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หน่วยงาบ สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒lq๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) /๒๕๖๓ วันท่ี b-9 กันยายน ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ สทส.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) ตามสัญญาเลขท่ี ข.๖๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ กับ กับ บริษัท สตรีม ไอ.ที. 

คอนซัลต้ิง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ โท!!?ทสด๋ึ)

ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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อป๋ก์การนบส่0มวลบนกรอเทพ

ออุค'การนนส่วขวลฺนบกรุDเทเพ
Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

ต้นฉบับ
สัญญาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ 

(IP Address Management)

สัญญาเลขที่ ใ!:.̂ .!.̂ .̂ .̂ .....
สัญญาฉบับนี่,'ทำขี้'น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ลำนักงานใหญ่ เลขที, ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่... .$๕...กนัย.ไนน............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 

องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้เข่า" 

ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล 

เลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๖๙๒๓๗ ตามห น ังส ือ ร ับ รองฉน ับท ี่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๓๐๔๐ ลงรันท ี่ 

๒๒ ม ิถ ุนายน ๒๔๖๓ สำนักงาน'ใหญ่สั่งอยู,เลขที ๑๑ อาคารค ิวเฮ ้าส ์ สาธร 'ส่ัน ๗ ถนนสาธรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาว สุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ 

ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ให้เข่า" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. คำนิยาม

"ค่าเข่า" หมายความรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย

"ค่าบำรุงรักษา" หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไข
"การบำรุงรักษา" หมายความรวมถึงการตรวจสอบตามกำหนดเวลาตลอดจน 

การซ่อมแซม แก้ใขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทีเก ี่ยวกับอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) ท่ีเข่าเพ่ือให้ใช้งานไต้อย่างทันสมัยเป็นปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเข่า 

"การซ่อมแซมแก้ไข" หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขไม'ว่าจะเป็นการซ่อมแซม

แก้ไขเล็กน้อยหรือไม่



๒

ข้อ ๒. ข้อตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและให้ผู้เช่าตกลงให้เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) ด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมทั้งส ่วนประกอบอื่นๆ ทีสามารถ 

รับโปรแกรม ข้อมูล ประมวลผล ลือสาร เคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณ ีท ี ผ ู้ให ้เช ่าป ระสงค ์จะนำอ ุปกรณ ์บ ร ิห ารและจ ัดการ (IP Address 

Management) รายการใดต่างไปจากรายละเอียด ที'กำหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

มาติดตั้งให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังลือจากผู้เช่าก่อน และอุปกรณ ์บริหาร 

และจ ัดการ (IP Address Management) รายการน ํ่นจะต ้องม ีค ุณ สมบ ัต ิไม 'ต ั้ากว1าที,กำหนดไว้ใน 

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ด้งต่อไปน้ี ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ สัญญานี้ 

๓.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ท่ี ๓๙๖/เอ๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง 

คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการประกวดราคาเช่า 

อุปกรณ์บริหารและจัดการ 

(IP Address Management)

ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๙๖๓ 

๓.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการเช่า อุปกรณ์บริหารและ 

จัดการ (IP Address Management)

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา เช่าอุปกรณ์บริหารและ 

จัดการ (IP Address Management)

ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๙๖๓ 

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 

ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์บริหารและ 

จัดการ (IP Address Management)

ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๙๖๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 

ของผู้เช่า คำวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย 

ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้เช่าท้ังส้ิน

5YSนรัฅ้ท^ ■: > .

หรือค่า'ใช้เวิยิพ

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๖ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า
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ข้อ ๔. ระยะเวลาการเช่า

สัญญานี้มีผล'บังคับตั้งแต่'วันที,ลงนาม'โนสัญญา แต่ระยะเวลาการคำนวณค่าเช่า 

อุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ตามสัญญานี้ให้มีกำหนด ๓ (สาม) ปี ตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๖ นับถัดจากวันที่ผู้เซ่ารับมอบอุปกรณ์บริหารและจัดการ 

(IP Address Management) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๔. การชำระค่าเช่า

การเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address Management) ตามสัญญานี้ 

เป็นการเช่าแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยผู้เช่าจะชำระ ค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนปฏิทิน มีกำหนด 

ระยะเวลาการเช่าภายใน ๓ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยองค์การจะจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๓๖ งวด 

งวดละ ๑ เดือน โดยแบ ่งชำระเป ็นรายเด ือน เดือนละ ๘๓,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน ท้ังสิ้น ๒,๙๘๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสน 

แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วยการเช่าลักษณะตามทีกำหนดในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การรับรองคุณภาพ

ผ ู้ไห ้เช ่าร ับรองว ่าอ ุปกรณ ์บร ิหารและจ ัดการ ( IP Address Management) 

ท่ีให้เช่าตามสัญญาน้ี มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๗. การส่งมอบและติดตั้ง

ผ ู้ให ้เช ่าจะทำการส1งมอบและต ิดต ั้งอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address 

Management) ที เช ่าตามส ัญญ าน ี้ให ้ถ ูกต ้องและครบถ ้วน ตามที กำหนดไว้ในข้อ ๒ ในลักษณะ 

พร้อมทีจะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ท ันทีตามรายละเอียดการทดสอบเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ให้แก'ผู้เช่า ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) และส่งมอบให้ 

แก'ผู้เช่าภายใน ๔๔ (สี,สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่คู'สัญญาได้ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดหา 

อุปกรณ์ประกอบพร้อม ท้ังเคร่ืองมีอท่ีจำเป็นในการติดต้ัง โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ผู้ให ้เช ่าจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที,จะใช้งานและส่งมอบ 

อ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address Management) ได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อผู้เช ่า ณ องค์การ 

ขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันและเวลาราซการ ก่อนวันกำหนด ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ไม'น้อยกว่า 

๓๐ (สามสิบ) วันทำการ

ผู้ให ้เช่าต้องออกแบบสถานที,ต ิดต ั้งอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address 

Management) รวมต ั้ง ระบบอ ีน ๆ  ที เกี ยวข ้องตามมาตรฐานของผ ู้ให ้เช ่าซ ึ่งได ้ร ับความเห ็นซอบ 
จากผู้เช่าเป็นหนังสือแล้ว และผู้ให้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีมาให้ค่าแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

ของสถานทีให ้ท ันต ่อการติดต ั้งระบบอุปกรณ ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ภายใน 
๓๐ (สามสืบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ท้ังน้ีโดยไมคดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ินจากผู้เช่า
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ข้อ ๘. การตรวจรับ

เม ือผ ู้เช ่าไต ้ตรวจร ับอ ุปกรณ ์บร ิหารและจ ัดการ (IP Address Management)

ที'ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ 

เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ไห้เช่านำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่า

ถ ้าผลของการตรวจร ับปรากฏว ่าอ ุปกรณ ์บร ิห ารและจ ัดการ (IP Address 

Management) ที่ผู้ให้เข่าส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๒ ผู้เช่าทรงไว้ ซึ่งสิทธิที'จะไม่รับอุปกรณ์บริหารและจัดการ 

(IP Address Management) นั้น ในกรณี เซ่นว่านี้ ผู้ให้เข่าต้องรีบนำอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) นั้น มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เข่า 

เอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา 

หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๙. การบำรุงรักษา

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)

ให้อยู่ในสภาพใข้งานไต้ด ีอยู่เสมอ รวมต ั้งปร ับปรุงพ ัฒนาอ ุปกรณ ์บร ิหารและจ ัดการ (IP Address 

Management) ให้ทันสมัยเป็นบํจจุบันและมีประสิทธิภาพตามความต้องการใช้งานของผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหา และสำรองอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า 

ต้องจัดหาช่างผู้มืความรูความชำนาญ และมืผิมือดีมาตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ 

บร ิหารและจ ัดการ (IP Address Management) ที,ให ้เช ่าตลอดอาย ุส ัญญาเช ่าน ี้อย ่างน ้อยเด ือนละ 

๑ (หน่ึง) คร้ัง โดยให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน

การใช ้อ ุปกรณ ์บร ิหารและจ ัดการ (IP Address Management) ตามสัญญานี้ 

ให้ถือว่าอยู่ในสภาพทันสมัยเป็นป้จจุบันใช้งานได้ดีตามปกติ ตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีเวลาอุปกรณ์บริหาร 

และจัดการ (IP Address Management) ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องตามวรรคสาม 

ไม่เกิน เดือนละ ๔ (ส่ี) ชั่วโมงหรือร้อยละ ๐.๒ ๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของเวลาใช้งานท้ังหมดของอุปกรณ์บริหาร 

และจัดการ (IP Address Management) ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้ให้เช่าต้อง 

ยอมให้ผู้เช่า ค ิดค ่าปรับสำหรับเวลาทีไม,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไต้ในส่วนที'เกินกำหนดข้างต้นใน 

อัตราชั่วโมงละ ๖๖๔ บาท (หกร้อยหกสิบสี'บาทถ้วน) โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เข่าหักค่าปรับดังกล่าว 

ออกจากค่าเช่าประจำเดือน เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) ตามวรรคสอง

ข้อ ๑0. การซ่อมแซมแก้ไข

ในกรณีอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ชำรุดบกพร่อง 
เสียหาย หรือขัดช้องใช้งานไม่ไต้ท้ังหมดหรือ แต่บางส่วน โดยมิใช่ความผิดของผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างท่ี 
มิความรู้ ความชำนาญและผิมือดี มาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งาบไต้ดืตามปกติด้วยค่าใช้จ่าย 

ของผู้ให้เช่า โดยเริ่มดำเนินการดังนี้
(๑) กรณีคอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่องในเวลาปกติ ผู้ให ้เช่าจะต้องเริ่ม 

ดำเนินการภายใน ๔ (ส่ี) ช่ัวโมง นับต้ังแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้เช่า
(๒) กรณีคอมพิวเตอร์ชำรุดบกพร่องนอกเวลาปกติ ผู้ให ้เข ่าจะต้อ:ง'เรม 

ดำเนินการภายใน ๓ (สาม) วัน นับตั้งแต่เวลาที'ไต้รับแจ้งจากผ้เซ่าหรือผ้ทีไต้รับมอบหมายจากt เช่าv -p A f i‘บ ิ' บ ่ WOT fk'Sit to.fi. Hfy.rT’K
IfrBCAM LTJOOmtiTii:



แต่ทั้งนี้ผู้เข่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่า ได้แจ้งความประสงคํในการใช้อุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP 

Address Management) นอกเวลาปกติ ให้ผู้ให้เข่าทราบล่วงหน้าในเวลาปกติแล้ว

การทีผู้เข่าหรือผู้ที'ได้รับมอบหมายจากผู้เข่าแจ้งให้ผู้โห้เข่าหรือผู้ที่ได้ 

รับมอบหมายจากผู้ให้เข่าทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทาง 

โทรสัพที ไม่ว่าวิธีใดวิธีหน่ึง ให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญาน้ีแล้ว

ถ้าผู้ให้เข่าไม,สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เข่ายอมให้ผู้เข่าปรับเป็น 

รายช่ัวโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๗๔๗ บาท (เจ็ดร้อยสีสิบเจ็ดบาทล้วน) โดยยินยอมให้ผู้เข่าหักค่าปรับดังกล่าว 

ออกจากค่าเข่าประจำเดือน สำหรับจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เข่าหรือผู้ท่ี 

ได้รับมอบหมายจากผู้เข่าได้แจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบถึงความชำรุดบกพร่องจนถึงเวลาที่ผู้ให้เข่าเริมดำเนินการ 

ซ่อมแซมแกไข

๔

ข้อ ©๑. การใช้ประโยซน่

การใช ้ประโยชน์ในอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address Management) 

ตามสัญญานี้ ผู้ให้เข่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมดูแลของผู้เข่าโดยสิ้นเซิง นอกจากผู้เข่า 

จะใช้โนการปฏิบ ัต ิงานของผู้เช ่าแล้วผู้เช ่าอาจให้ผ ู้อ ืน มาใช้อ ุปกรณ ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) น๋ีได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เข่า

ข้อ ©๒. การจัดอบรม

ผ ู้ให ้เช ่าต ้องจ ัดอบรมวิชาการด ้านอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address 

Management)ให ้แกเจ ้าหน ้าท ีของผ ู้เช ่าให ้ม ีความรู1' ความเช ้าใจและสามารถใช ้อ ุปกรณ ์บริหาร 

และจ ัดการ (IP Address Management)ได ้เป ็น อย ่างด ี โดยต ้องดำเน ินการฝ ึกอบรมให ้แล ้วเสร็จ 

ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้เข่า

ข้อ ©๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผ ู้ให ้เช ่าได ้นำหลักประก ันเป ็น หน ังส ือค ํ้าประก ันของ 

ธนาคารซ ีไอเอ ็มบ ี ไทย จำกัด (มหาซน) สาขาถนนหลังสวน เลขที ๐๓๔๑๔๐๐๙๖๔๖๓๓๑๐๖ 

ลงวันที ๑ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี'หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทล้วน) 

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าเข่าตามสัญญามามอบไว้แก'ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ 

ตามสัญญาน้ี

กรณ ีผ ู้ให ้เช ่าใช ้หนังสือคํ้าประกันมาเป ็นหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญา 

หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้า 
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทย 

แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เข่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



๖

หลักประกันที,นำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 

ทั้งปวงของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที'ผู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 

หรือมีอายุ ไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ไห้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 

ผู้ให้เช่า ล่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่า 

ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้'เช่า 

ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก'ผู้ให้เช่า โดยไม1มี 

ดอกเบ้ีย เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๑๔. ข้อตกลงการใข้โปรนกรม

ผ ู้ให ้เข ่าย ินยอมปฏ ิบ ัต ิตามข ้อตกลง การใช ้โปรแกรมตามท ีกำหนดไว้ใน 

เอกลารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการให้ผู้เช่าและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้รับอนุญาตตาม 

กฎหมายจากเจ้าของลิฃสิทธิ้ในการใช้และสร้างสรรค์โดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบ 

กันเข้าจากอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address Management) ทีเช่าตามรายละเอียด ในเอกสารแนบ 

ท้ายสัญญาผนวก ๒

บรรดาข้อมูลและสารสนเทศไม,ว่าในรูปแบบใดที'เก็บอยู่ในหรือท ี,สร้างขึ้น 
โดยอุปกรณ์บริหารและจัดการ(IP Address Management) ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ให้เช่าหรือลูกจ้าง พนักงาน 

และผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ให้เช่า ให้ถือว่าเป็นลิฃสิทธ้ิของผู้เช่าท้ังส้ิน

ประโยชน ์อ ันจะเก ิดข ึ่นในอนาคตจากการพ ัฒนา การแก้ไขเปลียนแปลง 

การใช ้การทำซ ํ้าโปรแกรมระบบอุปกรณ ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) อันเป ็นงาน 

สร้างสรรค์อันมีลิฃสิทธี้ใหม่ตามวรรคก่อน ซึ่งบางส่วนจะใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่าอันเป็น 

งานสร้างสรรค์ท่ีลิขสิทธ้ีเติมเป็นของผู้ให้เช่า ท้ังลิขสิทธ้ีท่ีมีอยู่หรือท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงในกรณี 

ที,ม ี1ซอฟต์แวร์ท ี่ต ิดต ั้งมาพร้อมก ับส ่วนอ ุปกรณ ์ครั้งน ี้ด ้วย ผู้ให้เช่าไม,มีส ิทธิเร ียกร้องค่าใช ้จ ่ายใดๆ 

จากผู้เช่าท้ังส้ิน

ห้ามมิให้ผู้ให้เช่า ลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ให้เช่าเอาไป เปิดเผยหรือใช้ 

ข้อมูลและหรือสารสนเทศในระบบดังกล่าว หริอกระทำด้วยประการใดๆ ให้บุคคลอ่ืนเอาไป เปิดเผย หรือใช้ 

ข ้อมูลและหรือสารสนเทศในระบบดังกล่าวหรือเช้าถึงโดยมิขอบซึ่งระบบหรือล่วงรู้มาตรการฟ้องกัน 

การเข้าถึงอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ที'จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะหรือกระทำ 

ด้วยประการใดโดยมิชอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลของผู้เช่าหรือผู้ทีเกี่ยวข้อง 

กับผู้เช่าที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก 
ผู้เช่าหากมีการฝ่าผืเน ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้เช่าจนเต็มจำนวน และให้นำความใน 

ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ข้อ ©๕. การรับประกันความเสียหาย

ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิฃสิทธี้ 

สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อัน เก ี่ยวก ับอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address 

Management) ตามสัญญานี้ โดยผู้เช่ามิได้แกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้!ห้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อ 

ให ้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องด ังกล่าวระง ับส ินไปโดยเร็ว หากผู้เช่าต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 

ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิฃสิทธี้ สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 

ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า 

ท ั้งน ี้ ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือในเมื่อไต้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว 

โดยไม่ซักช้า

๗

ข้อ ©๖. ความรับผิดต่อความเสียหาย

ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์บริหาร 

และจัดการ (IP Address Management) อันไม'ใช่ความผิดชองผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่อุปกรณ์บริหาร 

และจัดการ ( IP Address Management) อยู่ในความครอบครองชองผู้เช่า

ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก่อุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) 

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์บริหาร และจัดการ (IP Address Management) ท่ีอยู่ใน ความครอบครอง 

ของผู้เช ่าตามวรรคหนึ่ง ผ ู้ให ้เช ่าต ้องดำเน ินการท ุกประการตามท ีจ ัาเป ็นเพ ือทาให ้อ ุปกรณ ์บริหาร 

และจัดการดังกล่าว กลับคืนสภาพที่ใช้งานไต้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุด และในกรณีที่ไม,อาจดำเนินการให้คืน 

สู่สภาพที่ใช้งานไต้ดีดังเดิมไต้ หรือในกรณีสูญหาย ผู้!ห้เข่าต้องนำอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address 

Management) ใหม ่ท ี่ม ีค ุณภาพประส ิทธ ิภาพ และความสามารถใช ้งานไม ่ตรกว ่าอ ุปกรณ ์บริหาร 

และจัดการ (IP Address Management) เดิมมาติดตั้งให้แก1ผู้เช่าแทนภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 

วันท่ีผู้ให้เช่าไต้รับแจ้งจากผู้เช่า อุปกรณ์บริหาร และจัดการ (IP Address Management) ท่ีนำมาติดต้ังแทนนี้ 

ให้ถือตามนัยข้อ ๒ แห่งสัญญาน้ีด้วย ทั้งน้ีในการปฏิบัติตามสัญญา1ข้อนี้ ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ข้อ ©๗. การบอกเลิกสัญญา

เม ือครบกำหนดต ิดต ั้งและส ่งมอบอ ุปกรณ ์บริหารและจ ัดการ (IP Address 

Management) ตามสัญญาแล้ว ล้าผู้ให้เช่าไม1ส่งมอบ และติดตั้งอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) บางรายการหรือทั้งหมดให้แก,ผู้เช่าภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือส่งมอบไม,ตรง 

ตามสัญญา หรือมีค ุณสมบัต ิไม'ถูกต้องตามสัญญา หรือส ่งมอบและติดต ั้งแล ้วเสร็จภายในกำหนด 

แต่ไม'สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไต้!ม'ครบล้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติ 

ตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมด และการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ 

ชองผู้เช่าท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า
ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน 

ตามข้อ ๑๓ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดไต้ทันที แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และล้าผู้เช่าต้องเช่าอุปกรณ์ 
บริหารและจัดการ (IP Address Management) จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้เข่ายอมรับผิด 
ซดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว่ในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที,ผู้เ'ซ่าต้อง'ใช้,จ่าย 'โนกำริจัด:ห่า 
ผู้ให้เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) รายใหม่ดังกล่าวด้วย 0  0
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ข้อ ๑๘. ค่าปรับ

ในกรณีผู้ให้เช่าไม'ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดความเสียหายแก,ผู้เช่า ผู้ให้เช่ายอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.๒๐ 

ของค่าเช่าท้ังหมด นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตาม 

เง่ือนไขสัญญา โดยผู้เช่ามีสิทธิหักค่าปรับจากค่าเช่าได้

ในระหว่างที่ผ ู้เข ่ายังมิได้ใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้เข ่าเห็นว่าผู้ให้เช่า 

ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๓ 

กับเรียกร้องให้ขดใช้ค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้นตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้อง 

ให้ขำระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมือครบกำหนดส่งมอบแล้วผู้เช่ามีสิทธิที่จะปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิก 

สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙. การโอนกรรมสิทธึ๋ให้บุคคลอื่น

ในระหว่างอาย ุส ัญญาเข ่า ผ ู้ให ้เข ่าจะไม'โอนกรรมสิทธิ๋ในอ ุปกรณ ์บริหาร 

และจัดการ (IP Address Management) ทีให้เข่าแก,บ ุคคลอื่น หากผู้ให ้เข ่าฝ ่าฝ ืน ผู้ให ้เข ่ายินยอม 

ซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า

ข้อ ๒๐. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม'ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ให้แก,ผู้เช่าโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า 

ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที,จะหักเอาจาก ค่าเช่าทีต้องข่าระ 

หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค ่าปร ับ  ค ่าเส ียหาย หรือค,าใซ ้จ 'ายท ีบ ังค ับจากค ่าเข ่าท ีต ้องข ่าระ 

หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม'เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมข่าระส่วนที'เหลือที่ยังขาดอยู่ 

จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ 

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที,มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งท่ีผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้เช่า 

ไม'สามารถล่งมอบอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา 

ในข้อ ๗ แห่งสัญญาน้ีได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ 

หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ 
เหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว



ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิ 

เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

เว้นแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซื่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดี 

อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้เช่าท่ีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

ผู้1ห้เช่าจะไมโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้เช่าตามสัญญาน๋ึให้แก่บุคคลอ่็นโดยไม่ได้รับ 

ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง 

ยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ.............. t t ................... ผู้เ'ซ่า

(นางพนิต^ทองสุข)

ลงซ่ือ. ข

(บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด 

โดย นางสาว สุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ชุแร่ริรริ£1ร?ะ

ลงซอ................ ,โ..ริว้.......................พยาน

(นายมานิตย์ เนภาคจิตุรั)

/ K
ลงซ่ือ.. ____ ________ _______ ......พยาน

เลขทีโครงการ ๖๓๐๖๗๑๘๕๘๘๖ 

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๘๑๑๐๐๐๐๘๘

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 

การประกวดราคาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address Management) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริหารและจัดการ ( IP Address Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพ่ือให้เป็น 

ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังราย 

ซ่ือต่อไ'ป'พ้ี,'ป็บ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 

การประกวดราคาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาเข่าอุปกรณ์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ อานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๓. นิติกร ๔

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๔. นางทักษกร โชติวัฒนนาดิน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๓ กลุ่มงานจัดซ้ือ 

สำนักบริการและจัดซื้อ

กรรมการ

๔. นายปิยะสิทธิ้ พูลสุข

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าท่ี

ผู้อำนวยการสำ1JJเท̂ ;'นใลฐ, เสารสนเทศ
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คณะกรรมการตรวจรบพัสดุ

๑ .ผ้ข่วยผัอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒ .หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓ .หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.นาย1ซานนทร์แก้วพรายตา กรรมการ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสบเทศ

๔. นายวราราซ ซ่ือดี กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำนาจและหน้าท่ี

ตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

สิง ณ วันท

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
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โครงการเข่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิม

รายละเอียดคุญลักบณฺะอุปกรณ์บริหารและจัดทๆร (IP Address Management)
๑. รายละเอียดทั่วไป

๑.๑ อุปกรณ์ทุกรายการท่ีเสนอสามารถทำงานกับระบบไฟฟ้า ๒๒0 VAC, ๕๐ Hz ได้
๑.๒ อุปกรณ์ทุกรายการรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่อุปกรณ์ 

เก่าใช้แล้ว (Used) หรืออุปกรณ์ที่ประกาศยกเลิกการขาย หรืออุปกรณ์ล้าสมัย หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ 
งานแล้วและนำมาปรับปรุงใหม่ และต้องมีอยู่ในสายงาบการผลิตโดยต้องได้รับการสนับสมุน 
ทางต้านเทคนิคจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๑.๓ อุปกรณ์ท ุกรายการต้องสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมลิฃสิทธึ๋ในการบริหารจัดการ 
(IP Address Management) ท่ี ขสมก. ใช้งานอยู่ไต้ 

๒. รายละเอียดเทคนิค
๒.๑ ซอฟต์แวร์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จะต้องมีคุณสมบัติอยางน้อยดังบ้ี 

๒.๑.๑ สามารถควบคุม IP address และ Mac address อย่างอัตโนมัติ 
๒.๑.๒ สามารถจอง IP address เอาไว้ล่วงหน้าไต้ 
๒.๑.๓ สามารถล๊อค IP address กับ Mac address เช้าด้วยกัน 
๒.๑.๔ สามารถเก็บข้อมูล IP address และ MAC address แบบ Real-time 
๒.๑.๕ สามารถแสดงรายละเอียด IP address และ MAC address เพ่ิมเติมไต้ 
๒.๑.๖ สามารถเก็บข้อมูลและบันทึกแบบ Real Time ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวช้องกับ IP 

และ MAC เข่น การเปล่ียน IP address, การมี MAC address ใหม่ และอื่น  ๆ
๒.๑.๗ สามารถจัดการและควบคุมท้ังระบบเครือข่ายไต้จากคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง 
๒.๑.๘ มี License สำหรับผู้ใช้งานในระบบพร้อมกับไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ (Active IP address)
๒.๑.๙ สามารถห้ามการใช้งานในระดับ Layer ๒ โดยไม่จำเป็นต้องแก็ไขดัวอุปกรณ์ปลายทาง 

หรือปลดการทำงานของ Switch Port ใด ๆ
๒.๑.๑๐ สามารถห้ามการใช้งานของ IP address และ MAC address ในเครือข่ายได้โดยไม่ 

จำเป็นต้องติดท้ัง Agent หรือ Program ใด ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น 
๒.๑.๑๑ สามารถตรวจสอบ MAC address เก็บข้อมูลและบันทึก MAC address อย่างอัตโนมัติ 
๒.๑.๑๒ สามารถควบคุมเวลาการใช้งาน IP address และ MAC address ของบุคคลภายบอก

องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

ไต ้
๒.๑.๑๓ สามารถจัดการทะเบียนซ่ือ Host และหยุดการใช้งานของผู้ท่ีละเมิดกฎท่ีท้ังไว้ไต้ 
๒.๑.๑๔ สามารถจัดการ IP address และ MAC address ซ่ึง1ไม่'ไต้ Active ในเครือข่ายในเวลา

ท่ีระบุไว้ไต้
๒.๑.๑๕ สามารถควบคุมการใช้ IP address และ MAC address ในระบบ Wireless access

point
๒.๑.๑๖ สามารถปกบีอง IP address ของอุปกรณ์ท่ีสำคั{บู่ไนเครือข่ายจากบีญหาการขนของ IP

U&&5 Is.il. mu as
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๒.๑.๑๘ สามารถจัดการเครื่อง DHCP ที่ได้รับอนุญาต และสำหรับเครื่อง DHCP ท่ีไม'ใต้,รับ

๒.๑.๑๙ สามารถควบคุม MAC address ทำได้ทันทีสำหรับ MAC address ท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
หรืออาจจะอนุญาตให้ใฃ้เ,ปได้ช่ัวคราว

๒.๑.๒๐ สามารถตรวจจับและ,ป็องกันผู้ใซ้ Static IP address ในระบบ DHCP ได้โดยอัตโนมัติ 
๒.๑.๒๑ สามารถตรวจจับ DHCP server อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในเครือข่ายเดียวกันโดยอัตโนมัติ ซ่ึง 

DHCP server อ่ืน ๆ เหล่าน้ีสามารถถูกปิดการเช่ือมต่อลงได้ 
๒.๒ อุปกรณ์ควบคุมนโยบาย Hardware (Probe) สำหรับสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑ ขุด มีคุผสมบัติ 
อย่างน้อยดังนี้

๒.๒.๑ สามารถรองรับการบริหารจัดการ IP address ได้ 
๒.๒.๒ สามารถทำงานเป็น DHCP Server ได้
๒.๒.๓ มีหน่วยประมวลผล CPU ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz หรือดีกว่า
๒.๒.๔ มีหน่วยความจำ Memory ไม่น้อยกว่า ๒GB และมีแบบ Flash ไม่น้อยกว่า dGB
๒.๒.๕ มีระบบปฏิบัติการเป็น Linux-based หรือ Unix-based
๒.๒.๖ มี Network interface แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BaseT (ณ-๔๕) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒

๒.๒.๗ มี Console port จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต 
๒.๒.๘ สามารถรองรับมาตรฐาน lEEEdob.๑q (Multiple VLAN) ได้ 

๒.๓ อุปกรณ์ควบคุมนโยบาย Hardware (Probe) สำหรับเขตการเดินรถ จำนวน ๘ ขุด มีคุณสมบัติ 
อย่างน้อยดังนี้

๒.๓.๑ สามารถรองรับการบริหารจัดการ IP Address ได้ 
๒.๓.๒ สามารถทำงาบเป็น DHCP Server ได้
๒.๓.๓ มีหน่วยประมวลผล CPU ความเร็วไม,น้อยกว่า ๑.๔ GHz หรือดีกว่า
๒.๓.๔ มีหน่วยความจำ Memory ไม่น้อยกว่า ๑ GB และมีแบบ Flash ไม่น้อยกว่า ๘ GB
๒.๓.๕ มีระบบปฏิบัติการเป็น Linux-based หรือ Unix-based
๒.๓.๖ มี Network interface แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BaseT (ณ-๔๕) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑

๒.๓.๗ มี Console port จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต 
๒.๓.๘ สามารถรองรับมาตรฐาน lEEErf๐๒.๑q (Multiple VLAN) ได้ 

๒.๔ ระบบการรายงานผลและสถานะของอุปกรณ์
๒.๔.๑ อุปกรณ์ท่ีเสนอมีคุณลักษณะการทำงานแบบ fe-way Messaging & Alert Management 
๒.๔.๒ อุปกรณ์ท่ีเสนอมีพอร์ต Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต 
๒.๔.๓ อุปกรณ์ท่ีเสนอมีพอร์ต USB ไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต 
๒.๔.๔ อุปกรณ์ท่ีเสนอมีหน่วยความจุพ้ืนท่ี (HDD) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB

.  H เ « เ  V  o  OS * ............................. 1» ^  0 I «’ ^  o๒.๔.๔

อนุญาตได้

พอร์ต

พอร์ต
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๒.๔.๖ อุปกรณ์ที่เสนอสามารถทำการตรวจสอบ (Monitoring) อุปกรณ์ปลายทางได้ด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ อย่างน้อยดังน้ี 
๒.๔.๖.๑ Ping monitoring 
๒.๔.๖.๒ Port check 
๒.๔.๖.๓ URL check 
๒.๔.๖.๔ RAM 
๒.๔.๖.๔ HDD 
๒.๔.๖.๖ CPU
๒.๔.๖.๗ Windows process
๒.๔.๖.๘ Windows and Linux services

๒.๔.๗ อุปกรณ์ท่ีเสนอสามารถกรองหรือตรวจสอบเง่ือนไข (Filter Rules) ด้วยวิธีการ ดังบ้ี 
๒.๔.๗.๑ SNMP Traps 
๒.๔.๗.๒ Syslog 
๒.๔.๗.๓ SMTP (Email)

๒.๔.๘ อุปกรณ์ที่เสนอสามารถส่ง SMS ในการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ (Server) และทำ 
การเปิดปิดเซอร์วิส (Service) ได้

๒.๔.๙ อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องรองรับระบบโทรศัพท์ ๓G/๔G network modem
๒.๔.๑๐ อ ุปกรณ ์ท ี่เสนอสามารถบริหารจ ัดการ Alertsในรูปแบบการ Escalation และ 

Reminders ได้
๒.๔.๑๑ อุปกรณ์ท่ีเสนอสามารถส่งข้อมูลผ่าน Voice Call Alerts (Subscription Based) และ 

Mobile Application เซ่น Line, Facebook Messenger, Slack & Telegram และ 
Out Of Band Messaging Service เซ่น SMS

๒.๔.๑๒ อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องมีลักษณะเป็น Hardware Appliance โดยเฉพาะสามารถติดต้ังในดู้ 
เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด ๑๙ น้ิวไต้

๒.๔.๑๓ อุปกรณ์ท่ีเสนอไต้รับการรับรองตามมาตรฐาน CE, FCC และ UL เป็นอย่างน้อย 
๓. ระยะเวลาการเข่า

การเข่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๖ 

๔. การติดตั้งและการส่งมอบ
๔.๑ ผ ู้ให ้เข ่าต ้องต ิดต ั้งอ ุปกรณ ์บร ิหารและจ ัดการ (IP Address Management) ทีห้อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเขตการเดินรถ 8 เขต ให้กับ ฃสมก. ให้แล้วเสร็จพร้อมใข้งานภายใบ ๔๔
วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา

๔.๒ ผู้ให้เข่าต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดข้างต้น
ทั้งหมด พร้อมระบุเจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ร ับผ ิดขอบโดยตรง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โดยระบ
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดท่ี 
ขสมก. กำหนด

รายละเอียดท่ีผู้ 
ประสงค์ จะเสนอ 

ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอียด 
ท่ี ขสมก. กำหนด

ดีกว่ารายละเอียดท่ี 
ขสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
ซ่ือผู้ติดต่อ ........... (บริษัท).................. โทรศัพท์ ..................(บริษัท).......

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคาเพิ่มเติม
๑ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมระบบ 

Call Center ให้บริการรับแจ้ง ๒๔ ขม.
(j£.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการซื้อขายหรือให้เข่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 

Management) หรือมีประสบการณ์ซื้อขาย/ให้เข่าและติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับหน่วยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกขนที่เชื่อถือไต้ อย่างน้อย ๑ สัญญา และมูลค่าโครงการใบสัญญา 
ต้อง'ไม่ต่ําก'ว่า ๑,๐๐๐,๐๐0.๐๐ บาท นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันย่ืนเอกสารประกวด 
ราคา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับหรือสำเนาสัญญาของงาน ให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นซองประกวดราคา 

๖. การให้บริการ
๖.๑ ผู้ให้เข่าต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)

ณ สถานที่ติดตั้งที่หน่วยงาน ฃสมก. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งานไต้อย่างมี 
ประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาการเข่า

๖.๒ ผู้ให้เข่าต้องสนับสนุนในการเช้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับผู้เข่า ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับ 
อุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)

๖.๓ ผู้ให้เข่าต้องจัดอบรม และจัดทำเอกสารค่มีอสำหรับการใช้งานอุปกรณ์บริหารและจัดการ 
(IP Address Management) ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องของ ฃสมก. ๑ คร้ัง (จำนวนอย่างน้อย 
๑๐ คน ระยะเวลาการแกอบรมการใช้งานไม,น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) พร้อมสนับสนุนต้านเทคนิค 
สำหรับการนำไปสู,การใช้งานจริงภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้เข่า

๖.๔ ผู้ให้เข่าต้องจัดทำฟ้ายสติกเกอร์ (Sticker Label) สีติดไว้ให้ขัดเจนบนอุปกรณ์บริหารและจัดการ
(IP Address Management) ทุกรายการเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ โดยระบุวัน/เดือน/ปีเลขที่ / ^  
สัญญาท ี่เริ่มและสิ้นสุด ท ี่อยู่ของผ ูใ้ห้เข่าพร้อมเบอร์โทรท ี่สามารถติดต่อไต้ ร-ร
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๗. ขอบเขตการเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ตามเง่ือนไขดังน้ี 
๗.๑ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเน่ืองมาจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์บริหารและจัดการ 

(IP Address Management) ที่เช่าตามเง่ือนไขของการรับประกันตลอดอายุสัญญาการเช่า ซ่ีง 
หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่าโดยอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน ผู้ให้เช่าจะ 
ดำเนินการทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพที่ใข้งานไต้ดังเดิม หรือกรณีสูญหายหรือ 
เหตุสุดวิสัย ผู้ให้เช่าจะนำอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) เคร่ืองใหม่ 
ที่มีคุณภาพและความสามารถไม่ตํ่ากว่าของเดิมมาติดตั้งให้แก่ผู้'เช่าภายใบกำหนด ฅเ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้เข่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ

๗.๒ กรณีอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ขำรุดในเวลาทำการของผู้เช่า ผู้ให้ 
เช่าจะดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา ๔ ฃ่ัวโมง (วันทำการ ๕ X ๘) โดยหลังจากได้รับแจัง 
ปัญหา โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการของผู้ให้เช่าจะทำการแก้ไขเบ้ืองต้นทางโทรศัพท์หรือวิธีรีโมท 
แต่หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาไต้ ผู้ให้เช่าจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมาแก้ไขอุปกรณ์บริหารและจัดการ 
(IP Address Management) ให้สามารถใช้งานไต้ดีภายในวันทำการถัดไป นับจากวับท่ีได้รับ 
แจ้งจากผู้เข่า

๗.๓ กรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขตามข้อ ๗.๒ ผู้ให้เช่าจะนำอุปกรณ์บริหารและจัดการ 
(IP Address Management) ทีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่าของเดิมมาทดแทนอุปกรณ์ 
บริหารและจัดการ (IP Address Management) ที่ขำรุดบกพร่องภายใน ๓ วันทำการนับต้ังแต่ 
เวลาท่ีผู้ให้เช่าไต้เช้ามาซ่อมแซมแก้ไข

๗.๔ในกรณีที่มีการแจ้งซ่อมเกินกว่า ๓ คร้ังใน ๑ เดือน ผู้ให้เช่าจะต้องนำอุปกรณ์บริหารและจัดการ 
(IP Address Management) ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิมมาทดแทนภายใน ๒ 
วันทำการ นับตั้งแต่เวลาที่ไต้รับแจ้งจากผู้เช่าและถือว่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address 
Management) ดังกล่าวน้ีเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาบ้ืต้วย

๗.๕ หากผู้ให้เช่าไม่เช้ามาบ0ารุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ผู้เช่ามีสิทธิจ้าง 
บุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้เข่าทำหนังสือแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ 
และขำระเงินให้ผู้เข่า ภายใน ๗ วัน นับจากวันที,ไต้รับหนังสือแจ้งจากผู้เข่า หรือยินยอมให้ผู้เช่า 
สามารถหักเงินจากค่าเข่าได้

กรณีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่ายอมรับผิดและยินยอมขดใช้ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๖0 ของ 
ค่าเช่าท้ังหมด นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า จนกว่าผู้ให้เข่าจะปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขสัญญาโดยผู้เช่ามีสิทธิหักค่าปรับจากค่าเช่าไต้ 

๙. การชำระเงิน
ขสมก. จะชำระค่าเช่าท้ังหมดตามสัญญา โดยแน่งชำระเป็นรายงวด ท้ังหมด ๓๖ งวด ตลอดอายุ 

สัญญาการเช่าใช้อุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address manage

๘. ค่าปรับ
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๑๐. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
๑๐.๑ ฃสมก. ขอสงวนสิทธ๋ีในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้1ห้เข่า 

ทราบล่วงหน้าไม1น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามลิบ) วัน โดยผู้ให้เข่าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าชดเชยหรือเงินใด  ๆ จากผู้เช่า ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยผู้เข่าจะชำระค่าเข่าจนถึง 
วันท่ีบอกเลิกสัญญาเท่าน้ัน

๑๐.๒ เงินพัสดุการเข่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ได้มาจากงบประมาณ 
ปี ๒๔๖๔ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเม่ือ องค์การได้รับอนุม้ต๊เงินจากงบประมาณ 
ปี ๒๔๖๔ เท่าน้ัน

•ท น น แ เ IT . OCW UHIM Q LTD.
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QUOTATION

Quotation No.: STREAM-Q0007-BMTA-BD-20-SD 

Date: 10/7/20

We are pleased to subm it you the follow ing quotation and offer to sell o r service the product described herein at price, 
items, and stated as below

ITEM PART NO. Product Description Unit Unit Price Amount

เส น อ ราค าใค รงก าร ระฆ บ บ รน ารจ ัค ก าร IP Address 
(เส น อ ระย ะท ส า๗ า 3 ป ี)

1 2,800,000.00 2,800,000.00

1 IPScan Probe Probe hardware dedicated to process IPScan Agent fo r a 8
100X segmentand/or a remote site, support802.1q to cover 

multip le VLANs. 1-Ethernet and 1-Console port (เขตการ 
เส ืนรถ )

2 IPScan Probe Probe hardware dedicated to process IPScan Agent for a 1
200X segmentand/or a rem ote site, support802.1q to cover 

multip le VLANs. 1-Ethernet and 1-Console port 
(สำน ักงาบใหญ ่)

3 IPScan Software 1,500 IP 1

4 ระบบการรายงานผลและสถาน!:ของอ,ปกรท ! 1

Service
Installation and Implementation 
Onsite Service 5x8 NBD

2,800,000.00
196,000.00

Total (รวมภาป ี!ง ลูด,าเฬ ่ม) 2,996,000.00
A ll price quoted in
Conditions
Price validity
Term  o f payment
Term o f delivery
W arranty
Vat
Sales Person 
Thank you fo r your

Thai Baht

: 90 days after quotation date 
ะ 30 days after Invoice date 
: 30 days after receive PO

: Included
ะ Suchanya Donsatien (061-597-9996) 

business.

Sincerely by Accepted by

Suchanya Donsatien ■ /■'''■■'________________________________ (Name Printed)
Account Manager __________________________________________ (Title)
Stream I.T. Consulting Limited _  ^  Bangkok Mass Transit Authority
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STREAM I.T. CONSULTING LTD.
11 Q.House Sathorn Bldg., 7th floor, South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120T (66) 2679-2233 F (66) ^^9j-1^91^\^w.itream.co.th
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BA/ITA
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP Address Management)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การชนส่งมวลขนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ ( IP 

Address Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลฃท่ี ๑๔/๒๕:๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาท่ีชนะการ 

เสนอราคาได้แก่ บริษัท สตรีมไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด (ชายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็น 

เงินท้ังส้ิน ๒,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า 

ชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที' bo กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฎิบ้ติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การชนส่งมวลซนกรุงเทพ


