความเป;นมา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ เชน เว็บไซตของกรมการแพทย
เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและหนวยงานของกรมการแพทย ระบบงานตางๆ เพื่อใหบริการกั บ
หนวยงานสังกัด เชน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบริหารงบประมาณ ระบบ VPN เพื่อการใชงาน
GFMIS ซึ่งป5จจุบัน มีจํานวนผูใชงานและจํานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อใหบริการเพิ่มมากขึ้น กรมการ
แพทย จึงมีความประสงคเชาใชบริการอินเทอรเน็ตแบบองคกร (Corporate Services) เพื่อเปIนชองทางเฉพาะ
สําหรับรองรับการใหบริการระบบสารสนเทศที่สําคัญของกรมการแพทยผานระบบอินเทอรเน็ต และเพื่อเปI น
ชองทางสํารองใชงานสื่อสารขอมูลของกรมการแพทย

๒.

คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา
๒.๑ ผูใหบริการตองเปIนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตตามกฎหมาย
หรือผูใหบริการจะตองเปIนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมไดตามกฎหมาย หรือไดรับสัมปทานจากรัฐ
และตองดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางดานการเชื่ อ มโยงเครื อ ขายขอมู ล อิ น เทอรเน็ ต มาแลวไมนอยกวา ๓ ปS
(แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
๒.๒ ผู ใหบริ ก ารตองมี ร ะบบรั บ แจงป5 ญ หาที่ ค อยรั บ แจงและแกไขป5 ญ หาในการใหบริ ก ารเครื อ ขาย
อินเทอรเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด ซึ่งตองจัดชองทางการรับแจงป5ญหาของกรมการแพทย ประกอบไป
ดวยทาง โทรศัพท โทรสาร e-mail และ SMS เปIนอยางนอย (แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
๒.๓ ผูใหบริการตองมีการสนองตอบลูกคาในการรับทราบเหตุเสียภายใน ๓๐ นาทีหลังจากรับแจงจาก
ลูกคา (ในทุกกรณี) และเมื่อทราบเหตุขัดของตองแจงใหกรมการแพทยทราบทันที
๒.๔ ผู ใหบริ การจะตองมี ร ะบบตรวจสอบดู แ ลการเชื่ อ มโยงเครือ ขายอิ น เทอรเน็ ต ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศแบบ ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด (แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
๒.๕ มีบริการใหคําปรึกษาจากวิศวกรผูมีความเชี่ยวชาญดานอินเทอรเน็ตที่พรอมใหคําแนะนําโดยไมคิด
มูลคา (แนบเอกสารหลักฐานของวิศวกรผูมีความเชี่ยวชาญมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
๒.๖ ผู ใหบริ ก ารตองเปI นผู ใหบริ ก ารระบบเครื อ ขายอิ น เทอรเน็ ต ที่ มี ร ะบบเครื อ ขายเชื่ อ มโยงไปยั ง
ตางประเทศโดยที่มี Bandwidth รวมแลวไมนอยกวา ๑๐ Gbps. (แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
๒.๗ ผูใหบริการตองเปIนผูใหบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีระบบเครือขายเชื่อมโยงในประเทศ
ของการสื่อสารแหงประเทศไทย (National Internet Exchange) โดยที่มี Bandwidth รวมแลวไมนอยกวา
๕๐ Gbps. (แนบเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา)
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๒.๘ ผูใหบริการตองมีโครงสรางอัตราสวนการใช Bandwidth ในการใหบริการสื่อสารขอมูลเชื่อมโยง
ไปยังตางประเทศ และในประเทศ เฉลี่ยไมเกินรอยละ ๗๐ ของปริมาณ Bandwidth ที่เชื่อมโยงไปยังตางประเทศ
และในประเทศ และตองรักษาอัตราสวนการใหบริการในอัตรานี้ตลอดระยะเวลาของสัญญา มิฉะนั้นจะถือวาผิด
เงื่อ นไขในสั ญญา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิที่ จะบอกเลิกสั ญญากอนครบกําหนดได (แนบ
เอกสารหลักฐานมาเพื่อ ประกอบการพิจารณา โดยตองแสดงใหเห็นถึง สถิ ติปริมาณการใช Bandwidth ทั้ ง
ตางประเทศและในประเทศ ในรูปแบบของสัญลักษณ (แผนภูมิ) เปIนรายเดือน อยางนอย ๓ เดือนยอนหลัง โดย
นับยอนหลังถัดจากเดือนที่ยื่นเอกสารสอบราคา)
๓.

เงื่อนไขทั่วไป
๓.๑ รายละเอียดตาง ๆ ที่บริษัทฯ เสนอมานั้น หากมีป5ญหาเกี่ยวกับการตีความของขอความใด ๆ ใหถือคํา
วินิจฉัยของ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปIนเด็ดขาด
๓.๒ บริ ษัท ฯ ตองศึ กษาเอกสารทุ กฉบั บใหเปI นที่ เขาใจโดยแจงชัด และไมวากรณี ใดๆ ทั้ งสิ้ นจะยกขึ้ น
เปI นขออางโดยอาศั ยเหตุ ผลจากการที่ ล ะเลยไมทํ าความเขาใจในขอความดั ง กลาว หรื อ ละเลยไมปฏิ บั ติตาม
ขอความ หรือโดยอางความสําคัญผิดในความหมายของขอความในประกาศและ/หรือเอกสารทุกฉบับนั้นไมได
๓.๓ บริ ษั ท ฯ จะตองสงมอบแผนการทํ า งานทั้ ง หมดใหกั บ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ
อนุ มั ติแ ผนการทํ า งานภายใน ๕ วั น นั บถั ดจากวันลงนามในสัญญา และกรมการแพทย จะทํ าการตรวจสอบ
แผนการทํางานใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแผนการทํางาน
๓.๔ บริษัทฯ จะตองแนบเอกสารหลักฐานการรับรองตามขอกําหนดตาง ๆ ใหครบถวน หากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขไมครบถวน ใหถือวาผิดเงื่อนไขในการเสนอราคา
๔.

คุณลักษณะการใหบริการอินเทอรเน็ตประเภทองคกร (Corporate Services)
๔.๑ ผูใหบริการตองจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณเปIนชนิดใยแกว (Fiber Optics) ขนาดความเร็วไมนอย
กวา ๓๐๐ Mbps แบบ Full Duplex เชื่อมโยงระหวางกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กับผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต เพื่อใชงานในลักษณะการเชาใชชองสัญญาณความเร็วอยางถาวรในการรับสงขอมูลผานอินเทอรเน็ต
ตลอดระยะเวลาของสัญญา
๔.๒ ผูใหบริการตองจัดหาและติดตั้งอุป กรณการเชื่ อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Router) ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ (Performance Switching) เพื่อรองรับความเร็วชองสัญญาณอินเทอรเน็ตขนาดความเร็ว
รวมไมนอยกวา ๓๐๐ Mbps. และอุ ปกรณชนิดอื่นที่จําเปIนตอการใชงานเชื่อมโยงชองสัญญาณอินเทอรเน็ ต
ระหวางกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กับผูใหบริการอินเทอรเน็ต เพื่อทําใหระบบเครือขายของกรมการ
แพทย สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดตามขอกําหนดนี้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
๔.๓ ผูใหบริการตองจัดใหกรมการแพทยมีการเชื่อมตอใชชองสัญญาณความเร็วอยางถาวรในการรับสง
ขอมูลผานอินเทอรเน็ตขนาดความเร็วรวมไมนอยกวา ๓๐๐ Mbps. (สื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ตไปตางประเทศ
(International) ขนาดความเร็วการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา ๕๐ Mbps. และสื่อสารขอมู ลผานอิ นเทอรเน็ตใน
ประเทศ (Domestic) ขนาดความเร็วการสื่อสารขอมูลไมนอยกวา ๒๕๐ Mbps.) โดยตองสามารถใชงานไดสูงสุด
ถึง ๓๐๐ Mbps. แบบ Full Duplex และเป;นการเชื่อมตอตรงโดยไมมีอัตราสวน (Non-Sharing) ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหกรมการแพทย สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดแบบไมจํากัด (ระยะเวลา
ปริมาณการรับ-สงขอมูล จํานวนผูใชงาน และบริการบนอินเทอรเน็ตทุกรูปแบบ) ตลอดระยะเวลาของสัญญา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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๔.๔ ผูใหบริการตองจัดหาและติดตั้งหมายเลข Public IP Address จํานวนไมนอยกวา ๓๒ หมายเลข
เพื่อใชงานกับระบบอินเทอรเน็ตของกรมการแพทย พรอมจดทะเบียนโดเมนชื่อ Server ของกรมการแพทย
อยางนอย ๘ ชื่อ โดยผูใหบริการตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาและติดตั้งหมายเลข Public IP Address
คาบริก ารจดทะเบียนชื่อโดเมนใหกับกรมการแพทย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหระบบเครือขายของ
กรมการแพทยสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดตามขอกําหนดนี้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
๔.๕ ผูใหบริการตองติดตั้งและปรับแตงระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมการแพทย ใหสื่อสารขอมูล
กับเครือขายอินเทอรเน็ตผานทางผูใหบริการไดตามความตองการของ กรมการแพทย (บริการติดตั้งแบบ On Site Service หากมี
การรองขอ)
๔.๖ ผูใหบริการตองจัดหาและติดตั้งระบบ Hi-Speed Internet (ADSL) ขนาดความเร็วไมนอยกวา
๑๕ Mbps/๑ Mbps หรือดีกวา แบบไมจํากัดชั่วโมงการใชงาน จํานวนไมต่ํากวา ๑ ผูใชงาน พรอมจัดหาและ
ติดตั้ง Wireless Router (802.11g) แบบ ๔-Port ๑๐/๑๐๐ Mbps (RJ-45) และ WAN Port : ADSL (RJ-11)
เพื่อสํารองการใชงานของกรมการแพทย โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ตลอดระยะเวลาของสัญญา
๔.๗ การใหบริ ก ารอิ นเทอรเน็ ตประเภทองคกร ผู ใหบริก ารตองมี ร ะบบรายงานการสื่ อสารขอมู ลของ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถิติ ปริมาณการรับสงขอมูลในรูปแบบของกราฟ เปIนราย
สัปดาห และรายเดือน ตลอดระยะเวลาในสัญญา (ตองแยกระหวางการสื่อสารขอมูลในประเทศและตางประเทศ)
โดยสามารถเรียกดูผานอินเทอรเน็ตจาก Web Browser ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด
๔.๘ ผูใหบริการตองเปIนผูจัดเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรของกรมการแพทยตาม พรบ.วาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหกับกรมการแพทยตลอดระยะเวลาของสัญญา
๔.๙ ผูใหบริการตองเสนอระบบ SMS Alert แจงขาวการบํารุงรักษาระบบ หรือแจงสาเหตุการใชงานขัดของให กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข ทราบถึงสถานะการใชงานระบบเครือขายวาอยูในสภาวะไมปกติและหรือกลับคืนสูสภาวะปกติ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุด ตลอดระยะเวลาของสัญญา จํานวนไมนอยกวา ๒ หมายเลข
๔.๑๐ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการใชอินเทอรเน็ตไรสายผานเครือขายสื่อสาร 3G (True, Dtac, AIS, MY, TOT, I-mobile)
๔.๑๐.๑ อุปกรณ Router Dual Sim Load Balance จํานวน ๑ ชุด
- รองรับการ Download ขอมูลความเร็วไมนอยกวา ๒๑ Mbps
- รองรับการ Upload ขอมูลความเร็วไมนอยกวา ๕.๗ Mbps
- มีชองสําหรับติดตั้ง SIM แบบ 3G อยางนอย ๒ ชอง ทํางานแบบ Load Balance
- มี Port แบบ ๑๐/๑๐๐ Mbps Ethernet Port (RJ45) ไมนอยกวา ๔ Port
- มี Port แบบ ๑๐/๑๐๐ Mbps WAN Port (RJ45) จํานวน ๑ Port
- รองรับการเชื่อมตอ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.11 b/g/n พรอมเสาสัญญาณ
- รองรับการใชงานกับระบบไฟฟƒา 220 V 50 Hz.
- สามารถ Upgrade Firmware ได
- มี การรั บประกั น ๑ ปS จากบริ ษั ทเจาของผลิ ตภั ณฑ/หรื อตั วแทนจั ดจํ าหนายในประเทศไทย
๔.๑๐.๒ อุปกรณ Pocket Wi Fi 3G จํานวน ๓ ชุด
- รองรับการ Download ขอมูลความเร็วไมนอยกวา ๒๑ Mbps
- รองรับการ Upload ขอมูลความเร็วไมนอยกวา ๕.๗ Mbps
- มีชองสําหรับติดตั้ง SIM แบบ 3G อยางนอย ๑ ชอง
- มีชองสําหรับใส MicroSD Card ขนาด ๓๒ GB อยางนอย ๑ ชอง
- รองรับการการเชื่อมตอ WLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.11 b/g/n
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- มี Battery ขนาด ๑๕๐๐ mAm รองรับการใชงานไดไมนอยกวา ๔.๕ ชั่วโมง พรอมสายชารด
- สามารถ Upgrade Firmware ได
- มี การรั บประกั น ๑ ปS จากบริ ษั ทเจาของผลิ ตภั ณฑ/หรื อตั วแทนจั ดจํ าหนายในประเทศไทย
๔.๑๑ มีเงื่อนไขการรับประกันผลงานการใหบริการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตแบบองคกร โดยเขามาทําการ
แกไข/ซอมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง แบบ On-site Service โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ
๔.๑๒ กรมการแพทยตองสามารถเขาใชงานได (Availability) ไมนอยกวารอยละ ๙๙.๘ ตอเดือน หากไม
สามารถใหบริการไดตามระยะเวลาดังกลาว สวนลด/คาชดเชยจะแปรผันตามระยะเวลาที่ใชงานไมได โดยนับจาก
ระยะเวลาที่เกินกําหนด ทุก ๆ ๓๐ นาที ผูใหบริการจะตองใหสวนลด (Refund) ๕% จากคาบริการรายเดือนที่
จัดเก็บจากกรมการแพทย
๕. การสงมอบ
๕.๑ ผู ใหบริ ก ารจะตองติ ด ตั้ ง และทดสอบการเชื่ อ มโยงเครื อ ขายการสื่ อ สารขอมู ล และเครื อ ขาย
อินเทอรเน็ตใหพรอมสําหรับการใชงานไดโดยสมบูรณ และตองสงมอบใหกับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อถึงวันเริ่มตนตามสัญญา
๕.๒ ผูใหบริการจะตองสงมอบตามรายละเอียดในขอ ๔. คุณลักษณะการใหบริการอินเทอรเน็ตประเภท
องคกร (Corporate Services) ใหเสร็จสิ้นสมบูรณ
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