ภาคผนวก ก.
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 40 (ระบบ e-GP คํานวณให้
โดยอัตโนมัติ)
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กําหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 60
หลักเกณฑ์การให้คะแนน คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
การให้คะแนนคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการมีคะแนนรวมทั้งหมด
100 คะแนน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
ลําดับที่
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คะแนน

1

การออกแบบและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) โดยเชื่อมโยง
ระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.1 การออกแบบการเชื่อ มโยงระบบเครือ ข่า ย การติด ตั้ง อุป กรณ์ร ะบบเครือ ข่า ย
และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่เสนอ
(1) แสดงแผนผังการออกแบบการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายในภาพรวมเป็นไปตาม
ข้อกําหนด
(2) แสดงแผนภาพและอธิบายการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลสารสนเทศของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค
(3) แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่นําเสนอ
(4) นําเสนอและอธิบายเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมด
ที่นําเสนอ
(5) นําเสนอและอธิบายวิธกี ารรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ที่นําเสนอ
1.2 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั่วประเทศ
(1) แสดงเส้นทางการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายจากหน่วยงานส่วนกลางทั้ง 6 หน่วยงาน
ไปยังจุดเชื่อมต่อ (Node) ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
หรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) นําเสนอการเชื่อมโยงวงจรระบบเครือข่ายสํารอง (Backup Link) ของผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการเชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลางทั้ง 6 หน่วยงาน
(3) แสดงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้บริการระบบ
เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล หรื อ ประกอบกิ จ การโทรคมนาคมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
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ไปยังภูมิภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคใต้
(4) นําเสนอการเชื่อมโยงวงจรระบบเครือข่ายสํารอง (Backup Link) ของผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการเชื่อมโยงภูมิภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้
(5) นําเสนอชนิดของสายสัญญาณที่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอใช้งานเชื่อมโยง
หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม รวมทั้งหมด 538 วงจร ทั่วประเทศ โดยระบุจํานวน
วงจรที่ใช้สายสัญญาณในแต่ละชนิด ซึ่งกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(5.1) สายสัญญาณประเภท Fiber Optic มากกว่า 430 วงจร ได้ 3 คะแนน
(5.2) สายสัญญาณประเภท Fiber Optic 430 วงจร - 269 วงจร ได้ 2 คะแนน
(5.3) สายสัญญาณประเภท Fiber Optic 268 วงจร - 162 วงจร ได้ 1 คะแนน
(5.4) สายสัญญาณประเภท Fiber Optic น้อยกว่า 162 วงจร ได้ 0 คะแนน
(6) นําเสนอและอธิบายเทคโนโลยีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการเชื่อมโยงหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
2.1 การตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย (Network Monitoring System)
(1) นําเสนอระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย (Network Monitoring
System) ของการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
(2) นําเสนอการออกแบบระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย (Network
Monitoring System) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถตรวจสอบ
การทํา งานของระบบเครือ ข่า ย ของกรมเจ้า ท่า กรมท่า อากาศยาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่ง ทางบก ทั้ง ในส่ว นกลาง และส่ว นภูมิภ าค
โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(2.1) ผู ้ด ูแ ลระบบสามารถใช้ง านระบบตรวจสอบการใช้ง านระบบ
เครือ ข่า ย (Network Monitoring System) บนระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศคมนาคม
(MOTNET) และระบบอินเทอร์เน็ต ได้ 2 คะแนน
(2.2) ผู ้ด ูแ ลระบบสามารถใช้ง านระบบตรวจสอบการใช้ง านระบบ
เครือ ข่า ย (Network Monitoring System) เฉพาะบนระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) ได้ 1 คะแนน
(2.3) ไม่ระบุช่องทางการใช้งานระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย
(Network Monitoring System) ได้ 0 คะแนน
(3) นําเสนอการออกแบบระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย (Network
Monitoring System) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของกรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก สามารถตรวจสอบระบบเครื อข่ ายของ
หน่วยงานใต้สังกัดของแต่ละหน่วยงาน

คะแนน
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(3.1) ผู ้ด ูแ ลระบบสามารถใช้ง านระบบตรวจสอบการใช้ง านระบบ
เครือข่าย (Network Monitoring System) บนระบบอินเทอร์เน็ต ได้ 3 คะแนน
(3.2) ผู ้ด ูแ ลระบบสามารถใช้ง านระบบตรวจสอบการใช้ง านระบบ
เครือ ข่า ย (Network Monitoring System) เฉพาะบนระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) และเสนออุปกรณ์สนับสนุนการแสดงระบบเพิ่มเติมอย่างน้อย
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และจอภาพ ได้ 2 คะแนน
(3.๓) ผู ้ด ูแ ลระบบสามารถใช้ง านระบบตรวจสอบการใช้ง านระบบ
เครือ ข่า ย (Network Monitoring System) เฉพาะบนระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) ได้ 1 คะแนน
(3.๔) ไม่ระบุช่องทางการใช้งานระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่าย
(Network Monitoring System) ได้ 0 คะแนน
(4) นําเสนอแนวทางการแจ้งเตือนปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากระบบ
ตรวจสอบการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย (Network Monitoring System) โดยกํ า หนด
เกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(4.1) สามารถแจ้งเตื อนปัญหาที่เกิด ขึ้นได้ทันที แบบอัต โนมั ติผ่ าน Email
หรือ SMS ได้ 3 คะแนน
(4.2) สามารถแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที โดยผู้รับจ้างแจ้งผู้ดูแลระบบ
ได้ 2 คะแนน
(4.3) ไม่สามารถแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที แต่สามารถสรุปรายงาน
ปัญหาของระบบเครือข่ายได้ตามระยะเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนด
ได้ 1 คะแนน
(4.4) ไม่ ส ามารถแจ้ ง เตื อ นปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ทั น ที และสรุ ป รายงานเกิ น
ระยะเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนด ได้ 0 คะแนน
2.2 การรับแจ้งเหตุขัดข้อง และการแก้ไขปัญหา
(1) จํานวนช่องทางการรับแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง ของผู้รับจ้าง
กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(1.1) ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ได้ 3 คะแนน
(1.2) 3 ช่องทาง ได้ 2 คะแนน
(1.3) 2 ช่องทาง ได้ 1 คะแนน
(2) นําเสนอแผนภาพ หรือ Work Flow ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุขัดข้องและการ
แก้ไขปัญหา และแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- รอบระยะเวลาเพื่อติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหา
- ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานของผู้รับผิดชอบ
- รายละเอียดการทํางานแต่ละขั้นตอน
โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(2.1) ระบุรายละเอียด 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน
(2.2) ระบุรายละเอียด 2 ข้อ ได้ 3 คะแนน
(2.3) ระบุรายละเอียด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
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(2.4) ไม่ระบุรายละเอียด ได้ 0 คะแนน
(๓) นําเสนอรายละเอียดวิธีการตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) ของผู้รับจ้าง โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(๓.1) ผู้รับจ้างทราบเหตุขัดข้องได้จากการตรวจสอบการให้บริการ โดยไม่ต้องมี
การรับแจ้งจากผู้ใช้งาน ได้ 2 คะแนน
(๓.2) ผู้รับจ้างจะทราบเหตุขัดข้อง จากการรับแจ้งจากผู้ใช้งาน ได้ 1 คะแนน
2.3 การทดแทนอุป กรณ์ที่ติด ตั้ง ณ กรมเจ้า ท่า กรมท่า อากาศยาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
(1) ระบุ สถานที่ จั ดเก็ บอุ ปกรณ์ และจํ านวนอุ ปกรณ์ ทดแทนสํ าหรั บหน่ วยงาน
ส่วนกลาง โดยสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ ต้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ/หรือ จังหวัด
ปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดสมุทรสาคร) กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(1.1) มีอุปกรณ์สํารองไม่น้อยกว่า 5 เครื่อง ได้ 5 คะแนน
(1.2) มีอุปกรณ์สํารอง 4 เครื่อง ได้ 4 คะแนน
(1.3) มีอุปกรณ์สํารอง 3 เครื่อง ได้ 3 คะแนน
(1.4) มีอุปกรณ์สํารอง 2 เครื่อง ได้ 2 คะแนน
(1.๕) มีอุปกรณ์สํารอง 1 เครื่อง ได้ 1 คะแนน
(1.๖) ไม่มีอุปกรณ์สํารอง ได้ 0 คะแนน
(2) ระบุส ถานที่จัดเก็บอุป กรณ์ และจํานวนอุปกรณ์ทดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(2.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน มากกว่า 2 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
ได้ 3 คะแนน
(2.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 2 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
ได้ 2 คะแนน
(2.3) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)
ได้ 1 คะแนน
(2.4) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(3) ระบุส ถานที่จัดเก็บอุป กรณ์ และจํานวนอุปกรณ์ทดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(3.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน มากกว่า 2 จังหวัด ได้ 3 คะแนน
(3.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 2 จังหวัด ได้ 2 คะแนน
(3.3) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด ได้ 1 คะแนน
(3.4) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(4) ระบุส ถานที่จัดเก็บอุป กรณ์ และจํานวนอุปกรณ์ทดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(4.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน มากกว่า 2 จังหวัด ได้ 3 คะแนน
(4.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 2 จังหวัด ได้ 2 คะแนน
(4.3) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด ได้ 1 คะแนน
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(4.4) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(5) ระบุส ถานที่จัด เก็บ อุป กรณ์ และจํา นวนอุป กรณ์ท ดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(5.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน อย่างน้อย 2 จังหวัด ได้ 2 คะแนน
(5.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด ได้ 1 คะแนน
(5.3) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(6) ระบุส ถานที่จัด เก็บ อุป กรณ์ และจํา นวนอุป กรณ์ท ดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันตก กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(6.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน อย่างน้อย 2 จังหวัด ได้ 2 คะแนน
(6.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด ได้ 1 คะแนน
(6.3) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(7) ระบุส ถานที่จัด เก็บ อุป กรณ์ และจํา นวนอุป กรณ์ท ดแทนสําหรับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค ภาคใต้ กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(7.1) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน อย่างน้อย 2 จังหวัด ได้ 2 คะแนน
(7.2) มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทน 1 จังหวัด ได้ 1 คะแนน
(7.3) ไม่มีจังหวัดที่จัดเก็บอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
การวางแผนดําเนินงานการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม
3.1 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
แสดงแผนการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการให้บริการที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ได้แก่
- กิจกรรมตลอดระยะเวลาการให้บริการ
- ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
- ระบุผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม
โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(1) ระบุรายละเอียด 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน
(2) ระบุรายละเอียด 2 ข้อ ได้ 3 คะแนน
(3) ระบุรายละเอียด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
(4) ไม่ระบุรายละเอียด ได้ 0 คะแนน
3.2 แนวทางการทดสอบการใช้งานระบบ
นําเสนอรายละเอียดการทดสอบการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม
(MOTNET) ที่หน่วยงานในสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาผลการตรวจรับงาน โดยมี
รายละเอียด ได้แก่
- วิธีการทดสอบขนาดวงจรที่ให้บริการ
- วิธีการทดสอบเส้นทางของระบบเครือข่าย
- วิธีการทดสอบการเข้าถึงระบบงานของหน่วยงานต้นสังกัด และระบบ GFMIS
โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(1) ระบุรายละเอียด 3 ข้อ ได้ 5 คะแนน
(2) ระบุรายละเอียด 2 ข้อ ได้ 3 คะแนน
(3) ระบุรายละเอียด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน
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(4) ไม่ระบุรายละเอียด ได้ 0 คะแนน
3.3 แนวทางการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้บริการ
(1) นํ า เสนอรายละเอี ย ดการบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ณ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(1.1) มีการนําเสนอรายละเอียดการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกันปัญหา
และการการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชิงแก้ไขปัญหา ได้ 3 คะแนน
(1.2) มีการนําเสนอรายละเอียดเฉพาะการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกันปัญหา
ได้ 2 คะแนน
(1.3) มีการนําเสนอรายละเอียดเฉพาะการบํารุงรักษาอุปกรณ์เชิงแก้ไขปัญหา
ได้ 1 คะแนน
(1.4) ไม่มีการนําเสนอรายละเอียดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(2) แสดงการกําหนดรอบระยะการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้บริการ ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(2.1) มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์เดือนละครั้ง ได้ 3 คะแนน
(2.2) มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 2 เดือน/ครั้ง ได้ 2 คะแนน
(2.3) มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไม่เกิน 3 เดือน/ครั้ง ได้ 1 คะแนน
(2.4) มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง หรือ ไม่กําหนดรอบ
ระยะการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ได้ 0 คะแนน
(3) นําเสนอรายละเอียดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้บริการ ณ หน่วยงานในสังกัด
ส่วนกลาง โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(3.1) มี ก ารนํ า เสนอรายละเอี ย ด และกํ า หนดรอบระยะการบํ า รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ ได้ 2 คะแนน
(3.2) มีการนําเสนอเฉพาะรายละเอียด ไม่กําหนดรอบระยะการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ หรือให้สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนดรอบระยะเวลา ได้ 1 คะแนน
(3.3) ไม่มีการนําเสนอรายละเอียด ได้ 0 คะแนน
(4) นําเสนอรายละเอียดการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่ให้บริการ ณ หน่วยงานในสังกัด
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
(4.1) มี ก ารนํ า เสนอรายละเอี ย ด และกํ า หนดรอบระยะการบํ า รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์ ได้ 2 คะแนน
(4.2) มีการนําเสนอเฉพาะรายละเอียด ไม่กําหนดรอบระยะการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ หรือให้สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนดรอบระยะเวลา ได้ 1 คะแนน
(4.3) ไม่มกี ารนําเสนอรายละเอียด ได้ 0 คะแนน
3.4 การวางแผนรับมือสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่ส่งผลให้สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
กับหน่วยงานในสังกัดได้
(1) การสํารองอุปกรณ์อย่างน้อยที่สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) สํา รองและสามารถให้บ ริก ารรับ ส่ง ข้อ มูล สารสนเทศระหว่า ง
หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
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(1.1) สามารถจัดหาอุปกรณ์ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ได้ 3 คะแนน
(1.2) สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ในระยะเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
ได้ 2 คะแนน
(1.3) สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ในระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ได้ 1 คะแนน
(1.4) สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้เกินกว่า 8 ชั่วโมง ได้ 0 คะแนน
(2) การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน กรณีอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม เสียหาย ไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้ โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(2.1) สามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนได้ครบทุกรายการไม่เกิน 30 วัน ได้ 3 คะแนน
(2.2) สามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนได้ครบทุกรายการตั้งแต่ 31 วัน ถึง 45 วัน
ได้ 2 คะแนน
(2.๓) สามารถจัดหาอุปกรณ์ทดแทนได้ครบทุกรายการตั้งแต่ 46 วัน ถึง 60 วัน
ได้ 1 คะแนน
(2.๔) สามารถจั ด หาอุป กรณ์ท ดแทนได้ ค รบทุ ก รายการเกิ น กว่ า 60 วั น
ได้ 0 คะแนน
(3) การเตรี ยมความพร้ อมในการทดสอบระบบเครื อข่ ายสารสนเทศคมนาคม
(MOTNET) สํารอง โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
(3.1) ออกแบบการทดสอบระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) สํารอง
และส่งแผนการทดสอบได้ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้ 4 คะแนน
(3.2) ออกแบบการทดสอบระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) สํารอง
และส่งแผนการทดสอบได้ตั้งแต่ 16 วัน ถึง 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้ 3 คะแนน
(3.3) ออกแบบการทดสอบระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) สํารอง
และส่งแผนการทดสอบได้ตั้งแต่ 31 วัน ถึง 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้ 2 คะแนน
(3.4) ออกแบบการทดสอบระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) สํารอง
และส่งแผนการทดสอบเกินกว่า 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ได้ 1 คะแนน
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โดยกําหนดผู้ชนะการเสนอราคาต้องได้คะแนนของคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนในส่วนดังกล่าว

