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เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง 
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 

เก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ตามสัญญาเลขที่ ซ.๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวช้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ) 

ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ต น้ ฉฺ น บ
สัญญาเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง
สัญญาเลขที.่ . ใ ! ไ ว ั.  ๒ ๓ ......

สัญญาฉบับนี้'ทำฃึน ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ลำนักงานใหญ่ เลขที, ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือ'วัน'ท่ี....^...พั?เาเ1.V..M*?.6?................

ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 

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

ฝ ่ายหน ึ่งก ับบริษ ัทสตรีมไอ.ท ี. คอนซัลติ้งจำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 

บริษ ัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ 

ทะเบียนนิติบ ุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๖๙๒๓๗ ตามหนังสือรับรองฉบับที £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๓๐๔๐ 

ลงวันที, ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที, ๑๑ อาคารคิวเฮ้าสํ สาธร ขั้น ๗ ถนนสาธรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาว สุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ 

ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้!ห้เข่า" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. คำนิยาม
"ค่าเข่า" หมายความรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย

"ค่าบำรุงรักษา" หมายความรวมถึงค่าใซ้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไข

"การบำรุงรักษา" หมายความรวมถึงการตรวจสอบตามกำหนดเวลาตลอดจน 

การซ่อมแซม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เข่าเพื่อให้ไข้งานได้อย่างทันสมัย 

เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการเข่า
"การซ่อมแซมแก้ไข" หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม

แก้ไขเล็กน้อยหรือไม่



จ้อ ๒. จ้อตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและให้ผู้เช่าตกลงให้ เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บจ้อมูล 

สำรอง (DR Server) พร ้อมต ิด/ง โดยวิธคีัดเลอกรวมท ํง๋ส่วนประกอบอี'นๆ ที'สามารถรับโปรแกรม 

จ้อมูล ประมวลผล สื่อสาร เคลื่อนย้ายจ้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สตรีม ไอ.ที. 

คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บจ้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดต้ัง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่ผู้ให้เช่าประสงค์จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บจ้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้ง รายการใดต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 

มาติดต้ังให้ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง รายการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ตากว่าที่กำหนดไว้ 

ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

จ้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๓.® ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ท่ี ๓๔๑/๒<£๖๓ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเสือก และคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายสำหรับเก็บจ้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดต้ัง

ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)

เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง

(DR Server) พร้อมติดต้ัง จำนวน ๖ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดต้ัง

ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บ

จ้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง

ลงวับท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับจ้อความในสัญญานี้ ให้ใช้จ้อ?ทา 

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำเนสญญานบงคบ และเนกรณทเอกสารแนบทายสญญาฃดแยงกนเอง ผูเหเซาจะตองบฏบตตามคา'รุนจฉย 
ของผู้เช่า คำวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรอค่าไซจวิยิ7/
ชุ่ «=* ^ พฺ I บ ้ 2  ทุ!]รน7a/). ท;^^เดๆ เพมเติมจากผู้เข่าทังสน



ข้อ ๔. ระยะเวลาการเช่า

สัญญาi f ม ีผลบ ังค ับofงแต'วันที,ลงนาม,ในสัญญา แต ่ระยะเวลาการคานวณ 

ค่าเข่าเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ตามสัญญานี้ให้มี 

กำหนด ๑ (หน่ึง) ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ นับกัดจากวันที่ผู้เข่ารับ 

มอบเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๔. การชำระค่าเช่า

การเข่าเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 

พร้อมติดตั้ง ตามสัญญานี้เป็นการเข่าแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยผู้เข่าจะชำระค่าเข่าเป็นรายเดือนตาม 

เดือนปฏิทิน มีกำหนดระยะเวลาการเข่าภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยองค์การจะจ่ายค่าจ้าง 

จำนวน ๑๒ งวด งวดละ ๑ เดือน โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 

แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าเข่าตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน ท้ังส้ิน ๒,๑๓๖,๐๐๐ บาท 

(สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วยการเข่าลักษณะตามที่กำหนด 

ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การรับรองคุณภาพ

ผู้ให้เข่ารับรองว่าการเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้งท ี่ให ้เข ่าตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม,ตากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 

สัญญาผนวก ๒

ข้อ ๗. การส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ให้เข่าจะทำการส่งมอบและติดตั้งการเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 

เก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้งที่เข่าตามสัญญานี๋ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๒ 

ในลักษณะพร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที ตามรายละเอียดการทดสอบเอกสารแนบท้าย 

สัญญาในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ให้แก่ผู้เข่า ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) และส่งมอบ 

ให้แก'ผู้เข่าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้1ห้เข่าต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ 

ประกอบพร้อมท้ังเคร่ืองมือที่จำเป็นในการติดตั้งโดยผู้ให้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ผู้ให้เข่าจะต้องแจ้งกำหนดเวลาติดต้ังแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะใช้งานและส่งมอบการเข่าใช้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อผู้เข่า 

ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันและเวลาราซการ ก่อนวันกำหนด ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วันทำการ

ผู้ให้เข่าต้องออกแบบสถานท่ีติดต้ังเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล 

สำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตามมาตรฐานของผู้ให้เข่าซึ่งได้รับความ 

เห็นขอบจากผู้เข่าเป็นหนังสือแล้ว และผู้ให้เข่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของสถานท่ีให้ท้นต่อการติดต้ังเข่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 
พร้อมติดตั้งภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ 

จากผู้เข่า

ลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ัง



ขอ ๘. การตรวจรบ
เมือผู้เช่าได้ตรวจรับการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้งที่ส่งมอบและติดตั้งแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญานี้แล้ว ผู้เช่าจะออก 

หลักฐานการรับมอบไว้เป็นหนังสือ เพ่ือผู้ให้เช่าน่ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบ การขอรับเงินค่าเช่าเช่าใช้เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล 

สำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ท่ีผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๒ ผู้เช่าทรงไว้ ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับการเช่าใช้ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้อง 

รีบน่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด 

เท่าที่จะทำได้และนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง มาส่งมอบ 

ให้ใหม่ หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะ 

เหตุดังกล่าวผู้ให้เช่าจะน่ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๙. การบำรุงรักษา
ผู้ให ้เช ่าม ีหน ้าท ี่บำรุงร ักษาการเช ่าใช ้เครื่องคอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายสำหรับเก ็บ 

ข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาระบบการเช่า 

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ให้ทันสมัยเป็นป้จจุบัน 

และมีประสิทธิภาพตามความต้องการใช้งานของผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาและสำรอง 

อุปกรณีให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ 

และมีเ!เมือดีมาตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขคอมพิวเตอร์ท่ีให้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่านี้อย่างน้อย 

เดือนละ ๑ (หน่ึง) คร้ัง โดยให้มีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 

ตามสัญญานี้ให้ถือว่าอยู่ในสภาพทันสมัยเป็นปีจจุบันใช้งานได้ดีตามปกติ ตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีเวลาการเช่า 

ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ขัดช้องรวมตามเกณฑ์ 

การคำนวณเวลาขัดช้องตามวรรคสามไม่เกิน เดือนละ ๔ (ส่ี) ช่ัวโมง หรือร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) 

ของเวลาใช้งานทั้งหมดของการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 

พร ้อมต ิดต ั้ง  ใน เด ือนน ี้น  แล ้วแต ่ต ัวเลขใดจะมากกว ่าก ิน  ม ิฉ ะน ี้น  ผ ู้ให ้เช ่าต ้องยอมให ้ผ ู้เช ่า 

คิดค่าปรับสำหรับเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไดีในส่วนที่เกินกำหนดช้างต้นในอัตราชั่วโมงละ ๕๓๔ บาท 

(ห้าร้อยสามสิบส่ีบาทถ้วน) โดยผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับด้งกล่าวออกจากค่าเช่าประจำเดือน

ข้อ ©๐. การซ่อมแซมแกไข

ในกรณีการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 
พร้อมติดตั้ง ชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือขัดช้องใช้งานไม่ได้ท้ังหมดหรือ แต่บางส่วน โดยมิใช่ความผิดของ 

ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดให้ช่างท่ีมีความรู้ ความชำนาญและรืเมือดีมาจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งาน 
ได้ดีตามปกติด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยเริ่มดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอ!. 
(DR Server) พร้อมติดตั้ง ชำรุดบกพร่องในเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริ่มดำเนินการภายใน ๔ (ส่ี) ช่ัวโมูง 

นับต้ังแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้'ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้เช่า X yr
ร  รไ



(๒) กรณีการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้ง ชำรุดบกพร่องนอกเวลาปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องเริมดำเนินการภายใน ๓ (สาม) วัน 

นับต้ังแต่เวลาท่ีได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือผู้'ท่ีไต้รับมอบหมายจากผู้เช่า แต่ทั้งน้ีผู้เช่าหรือผู้ท่ีไต้รับมอบหมายจาก 

ผู้เช่า ได้แจ้งความประสงค์ในการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 
พร้อมติดต้ัง นอกเวลาปกติให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าในเวลาปกติแล้ว

การที่ผู้เช่าหรือผู้ที,ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าหรือผู้ที'ได้ 

รับมอบหมายจากผู้ให้เช่าทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทาง 

โทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหน่ึง ให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบตามสัญญาน้ีแล้ว

ถ้าผู้ให้เช่าไม1สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับเป็น 

รายช่ัวโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๔๓๔ บาท (ห้าร้อยสามสิบสีบาทถ้วน) โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าว 

ออกจากค่าเช่าประจำเดือน สำหรับจำนวนชั่วโมงที,ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเริมนับตั้งแต่เวลาที่ผู้เซ่า 

หรือผู้ที'ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงความชำรุดบกพร่องจนถึงเวลาที,ผู้ให้เช่า 

เร่ิมดำเนินการซ่อมแซมแกไข

ข้อ ©๑. การใข้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ในการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้ง ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้อยู่ภายใต้ การจัดการและการควบคุมดูแลของผู้เช่า 

โดยสิ้นเซิง นอกจากผู้เช่าจะใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เช่าแล้วผู้เช่าอาจให้ผู้อืน มาใช้การเข่าใช้เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง นี้ได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล 

ของผู้เช่า

ข้อ ๑๒. การจัดอบรม

ผู้ให้เช่าต้องจัดอบรมวิชาการด้าน การเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 

เก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ให้แก'เจ้าหน้าที่ของผู้เช่าให้มีความรู้ ความเช้าใจและสามารถ 

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยต้องดำเนินการฝึกอบรม'ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน 

นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้เช่า

ข้อ ๑๓. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ให้เช่าต้องจัดหาและส่งมอบคู่มือการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 

เก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ที่ให้เช่าตามสัญญานี้ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผนวก ๒ จำนวน ๑ (หน่ึง) ขุด ให้กับผู้เช่าในวันที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์และต้องปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย 

เป็นป้จจุบันตลอดอายุสัญญาน้ืเดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้เช่าอีก

ข้อ ๑๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผ ู้ให ้เช ่าได ้นำหล ักประก ันเป ็น หน ังส ือค ํ้าประก ันของ 

ธนาคารซี'ไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาขน) สาขาถนนหลังสวน เลขที ๐๓๔๑๔๐๐๙๖๔๖๓๓๑๐๑ 

ลงวันที' ๑ กันยายน ๒๔๖๓ เป ็นจำนวนเงิน ๑๐๖,๘๐๐ บาท (หนังแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ซึงเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าเข่า การเข่าใช ้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 
(DR Server) พร้อมติดต้ัง ท้ังหมดตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ V



๖

กรณ ีผ ู้ให ้เช ่าใช ้หน ังส ือคาประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา 

หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเฟือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 

คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 

หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 

การค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่นำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดท้ังปวง 

ของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 

ไม,ครอบคลุมถึงความรับผ ิดของผู้ให ้เช ่าตลอดอายุส ัญญา ไม,ว,าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณ ี 

ผ ู้ให ้เช ่าส ่งมอบและติดท ั้งคอมพิวเตอร์ล ่าช ้าเป ็นเหตุให ้ระยะเวลาการเช ่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลง 

ไปผู้ให้เช่าต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบ 

ให้แก่ผู้เช่าภาย'ใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

หล ักประก ันท ีผ ู้ให ้เช ่านำมามอบไว ้ตามข ้อท ั้ ผ ู้เช ่าจะค ืนให ้แก'ผ ู้ให ้เช ่า 

โดยไม่มีดอกเบ้ีย เม่ือผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๑๕. ข้อตกลงการใข้โปรแกรม
ผ ู้ให ้เช ่าย ินยอมปฏ ิบ ัต ิตามข ้อตกลง การใช ้โปรแกรมตามท ีกำหนดไว้ใน

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการให้ผู้เช่าและผู้ที,ได้รับมอบหมายจากผู้เช่าได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายจากเจ้าของลิฃสิทธี้ในการใช้และสร้างสรรค์โดยการดัดแปลง การรวบรวม หรือการประกอบ 

กันเข้าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเช่าตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
บรรดาข้อมูลและสารสนเทศไม,ว,าในรูปแบบใดที เก ็บอย ู่ในหรือท ีสร ้างข ึ้น 

โดยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ให้เช่า หรือลูกจ้าง พนักงาน 

และผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ให้เช่า ให้ถือว่าเป็นสิฃสิทธ๋ึฃองผู้เช่าท้ังส้ิน

ประโยชน์อันจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการพัฒนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การใช้ 

การทำซํ้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ ันเป ็นงานสร้างสรรค ์อ ันม ีล ิฃสิทธี้ใหม่ตามวรรคก่อน ซึงบางส่วน 

จะใช้ประโยชน์ จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เช่าอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ลิฃสิทธเดิมเป็นของผู้ให้เช่า 

ท ั้งลิขสิทธี้ท ีม ีอยู่หรือที'อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ซึงรวมถึงในกรณีที'มีซอฟต์แวร์ที'ติดทั้งมาพร้อม 

กับส่วนอุปกรณ์ครั้งนี้ด้วย ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เช่าท้ังส้ิน

ห้ามมิให ้ผ ู้ให ้เช ่า ลูกจ้าง ตัวแทนหรือพนักงานของผู้ให ้เช่าเอาไป เปิดเผย

หรือใช้ข้อมูลและหรือสารสนเทศในระบบดังกล่าว หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้บุคคลอื่นเอาไป เปิดเผย 

หรือ'ใช้,ข้อมูลและหรือสารสนเทศ'ในระบบดังกล่าวหรือเข้าถึงโดยมิ,ซอบชื่งระ'บ'บคอมพิวเตอร์,หรือล่วงรู้

มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะหรือกระทำด้วยประการใดโดยมี'ซอ,บ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้เช่าหรือผู้ท ี่เกี่ยวช้องกับผู้เช่า 

ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ขอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
จากผู้เช่าหากมีการผิาแนผู้ให้เช่าต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าจนเต็มจำนวน และให้นำความ 

ในข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



จ้อ ©๖. การรับประกันความเลิยหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใจ้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิฃสิทธ 

สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ อัน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ โดยผู้เข่ามิได้ 

แกไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ให้เข่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าว 

ระงับสินไปโดยเร็ว หากผู้เข่าต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เน่ืองจากผลแห่งการละเมิดลิฃสิทธ๋ึ 

สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ผู้ให้เข่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายรวม 

ทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เข่า ทั้งนี้ ผู้เข่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบเป็นหนังสือในเมื่อ 

ไต้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ซักช้า

จ้อ ©๗. ความรับผิดต่อความเสิยหาย

ผู้เข่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนแก่ การเข่าใช้เคร่ือง 

คอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายสำหรับเก ็บข ้อม ูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดทั้ง อันไม,ใช่ความผิดของผู้เข่า 

ตลอดระยะเวลาที่การเข่าใช้เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง 

อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแก,คอมพิวเตอร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการเข่าใช้เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ที่อยู่ใน ความครอบครองของผู้เช่า 

ตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เข่าต้องดำเนินการทุกประการตามที่จำเป็นเพื่อทำให้การเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (Dr Server) พร้อมติดตั้ง กลับคืนสภาพท่ีใช้งานไต้ดีดังเดิมโดยเร็วท่ีสุด และในกรณี 

ที่ไม่อาจดำเนินการให้การเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง 

คืนสู่สภาพ ท่ีใช้งานไต้ดีดังเดิมไต้ หรือในกรณีที่การเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดทั้ง สูญหาย ผู้ให้เข่าต้องนำเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดตั้ง เครื่องใหม่ที,มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความสามารถใช้งานไม่ตรกว่า เครื่อง 

คอมพ ิวเตอร ์แม ่ข ่ายสำหรับเก ็บข ้อม ูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดท ั้ง เด ิมมาติดทั้งให้แก,ผู้เข่า 

แทน ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้เข่าไต้รับแจ้งจากผู้เข่า คอมพิวเตอร์ที่นำมาติดตั้งแทนนี้ให้ถือ 

เป็นการเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ตามนัยข้อ ๒ 

แห่งสัญญาน้ีด้วย ทั้งน้ีในการปฏิบัติตามสัญญาช้อน้ีผู้ให้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

จ้อ ©๘. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดติดตั้งและส่งมอบการเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บ 

ข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เข่าไม,ส่งมอบ และติดตั้งการเข่าใช้เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้เข่า 

ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือส่งมอบไม,ตรงตามสัญญา หรือมิคุณสมบัติไม,ถูกต้องตามสัญญา 

หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนด แต่ไม่สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานไต้ไม่ 

ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให้เข่าไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข่ามิสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด 
และการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ัน ไม่กระทบสิทธิของผู้เข่าท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เข่า



ในกรณีที,ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน 

ตามข้อ ๑๔ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดได้ทันที แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่าใช้เครือง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

ผู้ไห้เช่ายอมรับผิดซดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีผู้เช่าต้องใช้ 

จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่า ในการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) 

พร้อมติดต้ัง รายใหม่ดังกล่าวด้วย

ข้อ ©๙. ค่าปรับ

ในกรณีผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดความเสียหายแก'ผู้เช่า ผู้ให้เช่ายอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ 

ของค่าเช่าท้ังหมด นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตาม 

เง่ือนไซสัญญา โดยผู้เช่ามีสิทธิหักค่าปรับจากค่าเช่าได้

ในระหว ่าง ท ี' ผ ู้เช่ายังม ิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ล ้าผ ู้เช่าเห็นว่าผู้ใหัเช่า 

ไม่อาจปฏิป็ตตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๔ 

กับเรียกร้องให้ซดใช้ค่าเช่าท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ ๑๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้อง 

ให้ซ0าระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมือครบกำหนดส่งมอบแล้วผู้เช่ามีสิทธิที'จะปรับผู้ใหัเช่าจนถึงวันบอกเลิก 

สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๐. การโอนกรรมสิทธึ๋ให้บุคคลอื่น

ในระหว่างอายุส ัญญาเช ่า ผู้ให้เช่าจะไม,โอนกรรมสิทธในการเช ่าใช ้เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง ท่ีให้เช่าแก่บุคคลอ่ืน หากผู้ให้เช่าฝ่าแน 

ผู้ให้เช่ายินยอมซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า

ข้อ ๒๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายด้งกล่าว 

ให้แก,ผู้เช่าโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน น ับถ ัดจากวันท ีได ้ร ับแจ ้งเป ็นหน ังส ือ จากผู้เช่า 

หากผู้ให้เช่าไม,ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที,จะหักเอาจาก ค่าเช่า 

ท่ีต้องช้าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค ่าปร ับ  ค ่าเส ียหาย หรือค,าใซ ้จำยท ีบ ังค ับจากค ่าเซ,าท ีต ้องขำระ 

หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้ให้เข่ายินยอมขำระส่วนที'เหลือที'ยังขาด 

อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 

วันท่ีได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้เช่า



ข้อ ๒๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือจยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีทีมเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งทีผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้เช่า 

ไม่สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๗ แห่งสัญญาน๋ึได้ หรือไม่สามารถช่อมแซม 

หรือจัดหาการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บช้อยูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง ให้ ผู้เช่าใช้ 

แทนตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๑๐ ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ 

โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน 

นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ให้เช่าไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิ 

เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดี 

อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้เช่าท่ีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา

ผู้ให้เช่าจะไม่โอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีต่อผู้เช่าตามสัญญาน๋ีให้แก่บุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ 

ความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าก่อน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง 

ยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ..............Af.......... ผู้เช่า

(นางพนิดา ทอ อุ̂ชุ)

ลงซ่ือ..........................4น้ี(โ........... ผู้ให้เช่า

(บริษัทสตรีมไอ.ที.คอนซัลติ้งจำกัด ^
 ̂ ฐ ' .1บุ

โดย นางสาว สุซัญญา ดลเสถียร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/®ฐ้4; V

ลงซ่ือ.................. ^ ................. .̂....พยาน

(นายมาน ิตย ์ภา?พ ิต ้ร ์)

ลงซ่ือ................ .ใ .. ........................... พยาน

(นางสาวสฺนิตรา ฎวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๖๗๑๔๙๙๑๐ 

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๘๑๑๐๐๐๐๗๒
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

ท่ี . . J . A . A l ^

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเสือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยวิธีคัดเสือก

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ซสมก.) กรุงเทพๆ มีความประสงค์จะ เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ 

ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยวิธีคัดเลือก และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ 

คลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการ 

ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเข่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บ 

ข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นิติกร ๕ กรรมการ

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

๔. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๔ กรรมการ

กลุ่มงานจัดซ้ือ สำนักบริการและจัดซ้ือ

๔. นายปียะสิทธ้ี พูลสุข กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าท่ี

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เซิญขวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ีกำหนดไวิในหนังสือเชิญ

ซวน

๓. รายงานผลการพิจารผาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าห า̂ท่ี 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับลัด นอ

ราคา
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. ผ้ซ่วยผ้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรรมการ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๔. นางสาวนิตยา ศรีนวลมาก กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓-๔ งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ันโดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

ส่ัง ณ วันท่ี 99 มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)
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๑. ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ

ซ่ือโครงการ เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยวิธีคัดเลือก 

เงินงบประมาณโครงการ ๒,๑๔๐,๐๐0.00 บาท (สองล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจาก 

เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวิในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพให้เข่าดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันไต้รับหนังสือเชิญ 

ซวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเข่าโดยวิธีคัดเลือกคร้ังน้ี 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ,หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มี 

คำส่ังให้สละเอกสิทธ์ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้กับหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเช่ือถือได้ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา มูลค่าโครงการไม่ตรกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย 

ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานในวันย่ืนเสนอราคาให้คณะกรรมการตรวจสอบ

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ 

ส่วน คือ

๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

หนังลือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถึอหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน““

บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
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ถูกต้อง

(๒)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใซ่นิติบุคคลให้ย่ืนสำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนของผู้เป็นหุ้น

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนาสัญญาของการเข้าร่วม 

ค้า สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีใข่สัญชาติไทย 

ก็ให้ย่ืนสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

(๔.๑) สำเนาบัตรประซาซนผู้มีอำนาจ 

(๔.๒) หนังสือรับรองการจัดทะเบียนพาณิชย์ 

(๔.๓) ภ.พ.๒๐

(๔.๔) ใบแสดงการลงทะเบียนในระบบกรมบัญชีกลาง e-GP 

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไค้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซ่ึงปีดอากรแสตมบีตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนลง 

นามในใบเสนอราคาแทน

(๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

(๓.๑) เอกสารตามข้อ ๒.๑๐

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไค้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๓๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

๖. การทำสัญญาเช่า

ผู้ซนะ คัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับลัดจากวัน'ท่ีไค้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน 

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าจ้างท่ี คัดเลือก ไค้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลัก 

ประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญาหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วัน ทำการ 

๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ

๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย์ ท่ีไค้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิซย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันต

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไค้แจ้งซ่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแ'

ส่วน พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกัน

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใบ ๑๔ วัน นับลัดจากวันท่ีผู้ซนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้น
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จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน 

๘. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการ คัดเลือก ซ่ึงได้ทำข้อตกลงเป็นหนังลือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุด 

บกพร่องของส่ิงชองงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงานโดยผู้ชาย 

ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
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โครงการเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

รายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server)
๑. รายละเอียดคุณลักษณะการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยมีระบบคอมพิวเตอร์หลักท่ี ขสมก. มีการใช้งานอยู่ ประกอบด้วย 
รายการดังต่อไปน้ี
๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Database Server) IBM P£ ๕๖๐0 จำนวน ๑ ขุด
๑.๒ SAN switch IBM ๒๐๐๕-๑๖ จำนวน ๒ ขุด
๑.๓ Storage IBM อร๔๗๐๐ จำนวน ๒ ขุด
๑.๔ AIX Operating System IBM P£๕๖๐Q จำนวน ๑ ตัว
๑.๕ ระบบฐานข้อมูล Oracle DB Enterprise Edition ๙!

๒. ระยะเวลาการเข่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server)
การเข่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) มีกำหนดระยะเวลา 

๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๓. การติดต้ังและการส่งมอบ

ผู้ให ้เข ่าต ้องต ิดต ั้งเครื่องคอมพ ิวเตอร์แม ่ข ่ายสำหรับเก ็บข ้อม ูลสำรอง (DR Server) 
ณ จุดท่ี ฃสมก. กำหนดให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๔. การให้บริการ
๔.๑ ผู้ให ้เข ่าต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 

(DR Server) ณ สถานท่ีติดต้ังท่ีหน่วยงาน ฃสมก. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาการเข่า

๔.๒ ผู้ให้เข่าต้องสนับสนุนในการเช้าร่วมประขุมและให้คำปรึกษากับผู้เข่า ในเรื่องท่ีมีผลกระทบกับ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server)

๔.๓ ผู้ให้เข่าต้องจัดอบรม สำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 
(DR Server) ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวช้องของ ขสมก. ๑ คร้ัง (จำนวนอย่างน้อย ๕ คน ระยะเวลา 
การผีเกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) พร้อมสนับสนนต้านเทคนิคสำหรับการนำไปสู่การใช้งานจริง 
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจาก ฃสมก.

๔.๔ ผู้ให้เข่าต้องจัดทำป๋ายสติกเกอร์ (Sticker Label) สีติดไวให้ขัดเจนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) ทุกรายการเพิ่อง่ายต่อการตรวจสอบ โดยระบุ วัน/เดือน/ 
ปี เลขท่ีสัญญาท่ีเร่ิมและส้ินสุด ท่ีอยู่ของผู้ให้เข่าพร้อมเบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได้ 

๕. ขอบเซตการเข่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) ตามเง่ือนไข 
ดังน้ี
๕.๑ ผู้ให้เข่าต้องนำเสนอแผนวิธีการสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและวิธีกู้คืนข้อมูลให้กับ 

ฃสมก. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๕.๒ ระบบสำรองข้อมูลจะต้องสามารถทำงานร่วมกันไต้ดีกับระบบเดิมของ ฃสมก. ท้ังในส่วนของ 

ระบบปฏิบ ัต ิการ AIX, ระบบฐานข้อมูล Oracle DB Enterprise Edition ๙! และระบบงาน 
ปีจจุบันของ ฃสมก.
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๕.๓ ผู้ให้เช่าต้องจัดเตรียมระ'ขบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หรืออุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นโดยวิธีการ Copy Migrate เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง 
และเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ ฃสมก. ตามข้อ ๑. โดย 
อุปกรณ์ต้องสามารถทำงานร่วมกับระบบ OS และ Database ท่ี ฃสมก. ใช้งานอยู่ในปีจจุบันใต้ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพ่ิมเติมจาก ฃสมก.

๕.๔ ผู้ให้เข่าต้องติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) ของ ขสมก. 
พร้อมตั้งค่าให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ผ่านระบบ 
เครือข่าย MPLS ของ ขสมก. ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๕ ผู้ให้เข่าจะต้องดำเนินการออกแบบการติดต้ังให้สามารถรับส่งข้อมูล (Transfers) จากระบบหลัก 
ไปยังระบบสำรองไต้

๕.๖ ผู้ให้เข่าต้องจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานย้ายระบบงานหลักใปท่ีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง 
สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

๕.๗ ผู้ให้เข่าต้องจัดให้มีการทดสอบระบบการกู้คืนข้อมูลอย่างน้อย ๑ คร้ังต่อปี 
๕.๘ ผู้ให้เข่าต้องรับผิดขอบในการดูแล แก้ไข ให้ระบบที่อยู่ในโครงการใช้งานไต้ตามปกติ โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจาก ขสมก. ตลอดอายุสัญญาการเข่า 
๕.๙ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักไม่สามารถทำงานไต้ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสำรอง 

(DR Server) ต้องสามารถเปิดใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ ขสมก. ภายใน 
๔ จ่ัวโมง นับจากเวลาท่ีไต้รับแจ้งจาก ขสมก. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๕.๑๐ ผู้ให้เข่าต้องบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง 
(DR Server) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ เดือนต่อครั้ง พร้อมส่ง Report แนบกับใบแจ้งเก็บ 
ค่าเข่า

๖. คุณสมบัติของผู้ดูแลระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server)
๖.๑ มีความรูไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับต้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์
๖.๒ ในการทำระบบสำรอง ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวซาญที่มีประสบการณ์ในการ 

พ ัฒนาโปรแกรมที ่ ใข ้ระบบฐานข ้อมูล Oracle9i Enterprise Edition โดยใช้  Oracle 
Developer Tools (Forms and Reports) Versions มาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

กรณีผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความ 
เสียหายแก่ผู้เข่า ผู้ให้เข่ายอมรับผิดและยินยอมขดใช้ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของ 
ค่าเข่าท้ังหมด นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เข่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เข่า จนกว่าผู้ให้เข่าจะปฏิบ้ต 
ตามเง่ือนไขสัญญาโดยผู้เข่ามีสิทธิหักค่าปรับจากค่าเข่าไต้ 

๘. การขำระเงิน
ฃสมก. จะขำระค่าเข่าท้ังหมดตามสัญญา โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด ท้ังหมด ๑๒ งวด ตลอดอายุ 

สัญญาการเข่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง

๗. ค่าปรับ
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๙. เงื่อนไขอื่นๆ
๙.๑ ขสมก. ขอสงวนสิทธ้ีไนการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่า 

ทราบล่วงหน้าไม,น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าขดเชยหรือเงินใด ๆ จากผู้'เช่า ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยผู้'เช่าจะชำระค่าเช่าจนถึงวันท่ี 
บอกเลิกสัญญาเท่าน้ัน

๙.๒ เงินพัสดุการเช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง 
ได้มาจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเม่ือ องค์การได้รับอนุมัติ 
เงินจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ เท่าน้ัน

ILT. OGNBUUlNa LTO-
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Stream
i t  c o n s u l t i n g

ท่ี STREAM-L0282-BMTA-BD-SD-20

วันที 24 มิถุนายน 2563

เร่ือง ขอแจ้งปรับลดราคา

เรียน ประธานคฌะกรรมการคัดเลือกการเช่าใช้คอมพิวเตอร์เฟข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง

อ้างถึง หนังสือเชิญเข้าร่วมคัดเลือกการเช่าใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง

เลขที่สหล.พิเศษ/2563 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

เอกสารแบบ ใบเสนอราคาเลขท่ี STREAM-Q0004-BMTA-DB-20-SD ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563

ตามท่ี บรีษัท สตรีม ไอ.ที.คอบซัลต้ิง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 11 อาคารคิวเร้าส์สาธร ขั้น 7 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 มิความประสงค์จะยื่นเสนอราคา โครงการเช่าใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บ 

ข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก ขององค์การขบส่งมวลขนกรุงเทพ และได้ทำการต่อรอง 

ราคาไปแล้วน้ัน

ทางบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาให้แก่ทาง ขสมก. จากเดิมท่ีเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 2,140,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสบส่ี 

หม่ืนบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ปรับลดราคาเป็นจำนวนเงิน 2,136,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวม 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว และทางบริษัทฯ ยินดีมอบระบบและอุปกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับ ขสมก. เพ่ือให้รองรับกับการทำงาบใน 

โครงการดังกล่าว มิรายละเอียดดังนี้

หากทางขสมก. มิข้อสงคัยหรีอต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อกลับ นางสาวสุข'ญญา ดลเสถียร หมายเลขโทรคัพท์ 

02-679-2233 หรีอ 061-597-9996

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

Stream I.T. Consulting Ltd.
11 Q House Sathorn Bldg., 7th Floor, South SathornRd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 T (66)2679-2233 F (66)2679-1691 www.stream.co.tn

1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 2 เคร่ือง

2. ตู้คอนโทรลไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนไฟฟ้า ปล๊ักไฟ 2 จุด

3. สาย Fiber Patch Cord ยาว 70 เมตร

4. Module 1 GB แบบ SFP จำนวน 4 unit

http://www.stream.co.tn
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stream QUOTATION
ไ t c o n s u l t i n g  '

Customer

องล้การธนสํงนวลชนก^งเทพ Quotation No.: STREAM Q0Q04-BMTA-BD.20'SD
Date: 24/06/20

We are pleased to submit you the following quotation and offer to sell or service the product described herein at price, 
items, and stated as below

ITEM PART NO. Product Description Years Unit Price Amount

1
โด รงก าร เฟ าใฟ เด 4 อ งด อ ม ฬ ว เด อ ร ์แ ม ่ฟ าย สำห*บ 
บๆบข ้อ})สส ่ารอง (DR SERVER)

IBM POWER6 P550Server
- 2 X Core 4.2 GHz processor
-  64GB Memory
- 4x 146GB 15 K SAS HDD
-  4-Port 1Gb Integrated Virtual Ethernet Daughter Card
-  4Gb Dual-Port Fibre Channel PCI-X 2.0 DDR Adapter
- GXT135P Graphics Accelerator
-  SATA Slimline DVD-RAM Drive
- 2-port 10/100/1000 Ethernet
- 1700 Watt Power supply, Hot-swap, Base and Redundant
- IBM/OEM Rack-Mount Drawer Rail Kit 
IBM DS4700 Disk Storage
- Controller
- Power Supply
- 14x 300 GB 15K 4Gbps FC E-DDM X

-  FC-FC Gable
-  Rail kit
-  Power cord
Stream Professional Service (Included)
-  Hardware Delivery and installation
-  Setup AIX OS system same as Production server
-  Setup Oracle Database for data replication from Production 
server
-  Setup Data replication from DC to DR
-  Provide DR process and test BCP 1 time per year
-  Support and Consult AIX
-  Support and Consult Oracle and Data replication
-  Spare Part Replacement Onsite Service, SLA 7x24
-  Corrective maintenance Onsite Service
-  On call support /  Technical support via phone
-  Remote Support, SLA 7x24 '

1 1,996,262 1,996,261.68

1,996,261.68
139,738.32

Total (•รวมภาf l y ลค ่า เพ ั๋ม ) 2,136,000.00
All price quoted in Thai Baht (สองล ้านหฉ ่งแสนสามหธ ่นหกฬนบาทถ ้วน) 
Conditions
Price validity : 30 days after quotation date
Term of payment ะ Via Contract 
Term of delivery
Sales Person : Suchanya Donsatien (061-597-9996)
Thank you for your business. >

Sincerely bv Verify and Approved by Accepted by

พ ^ ' <Eu I g  M
Suchanya Donsatien h  -jA , .{yir.Surin Kansirisin
Account Manager ^ rertor
Stream I.T. Consulting Limited strearrl I.T. Consulting Limited

Name Printed)

Bangkok Ma:

STREAM i.T. CONSULTING LTD.
11 Q.House Sathorn Bldg., 7th floor. South Sathorn Rd„ Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 T  (66) 2679-2233 F (66) 2679-1691 www.stream.co.th

http://www.stream.co.th


_L ป ป ^

B M T A

ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อม

ติดต้ัง โดยวิธีคัดเลือก

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ เช่าใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ 

เก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง โดยวิธีคัดเสือก น้ัน

ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดต้ัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้ 

รับการคัดเสือก ได้แก่ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็น 

เงินท้ังส้ิน ๒,๑๓๖,00๐.๐๐ บาท (สองล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า 

ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 9 ฦ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕:๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

strea m  Mr. OOWaULTlNQ LUX


