บัน ทึก ข้อ ความ
BMTA
หน่วยงาน สำนักกภหมาย กล่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
/ ๒๕๖๔
วันที่
มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญ ญาจ้างโครงการประยุกตไซ้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน
ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ.

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญ ญาจ้างโครงการประยุกต์ใซ้มาตรฐานด้านการ
บริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒ ๗ ๐๐๑ (การพัฒ นาห้อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ยให้เ ป็น ไป
ตามมาตรฐาน) ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรซั่น
แมเบจเมนท์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

(นาย5 ข
สดึ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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อวฺคการขนส่อขวลฺบนกรฺอเกพ
Bangkok Mass Transit Authority

ฒ

TA

ฮ 0«การบนส่0บวลนนกร0)กพ

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ 0
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้าง
โครงการประยุกต์ไซ้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยืสารสนเทศมาตรฐาน
ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
สัญญาเลขที่

๔..........

ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารข น ส่ง ม วลข น กรุง เท พ ส ำน ัก งาน ให ญ ่เ ลข ท ี่ ๑ ๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .9...มีอุน.!1ย'น..๒๕h๔.............................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๘๐๔/๒๕:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรซั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ตามหนังสือรับ รองของสำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วน
บริษ ัท กลางซึ่งจดทะเบีย นเบีน นิต ิบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ากระทรวงพาณิซ ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่
๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๑๙๓ ตามหนังสือรับรองฉบับที ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๖๙๐๓ ลงวันที ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงาน
แห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๑๒/๘-๑๑ อาคารเอวี ชั้น ๔ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดย นายธนกฤต ฤกษ์ใหญ่ ผู้รับ มอบอำนาจลงนามผูกพัน บริษ ัท ฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว ่าจ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงาน โครงการประยุก ต์ใข้ม าตรฐานด้า น
การบริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒ ๗ ๐๐๑ (การพัฒ นาห้อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ข ่า ยให้เ ปีน ไป
ตามมาตรฐาน) ณ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ (ขสมก.) ตามข้อ กำหนดและเงื่อ นไขแห ่ง สัญ ญ านี้
รวมทั้ง เอกสารแนบท้า ยสัญ ญาผนวก ๒ มีก ำหนดระยะเวลาส่ง มอบงานจ้า งให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๑๘ ๐ วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ รวมค่าจ้างตลอดอายุสัญ ญา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้รับจ้างยินดี
มอบจอคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผล กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ จอและตัวดูดพื้นจำนวน ๓ ชุด โดยไม่ค ิดค่าใข้จ่าย
แต่อย่างใด ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใข้ ตลอดจ'นอป'rgพ์ต'างฺร์'ซึ่งมีคุณภาพขนด้ต้
เป็นของใหม่เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
IJ r= ri
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ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพๆ
ที่ ๗๘/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

/โครงการ

โครงการประยุกตไข้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
(การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน ๒ หน้า
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการประยุกตไข้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนา
จำนวน ๒๕ หน้า
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างโครงการประยุกตใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
(การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
จำนวน ๑ หน้า
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างโครงการประยุกตไข้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
(การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ หน้า
และใบกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกัน เอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้างได้น ำหลัก ประกัน เป็น หนัง สือ คํ้าประกัน สัญ ญาของธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขา ประซานิเวศน์ ๑ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๒๐-๒๑ ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๐๐๐๓๘๙๘๖๓๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวน
เงิน ๒๑๓,๓๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง
ทั้งหมดมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย ตามรายซ ื่อ บ ริษ ัท เงิน ท ุน ท ี่ธ น าคารแห ่ง ป ระแท ้ศิโทุ๊'เ"แจ,งเวีย น ให ้ท ราบ ต'TJTแบบ
ที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ jrj § y รุรุ่แฬ 1# 1& 1 พ ัส ืพ ํ้' ะ ก ัน
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ไ ด้ แ ล ะ ต ้อ ง เ ญ ัห ่พ 1ดั^ พ©'®i’(?)ไ0บ[JTO- กว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
/หลักประกัน

๓

หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาไม่ว ่าด้ว ยเหตุใดๆก็ต าม รวมถึงกรณีผ ู้รับ จ้างส่งมอบ
งานล่า ข้า เป็น เหตุใ ห้ร ะยะเวลาแล้ว เสร็จ หรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ งตามสัญ ญา
เปลี่ย นแปลง ไปไม่ว ่า จะเกิด ขึ้น คราวใด ผู้ร ับ จ้า งต้อ งหาหลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ี
จำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งภายใน ๑๕ (สิบ ห้า) วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง เป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให ้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔. ค่าจ้า งและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้า งตกลงจ่า ยและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ เงิน ค่า จ้า ง จำนวนเงิน ๔1๒ ๖๗ ,๐๐๐.๐๐ บาท
(ลี่ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗๙,๑๔๙.๕๓ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
เก้า พัน หนึ่ง ร้อ ยลี่ส ิบ เก้า บาทห้า สิบ สามสตางค์) ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ ่า ยทั้ง ปวงด้ว ยแล้ว
โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง ๒ งวด ดังนี้
๔.๑ งวดที่ ๑ ทำงานแล้ว เสร็จ ภายใน ๑๕ ๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ท ำ
การตรวจรับ ไว้เป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว เท่ากับ อัต ราร้อ ยละ ๖ ๐ เป็นจำนวนเงิน ๒ ,๕๖๐,๒ ๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน
ห้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ของค่าจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒
๔.๒ งวดที่ ๒ ทำงานแล้ว เสร็จ ภายใน ๑๘ ๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ท ำ
การตรวจรับ ไว้เป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว เท่า กับ อัต ราร้อ ยละ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗ ๐๖,๘ ๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ของค่าจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒
ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ และสิท ธิข องผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิก สัญ ญา
ผู้ร ับ จ้า งต้อ งส่ง มอบงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ล งนามในสัญ ญา
และองค์ก ารส่ง มอบพื้น ที่ใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งเข้า ดำเนิน การได้ ถ้า ผู้ร ับ จ้า งมิไ ด้ล งมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา
หรือ ไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ จ้างไม่ส ามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้
ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือ ผู้ค วบคุม งานหรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษาซึ่ง ได้ร ับ มอบอำนาจจากผู้ว ่าจ้าง ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะบอกเลิก สัญ ญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง ไปด้วยการใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา
ข้อ ๖. ความรับ ผิด ขอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ำรุดบกพร่อ งหรือเสียหายเกิดขึ้น จากการจ้างนี้ ภายในกำหนด
๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซี่งความชำรุดุบกพร่องหรือเสียหายนั้น iSoa3£เ^วามบกพร่อ ง
แห่งหลักวิชา
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไวไม่เรียบ
.เการนี้ทั้งสิ้น
ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรีบ ทำการแก้ไ ข ให้เป็น ที่เรียบร้อยโดยไม่ซ ักข้าI
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หากผู้รับ จ้างไม่ก ระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเบ็เนหนังสือจาก ผู้ว ่าจ้าง
หรือ ไม่ท ำการแก้ไขให้ถ ูก ต้อ งเรีย บร้อ ยภายในเวลาที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนด ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่ง ด่ว นจำเป็น ต้อ งรีบ แก้ไขเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หายโดยเร็ว และไม่อ าจรอ
ให้ผ ู้ร ับ จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อ งหรือ
เสีย หายนั้น เอง หรือ จ้างผู้อ ื่น ให้ซ ่อ มแซมความชำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หาย โดยผู้ร ับ จ้า ง ต้อ งรับ ผิด ชอบชำระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ
จากหลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งไม่เอางานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว นแห่ง สัญ ญานี้ไปจ้างช่ว งอีก ทอดหนึ่ง
เว้น แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญ าตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าตให้จ้างช่วง
งานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จาก ความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่ต ามสัญ ญานี้
และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง หรือ ของตัว แทน
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้างต้อ งชำระ
ค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ดัด สิท ธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับ จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งควบคุม งานที่ร ับ จ้า งอย่า งเอาใจใส่ ด้ว ยประสิท ธิภ าพและความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่ร ับ จ้างจะต้องจัด ให้ม ีผ ู้แ ทนซึ่งทำงานเต็ม เวลาเป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบควบคุม งานของ ผู้รับจ้าง
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับ มอบอำนาจจากผู้รับ จ้าง คำสั่งหรือ คำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ
ที่ได้แ จ้ง แก่ผ ู้ร ับ จ้าง การแต่ง ตั้ง ผู้แ ทนตามช้อ นี้จ ะต้อ งทำเป็น หนัง สือ และต้อ งได้ร ับ ความเห็น ขอบเป็น หนัง สือ
จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้รับ จ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู■บ่้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุจบ ัต จิเ หตุ่ ความ|JUw*9-U-Mรือ ภยัน ตราย!a4-iiเน1เกิด จาก
งผ้ร ับ จ้า ง
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสีย หายจากกา3
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
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ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด แก่ง านที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้ท ำขึ้น แม้จ ะเกิด ขึ้น เพราะเหตุส ุด วิส ัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสีย หายนั้น เกิด จากความผิด ฃองผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับ ผิด ชองผู้ร ับ จ้างดังกล่าวในช้อ นี้จะสิ้น สุด ลงเมื่อ ผู้ว ่าจ้าง
ได้รับ มอบงานครั้งสุด ท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ร ับ จ้างคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร่อ ง หรือ ความเสีย หาย
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น
ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิดจาก การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับจ้าง1ช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง
หรือ ฟ้อ งร้อ งหรือ ต้อ งซดใช้ค ่า เสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายนอกไปแล้ว ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง ดำเนิน การใดๆ เพื่อให้มี
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับ จ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๐. การจ่ายเงิน แก่ล ูก จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยเงิน แก่ล ูก จ้า งที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้จ ้า งมาในอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง
มีส ิท ธิท ี่จ ะเอาเงิน ค่าจ้างที่จ ะต้อ งจ่ายแก่ผ ู้ร ับ จ้างมาจ่ายให้แ ก่ล ูก จ้างของผู้ร ับ จ้า งดัง กล่าว และให้ถ ือ ว่าผู้ว ่าจ้าง
ได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเบ็เนค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัด ให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับ ผิด ทั้งปวงของผู้ร ับ จ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีค วามเสีย หายที่ค ิด ค่า สิน ไหมทดแทนได้
ตามกฎหมาย ซึ่ง เกิด จากอุบ ัต ิเหตุห รือ ภยัน ตรายใดๆ ต่อ ลูก จ้า งหรือ บุค คลอื่น ที่ผ ู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
จ้างมาทำงาน ผู้รับ จ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อ มทั้งหลัก ฐานการชำระเบี้ย ประกัน ให้แก่
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้า ผู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ
เข้า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อ สร้า งได้ท ุก เวลา และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งอำนวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง
พันความรับผิดขอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๒. แบบรูป และรายการละเอีย ดคลาดเคลื่อ น
ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ได้ต รวจสอบและทำความเข้า ใจในแบบรูป และรายการละเอีย ด
โดยถี่ถ ้ว นแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูป และรายการละเอีย ดนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ น ไปจากหลัก การ
ทางวิศ วกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบ ูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๑๓. การควบคุม งานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้'ว่า'จ้าง
แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แกไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษ ัท ที่ป รึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้ห ยุดการนั้น ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเซ่น บี้ ผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแกไขงาน
ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะสั่ง เป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานพิเศษซึ่ง ไม่ไ ด้แ สดงไว้ห รือ
รวมอยู่ใ นเอกสารสัญ ญาบี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่ว ไปแห่งวัต ถุป ระสงค์ข องสัญ ญาบี้ นอกจากบี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย
อัต ราค่า จ้า งห รือ ราคาท ี่ก ำห น ด ใช้ใ น ส ัญ ญ าบ ี้ใ ห ้ก ำห น ดใช้ส ำห รับ งาน พ ิเ ศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญ ญาไม่ได้กำหนดไว้ถ ึงอัต ราค่าจ้าง
หรือ ราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง
กัน ที่จ ะกำหนดอัต ราค่า จ้า งหรือ ราคาที่เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง รวมทั้ง การขยายระยะเวลา (ถ้า มี) กัน ใหม่เพื่อ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็น ว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๔. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญ ญาและผู้ว่าจ้าง
ยัง มิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งขำระค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน วัน ละ ๔,๒๖๗.๐๐ บาท
(สี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) นับกัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้ร ับ จ้างยอมให้ผ ู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็น ว่าผู้ร ับ จ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้ว ่า จ้า งจะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและใช้ส ิท ธิต ามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้า ผู้ว ่า จ้า ง
ได้แ จ้ง ข้อ เรีย กร้อ งไปยัง ผู้ร ับ จ้า งเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จ ของงานขอให้ช ำระค่า ปรับ แล้ว ผู้ว ่า จ้า ง
มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๖. สิท ธิข องผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีท ี่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญ ญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อ จนแล้ว เสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ท ี่ร ับ จ้างทำงานนั้น ต่อ มีส ิท ธิใช้เครื่อ งใช้ในการก่อ สร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดข^บิ!ใโฟ-๚,สีอหายซึ่งเป็นจำนวน เกิน กว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนเแj lp llr 5 # เฒ)โ!1เกัญ’ฤ เ฿ ก 'จ น
ค่าใช้จ ่ายในการควบคุม งานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงิน ปร J
ให้แก่ผิ'รับจ้างก็ได้
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ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ต าม จนเป็น เหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่า จ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ ง
ซำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งซำระ เงินประกัน
ผลงาน หรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม่เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิบ ยอมซำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ังขาด
อยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับ ถัด จากวัน ที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ห ากมีเ งิน ค่า จ้า งตามสัญ ญ าที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของผู้ร ับ จ้า ง ลูก จ้าง ตัวแทน หรือผู้รับ จ้างซ่วง (ถ้ามี) ให้ส ะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้ง านตลอดระยะเวลาการจ้า ง และเมื่อ ทำงานเสร็จ สิ้น แล้ว จะต้อ งขนย้ายบรรดาเครื่อ งใช้
ในการทำงานจ้า งรวมทั้ง วัส ดุ ขยะมูล ฝอย และสิ่ง ก่อ สร้า งซั่ว คราวต่า งๆ (ถ้ามี) ทั้ง จะต้อ งกลบเกลี่ย พื้น ดิน
ให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือเหตุส ุด วิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับ จ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แ ล้ว เสร็จ ตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ได้ ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งแจ้งเหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่าวพร้อ ม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ลือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จ ะซองดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่ม ีเงื่อ นไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุล พิน ิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยาน และคู่ส ัญ ญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงขื่อ.
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.-ทํนิ}.ิ ............................
พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
เลขทีโครงการ ๖๔๐๒๗๑๑๙๔๕๙
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๒๔๐๐๑๔๗๒

B /V IT A

คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ที,
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างโครงการประยุก ค์ใช้ม าตรฐานด้านการบริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
(การพัฒ นาห้อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข ่ายให้เป็น ไปตามมาตรฐาน) ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฃสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้าง
โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการฯ
1. ผ้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กรรมการ

๓. เจ้าหน์าทิฬสดุ ๕

กรรมการ

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ
กรรมการ
๔. นายพัฒณรินทร์ มังคุด
ช่างระดับ ๔ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นางสาวสุนทรี ฟ้กขำ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓-๔ งานแผนและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกา

-๒คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๓. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรรมการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นายธานี วัฒนะ
กรรมการ
ช่างระดับ ๓ งานซ่อมบำรุง กลุ่มงานซ่อมบำรุง สำนักบริหารการเดินรถ
๖. นายปียะสิทธี้ พูลสุข
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔
สั่ง ณ วันที่ JDd กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองศ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

(m )

ขอบเขตงาน (Terms of R eference ะ TOR)
โครงการประยุกค์ให้มาตรฐานด้านการบรํการเทคโนโลยีสารสบเทศ ISO 27001
(การพัฒนาท้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นโปตามมาตรฐาน)
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โครงการประยุกตไข้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001
(การพัฒนาห้องคอมพิวเตอริแม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
1. ความเป็นมา
เนื่องด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) และระบบ
สนับสบุน เพื่อให้บริการระบบสาร?เนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ภายใน สำนักงานใหญ่
รวมทั้งสำนักงานเขตการเดนรถ และกลุ่มงานปฎิบ้ตการเดนรถ ด้วยปีจจุบันห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีอายุการใข้
งานเกํน 20 ปี สภาพห้อ งคอมพิวเตอร์แ ม่ข ่าย และระบบสนับ สนุน มีเสถียรภาพลดลง ประกอบกับ ห้อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสนับสบุนไม่สามารถรองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศ ระบบ ERP ที่มีการ
พัฒ นาในอนาคตอัน ใกล้ หน่วยงาน สทส. จัง มีค วามจำเป็น ในการดำเนิน การปรับ ปรุง และพัฒ นาห้อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับ การขยายตัวในอนาคตและสามารถให้บ ริการระบบ
สารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพรองรับ การปฏบัติตานข้อกำหนดภายใต้โครงสร้างพนฐานสำคัญทาง
สารสนเทศ (01) ว่าด้วย พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
2. รัตชุประสงค์
2.1 เพื่อทำให้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) สามารถรองรับระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อทำให้ระบบเครือข่าย, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบไฟฟ้าหลัก, ระบบสำรองไฟ, ระบบปรับอากาศ
มีเสถียรภาพมากยงขึ้น
2.3 เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) มีความมั่นคงปลอดภัย Security มากยิ่งขึ้น โดยการ
แยกห้อง Server room และ Facility Room ออกจากกัน ทำให้การบำรุงรักบาได้โดยง่าย เพื่อลด
ผลกระทบต่อ ห้อง Server room
3. ขอบเขตการตำเนิบการ
การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ขนาดประมาณ 40 ตร.ม. พร้อมจัดหา
อุปกรณ์สนับสบุนพื่จำเป็น โดยการเสนอราคาให้ยีดถึอตามข้อกำหนดบี้ และติดตั้งตามความเหมาะสมในการไข้
งานและเป็นไปตามมาตรฐานวศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ฉบับล่าสุด หรือ มาตรฐานอึ่นพื่เกย'ว1ข้อง
โดยมีขอบเขตการดำเนินการตังบี้

2
3.2 ส่งแผนการดำเนินงานให้ ขสมก. พิจารณาก่อนดำเนินการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมกง
อุปกรณ์ตกแต่งภายในทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และเฟ้นขอบก่อน
3.3 งานปรับปรุงพื้นที่และกั้นห้อง (Civil Work) รายละเอียดอุปกรณ์และแผนภาพตาม ผนวก ก, ข, ค
3.3.1 จัดหาและติดทั้งผนังกั้นห้องใหม่ โดยใช้ รปขั่มบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. โดย
ออกแบบให้แยกห้องเนิน 2 ห้อง ไต้แก่ห้อง Facility Room และ ห้อง Sever Room ติดทั้ง
ผนังครึ่งกระจก Tempered glass ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ในห้อง Server ฝืงติด
ทางเดิน มขนาดกระจกไม่มากกว่า 2.4 ตร.ม. และผนังขนิด ISO Wall ครึ่งกระจก
Tempered glass รวมหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดประมาณ 2.4 ตร.ม. พร้อมติดพิล์ม
ตามที่ กำหนด
3.3.2

จัดหา และติดทั้งพื้นยกสำเร็จรูป (Raised Floor) ใหม่ โดยพื้นยกที่ติดทั้งใหม่นั้นจะต้องมี
ความสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า 50 ซม. และใต้พื้นยกต้องมีฉนวนน้องกับความเย็น ขนิด
ยางดำ (Closed Cell) เต็มพื้นที่ หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

3.3.3

จัดหา และติดทั้งระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

3.3.4

ย้าย และติดทั้งระบบสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง UPS เติมขนาดไม่น้อยกว่า 10 kVA จำนวน
4 เครึ่อง และมี Battery ให้สามารถใช้งานไต้

3.3.5

จัดหา และติดทั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความสัน (Precision Air
Conditioning Unit) ขนาด Cooling Capacity Total ไม่น้อยกว่า 88,700 BTU/h ที่
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเขยส, ความสันสัมพัทธ์ 50 % จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง
สำรอง 1 เครื่อง) ติดทั้งภายใน Facility Room

3.3.6 จัดหา และติดทั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของนํ้า (Water Leak Detector System) ภายใน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยการตรวจจับจะต้องใช้สายเคเนิ้ลในการตรวจจับขี่งเมื่อเกิดการรั่วซึม
ของนํ้าเช้ามาในพื้นที่จะต้องตรวจจับ และแจ้งเติอนผ่านทางชุด control
3.3.7 ติดทั้งระบบดับเพลงรัตโนมิติ NOVEC1230 ที่ติดทั้งภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เดิม ให้สามารถ
ดับเพลงไต้ทั้งเหบอพื้นยก และใต้บริเวณพื้นยก ตามแบบที่แนบ รวมทั้ง 2 ห้อง
Sever Room และ Facility Room
3.3.8

(^]
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3.3.9

จัดหา และติดตั้งระบบเฝ็าดู รวมลงการแจ้งเดอบอัตโนมัติ (Environmental Monitoring
System)

3.3.10 จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) จำนวน
2 ชุด ที่ประดูทางเข้าหลักศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทางเข้า Facility Room ทางเข้าห้อง
Sever Room เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกโดยใข้เทคโนโลยระบบ
Face Recognition Access
3.3.11 จัดหา และติดตั้งกล้องวงจรปิดขนด IP Camera จำนวน 5 กล้อง พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ
3.3.12 จัดหา และติดตั้งดู้ Rack ขนาด 42U 60cm X 110 cm จำนวน 2 ตู้
3.3.13 รับผดขอบเรื่องการขนย้ายชยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง และ
หากมัค่าใข้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขบย้ายขยะมูลฝอย และเสพัส ดุ ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดขอบ
3.3.14 รับผิดขอบเรื่องการรักษาควานปลอดภัย ภายในพื้นที่ปฏิบ้ติงาน ตามกฎระเบียบที่ ขสมก.
กำหนดและหากบีค่าโข้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดขอบ
3.4 ปรับแต่งระบบให้สามารถใข้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธํภาพ
3.5 การทดสอบระบบ
3.5.2 ทดสอบระบบ (System Test) พร้อมส่งเอกสาร รายงานผลการทดสอบระบบ (System
Test)
3.5.3 ทดสอบระบบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (Final Acceptance Test) พร้อมส่งเอกสาร รายงานผล
การทดสอบระบบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (Final Acceptance Test)
3.6 จัดทำแบบ (As-Built Drawing) ภายหลังการติดตั้งจร้งของระบบต่างๆ ทั้งหมด
4 ระยะเวลาในการส่งมอบ
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบสนับสบุน

4
ตารางการส่งมอบงวดงาน
งวดงาน
งวดที 1

รายละเอียด
ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงาบการสืกษา วิเคราะห์ ออกแบบและ
แผนการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และแผนภาพตามแผนผนวก
ก-ค พร้อมส่งมอบรายงานแผนการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและระบบสนับสบุบต่าง ๆ และคผะกรรมการตรวจรับไต้
ทำการตรวจรับ'ไว้เ'รียบร้อยแล้ว
รวมถงผู้รับจ้างต้องขออบุม้ตด‘าเนบการในข้อ 3.1 - 3.6 พร้อม
ส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สนับสบุบ และ

อัตราค่าจัาง

ระยะเวลา

60%
ของมูลค่า
โครงการ

ภายใน 150 วัน

อัตราค่าจ้าง

ระยะเวลา

ทดสอบการทำงานของระบบให้มิความพร้อมสามารถไข้งานได้
ปกต้ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที
เรียบร้อยแล้ว
งวคงาบ
งวดที 2

รายละเอยค
ผู้รับจ้างต้องจัดร ก อบรมพนักงานของผู้รับจ้างตามข้อ 9 และข้อ
10 พร้อมส่งมอบรายงานผลการทดสอบระบบ เอกสาร
ประกอบการร ก อบรม และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการ
ตรวจรับไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้ว

ภายไน 180 วัน
40%
ของมูลค่า
โครงการ

5 วงเงินในกา■ รจัดหา
โครงการประยุกต์ไข้มาตรฐานด้านการบรัการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 27001 (การพัฒนา
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)ใข้งบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 4,500,000.00บาท
(ส์ล้านห้าแสบบาทถ้วน)รวมภาษมูลค่าเพิ่ม
6

กำหนดหลักเก๓ฑาการพิจ ารณา
ไขเกณฑ์ราคา

7

การจัด ทำราคากลาง
โครงการประยุกต์ไข้มาตรฐานด้านการบรการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO 27001 (การพัฒนา
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) สิบราคาจากห้องตลาด 3 บรัษัท นำมาเป็นธานการคำนวณ ^-—^ :^
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 4
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8 คุณสมบ้ตผู้รับจ้างเพิ่มเติม
8.1 เป็นนิติ,บุคคลที่จคทะเปียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ไนการดำเนินการด้านการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ระบบสนับสนุนสำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายกับทางหน่วยงานราขการ หรือรัฐวสาหกิจ หรือบริษัทมหา'ซนมาแล้วไม่นัอยกว่า 5 ปี
8.2 ผู้รับจ้างต้องมีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงห้องศูนย์คอบพิวเตอรั[นประเทคไทย ไม่น้อยกว่า 1
ผลงานผลงานละไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท โดยผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับจนถึงวันยื่นจ้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสีอรับรองผลงาน หรือสำเนา
สัญญาจ้าง หรือสำเนาโบสังขั้อ กับหน่วยงานราชการ หรือ รัฐริสาหกิจ หรือบริษัทเอกขนที่น่าเซึ่อถึอ
มานสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นจ้อเสนอโครงการ
8.3 ผู้รับจ้างต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทตัวแทนของผู้ผล้ดหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
ในการให้บริการสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความขั้น
9 การ'รกอบรม
9.1 จัดทำแผนการร ก อบรมให้แก'ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นขอบ
ก่อน จ้งดำเนินการร ก อบรมได้
9.2 จัดร ก อบรมความร้ทั่วไปเกี่ยวกับการไข้งานห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวจ้องทัน
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้าง อย่างน้อย 1 วัน
9.3 ค่าใจ้จ่ายในการร ก อบรม ค่าสถานที่ฝิกอบรม ค่าอาหาร สำหรับผู้เจ้ารับการร ก อบรม ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผดชอบค,าใจ้จ่ายทั้งหมด
9.4 การร ก อบรมต้องจัดให้มีการอบรมทั้งภาคทฤบฎี และภาคปฏิบ้ต สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวจ้องของ
ผู้ว่าจ้าง
9.5 ต้องจัดให้มีแบบทดสอบประเมินผลก่อนร ก อบรม และหลังการร ก อบรม
10 เอกสารและศู่มือต่าง ๆ
10.1 จัดทำรายงาบผลการทดสอบระบบ
10.1.1 รายงาบผลการทดสอบระบบ (System Test)
10.1.2 รายงานผลการทดสอบระบบเพื่อยอมรับขั้นสุดท้าย (Final Acceptance Test)
10.2 จัดทำเอกสารประกอบ และศู่มีอสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปบี้ คู่มือการติดตั้ง คู่มีอการ
Configuration คู่มีอการใช้งาน Command และบtility ของอุปกรณ์ที่นำเสนอภายใต้โครงการบี้

10 2.1 แบบแปลบผังก7รติดตั้งระบบ (As Built Drawing) ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ะ
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10 2.2 ผัY_ง การติ
ด ตัง อุป กรุณ ระธุ^ พัว เตอร และระบบเครือข่ายภ0 ยในห้องคอมพิวแ^ร์แม่ข่า
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10.3 จัดทำคู่มือการใช้งาน การ'ปีกอบรม (Operational And Training Document) ให้ถูกต้องสมใรูรณ์
และง่ายต่อการเข้าใจ
10.4 คู่มือและเอกสาร ทั้งหมดที่จัดทำให้ผู้ว่าจ้างหรีอผู้แทนผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับควานเห็นขอบ ในเรื่อง
เนอหาสาระ และรูปแบบการนำเสนอก่อน
11 บำรุงรักษาตลอดอายุการรับประกันตามสัญญา
11.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันข้อบกพร่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทุกรายการทั้งฮาร์ดแวร์ผลิตกัณท์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ส์อสาร การปรับปรุงและตกแต่ง ตลอดจนอุปกรณ์สนับสบุนที่จำเป็นสำหรับห้อง
คอมฟ้วเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดทั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
11.2 การรับแจ้งเหตุขัดข้อง (incident Management) และการแก้ไขป้ญหา (Problem Management)
11.2.1 ผู้รับจ้างต้องสนับสบุน และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอ
ภายใต้โครงการ รวมถงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังติดทั้งไต้ตลอดเวลา ไม่เว้น
วับหยุดราขการ ตลอดอายุการรับประกัน
11.2.2 ผู้รับจ้างต้องทำ Corrective Maintenance (Phone Call) ไต้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้น
วันหยุดราชการ ตลอดอายุการรับประกันและจะต้องเข้ามาดำเนํนการแก้ไขให้อุปกรณ์
ภายใน 3 ชั่วโมง และต้องดำเน้นการแก้ไขให้แล้วเสรีจพร้อมไข้งานภายในเวลา 48 ชั่วโมง
นับทั้งแต่ไต้รับแจ้งเที่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำเสนอภายใต้โครงการอยู่ในสภาพที่ใข้งาบไต้
เป็นปกติมีประสิทรึภาพตลอดเวลา และส่งรายงานการบำรุงรักษาเป็นเอกสารทุกครั้ง
11.2.3 ในกรณ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเน้นการแก้ไข ภายไน 3
ชั่วโมง ณ สถานที่ติดทั้งระบบ นับเวลาทั้งแตใต้รับแจ้งจาก ขสมก. ตลอดระยะเวลาการ
รับประกัน
11.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการติดต้ง (Installation Warranty) สำหรับทุกระบบที่เสนอในสภาพการ
ใช้งานปกติ หากเกิดการขัดข้องเสิยหาย ไม่ว่าเนีองจากวัสตุอุปกรณ์ในการติดทั้ง วํธการติดทั้ง หรีอ
ความข่านาญในการติดทั้ง โดยจะต้องรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการใต้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
11.4 ผู้รับจ้างต้องทำ Preventive Maintenance เป็นประจำทุก 3 เดอนต่อครั้ง ตลอดอายุการรับประกัน

7
12 อัตราค่าปรับ
กรณึผู้ขนะการประกวดราคา ไม่สามารถตดตั้งและส่งมอบงาน โครงการประยุกต์ไข้มาตรฐานด้านการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาห้องคอมฟัวเตอร'นม'ข่าย'ไท้เป็น'ไปตามมาตรฐาน) ตามโครงการที่
ประกวดราคาและหริอเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ใบโครงการ หริอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไนสัญญา องค์การ
ขนส่งมวลขนกรุงเทพ จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคารวมที่จ้างทั้งโครงการตามสัญญา
13 ศถานที่ตํดตั้ง
เลขที่ 131 อาคาร ขสมก. ขั้น 4 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
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เอกสาร ผนวก ค

ผนวก A คุณลักษพะเฉพาะทางเทคบค
ข้อกำทนคทางเทคนิคของอุปกรณ์

1.1

งานปรับปรุงพื้บข้องและการกั้นข้อง (Civil Work)
1.1.1 ความข้องการทั่วไป
1.1.1.1 ผู้รับจ้างต้องรัอผนังด้านทีติดทางเติบของข้องและรัอฝืาออกทั่งหมด /
trl.1.2 ผู้รับจ้างจะด้องติดทั่งผนังยิปขั่มบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ทับผนังเดิมของข้องภายใน /
คนย์คอมฟ้วเดอร์ พร้อมทาสี ยกเว้นผนังข้อง Server Room ฝืงติคทางเดิน ต้องติดทั่งผนังขนิด
ISO Wall ครังกระจก Tempered glass รวมหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ขนาดประมาณ 2.4 ดร.ม.
พร้อมติด?!ล์ม ดามทั่ ขลมก. กำหนด
A.1.3 ผู้รันจ้างจะต้องกั้นข้องเดิมทีมิอยู่ไข้แยกออกเนิน 2 ข้อง คอข้อง Sever Room นละข้อง X
Facility Room ด้วยผนังรปขัมบอร์ด พร้อมทาสีโดยจะต้องมิข่องลมกลับ กำหรับ
เครึ๋องปรับอากาศแบบควบคุมความพื้น
l.L>4' ผู้รับจ้างจะต้องติดทั่งประดูกระจกบานสวิงเสียวจำบวบทั่งหมด 3 ประตูโดยติดทั่งบริเวณ
ทางเข้าข้อง Facility Room ทางเข้าข้อง Server Room และหางออกไประเบยงของข้อง
Facility Room

1.2

งาบระบบพื้นยกกำเริจรูป
1.2.1 ความต้องการทั่วไป
/1.2.1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดทั่งพื้นยกกำเริจรูป โดยมิความสูงไม่น้อยกว่า 50 ขม. ภายใบข้อง
คอมฟ้วเดอร์แม่ข่ายทั่งหมด /
/1.2.1.2 ผู้รับจ้างต้องคำเนินการติดทั่งฉนวน ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว บริเวณพื้นได้พื้นยก รวมทั่ง
ผนังได้พื้นยก และเพดานภายในข้องคอมพวเตอร์แม่ข่ายทั่งหมด
1.2.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดทั่งขอบบัวยางในข้องคอมพิวเดอร์แม่ข่ายทั่งหมด
1.2.2 ข้อกำหบคหางต้านเทคนิค
/ l . 2.2.1 แผ่นพื้นยกกำเริจรูป (Access Floor) ต้องเนินรูปสีเหสียมจตุรัส มิขนาดด่อแผ่นประมาณ
60 X 60 ขม.
เ 1.2.2.2 แผ่นพื้นยกกำเริจรุปด้องทำด้วยเหลกนิมพื้นรูป หริอเรัอมด่อเนินรูปหล่อ ภายในอัดแน่นเติม
ด้วยสารข้ฌนด์ (Lightweight Cement) รังสามารลฟ้องอันความขบและความร้อนได้ และที
แผ่นพื้นยกกำเร็จรูปด้องวางอยู่บนขาทั่ง (Pedestal) และคาบรับพื้น (Stringer)Q
/ 1.2.2.3 ผิวปิดของแผ่นพื้นยกกำเริจรูบ่ด้านบนเนิบขนิด High Pressure Laminate ( ^ . ) ไ แ ใ ล ู ท $ 1 0 ร1
J 1 .2.2.4 การรับนํ้าแนัก Concentrate Load ต้องลามาร'ทรับได้ไม่น้อยกว่า 450 กก. และไม่น้อยกว่า
15,000 N กำ■ หรับการรับนิ้าหนักแบบ Uniform life ic^ jj ร ^ ๆ ^ --------# p ----------

พ ท ''

พ^

T mบใฒัพ ฒฒชแ เฌเน?(พน!Tฑิท้ศี พ
Ap r = SITE PREPARATIONMANAGEMENT CQ,1ID.' . เ พ
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/(.2.2.5 แผ่นพื้นยกสำเร็จรูปขนดระบายลมเย็นจากใต้พื้นขึ้นมาในบรัเวณห้อง จัดเตร็ยมไว้ 5 แผ่น ตาม
จำนวนตู้ Rack โดยมึคุฌสมบ้ติดังนี้
/ (1) เฟนพื้นยกระบายอากาศที่ใข้มขนาด 60x60 •ชม. วัสดุเ?เนตะนกรงอลูมิเนยม
A2) เคลิอบด้วยผงป๋องกันไฟฟ้าสถิตย์ SparkLite White anti-static
(3) แผ่นพบยกระบายอากาศ'ที่ไข้'ต้องมพื้นที่เปิด'ไม่น้อยกว่า 60 % ของพนที่ทั้งหมด
/ (a) แผ่นพื้นยกระบายอากาศจะต้องถูกออกแบบให้:!เทศระบายอากาศเข้าหา rack ตลอดแนว
ทั้งหน้า rack
(5) สามารถรองรับได้ 18 kw ที่ 25 Static Pressure (PA)
1.2.2.6 ผู้รับจ้างจะต้องทำ Step •พื้นยกในการเข้าห้อง Facility Room และ step ทางออกไประเบยง
ไเองห้อง Facility Room
y l .2.2.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่น Perforate ติดทั้งจำนวน 8 แผ่นเพี๋อกระจายลมเย็นหนาตู้ Rack
1.3 งานระบบไฟฟ้า (Electrical System)
1.3.1 ศวามต้องการที่วน]
1.3.1.1 ระบบไฟฟ้าที่ติตทั้งต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพยงพอกับอุปกรณ์ภายในห้องดอมฟ้วเตอร์
๗ ข่ายทั้งหมดตามนบบที่นนบ
1.3.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัตหาและติดทั้ง ตูไฟฟ้า ESDB จำนวน 1 ตู ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อม
ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่มขบาดตามความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการดังต่อไปนี้
- เมนสวิตช์ดัดตอนอัดโนบ้ด (MCCB) จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ดัดตอนอัดโ'นม้ติ (MCCB) สำหรับควบคุมทางด้าน Input และ Bypass สำหรับ
เคร็องสำรอง'ไฟฟ้าอัตโนมัติอย่างต่อเนี้อง จำนวน 4 เศรีอง
- สวิตช์ดัดตอนอัตโบม้ติ (MCCB) สำหรับเครึ๋องปรับอากาศแบบควบคุมอุเนหภูมและ
ความขึ้น จำบวบ 2 เครึ๋อง
- สวิตช์ดัดดอนอัดโนม้ติ (MCCB) สำหรับตู้ไฟฟ้า ELP จำนวน 1 ชุด
/ 1.3.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดทั้งระบบป๋องกันไฟฟ้ากระโขก (Surge Protection) ที่ตู้ไฟฟ้า
ESDB จำนวน 1 ชุด โดยเป็นผลิตภัฌท์ที่ได้รับมาตรฐาน ANSI/IEEE C62.41-1991 หร็อ UL1449
1.3.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหานละติดทั้ง Digital Meter ที่ตู้ไฟฟ้า ESDB จำนวน 1 ชุด
1.3.1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตู้ UD8 จำนวน 4 ตู้ สำหรับต้าน Output ของ UPS พร้อมสวิตช์ดัดตอน
อัด'โบม้ติ (MCCB) สำหรับควบคุมทางด้าน Output และ Bypass สำหรับเครึ๋องสำรอง1ไฟฟ้า
อัตโนมัติอย่างต่อนี้อง พร้อมติดทั้ง Digital Meter ที่ตู้ไฟฟ้า UDB จำนวน 1 ชุดต่อตู้

12
1.3.1.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อย (ELP) จำบวน 1 ชุด
/1.3.1.8 จัดหา และติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าชนิด Power Plug (ตัวเมิย) ขนาด 32 A (2P+E) จำนวน 16 จุด I
บนรางเดินสาย (Wire Way) ตามแบบทีกำหนด
/ L3.1.9 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งเด้ารับไฟฟ้าคู่ชนิด Universal Type ชนาด 16 A ภายในห้อง
Server และห้อง Facility จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด
/ L3.1.10 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งโคมไฟฟ้าอุกเสิน (Emergency Light) ชนิดหลอด LED สามารล

i

รองรับการสำรองไฟฟ้าไต้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
/ 1.3.1.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟ โดยใช้หลอดไฟชนิด LED จำนวนไม่ ร
น้อยกว่า 8 ชุด พร้อมสวิตช์เจด-จด'ไฟ ตามดำแหน่งทีเหมาะสม
/1.3.1.12 ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งระบบสายดินแบบดาข่าย (Ground Grid) ใต้พนยกโดยใช้สาย
ทองแดงเปลอย ชนาดไม่น้อยกว่า 16 ดร.มม. (หริอตามขนาดทีคำนวณดามหลักวัควกรรม) เดิน
เป็นดาข่ายยืดลับขาส่วนทีเนินโลหะ ชองพนยกตั้งหมดโดยใช้ บ-Clamp พร้อมติดตั้ง Ground
Bar สำหรับต่อเ'ชีอมระบบ สายดินตั้งหมด รวมลงการด่อเทีอมระบบสายติบเช้าลับระบบสาย
ดิน ของอาคารอย่างเหมาะสม
/ ใ..3.1.13 วัสดุและอุปกรณไห้เป็นไง ตามมาตรฐานจน้บใดจบับหนีงทีกำหนดไวในรายละเอียดเจพาะวัสดุ
อุปกรณ์ในเรื่องทีเกียวช้องตังต่อไปนี้
/ IEC
International Electro-technical Commission
ANSI
American National standard Institute
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
BS
British Standard
Underwriters Laboratories Inc
/U L
VDE
Verband Deutsher Elektrotechniker
DIN
Deutshers Institute Normung
Japanese Industrial Standard
JIS
/ TIS
Thai Industrial standard
1.4

งาบระบบสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเบีอง (UPS)
1.4.1 ความต้องการที'วไป
1.4.1.1 ผู้รับจ้างต้องท,าการเคลอนย้ายและติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนีอง (UPS) เ @
ชบาด 10 kVA จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบแบดเตอรื่สำรอง ให้สามารทใช้งานได้ดามแบบที

สัาเนาถูกต้อง
—ๆ

ะรุรุ่^ = พ๊ฒ ัไ #ฒฒบแ แพเขtUHiioTfjjjfl
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1.5 งานระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความสัน
1.5.1 ความต้องการทั่วไป
'บ ร .1.1 ผู้รับจ้างต้องท่าการจัดvnและติดทั่งเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ และความสันชนิด
ระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบส่งลมเย็นจากต้านล่าง (Down Flow) โดยเครื่องปรับอากาศ
และอุปกรณ์ประกอบร่วมทั่งหมด จะต้องเมินเครื่องใหมไม่เคยถูกใต้งานที่ใดมาก่อนสามารถท่า
ความเย็นรวม (Total Cooling Capacity) ขนาดไม่น้อยกว่า 88,000 BTU/hr และสามารถท่า
ความเย็นสัมผัสสุทธิ (Net Sencible Capacity) ขนาดไม่น้อยกว่า 75,000 BTU/hr ที่อุณหภูมิ
24 องศาเขลเต้ยล, ความสันสัมพัทธ์ 50 % จำนวน 2 เครื่อง
1.5.3.2 ผู้รับจ้างต้องเมินตัวแทนจำหน่ายที่ไต้รับการแต่งทั่งจากบริษัทผู้ผลํดหรัอตัวแทบจำหน่ายหสักใน
ประเทศไทย โดยให้ย็นเอกสารรับรองมาใบวับยึ๋นต้อเสบอโครงการด้วย
1.5.2

ต้อกำหนดหางเทคนิค
1.5.2.1/เครื่องส่งลมเย็น (Indoor Unit) มิรายละเอยดดังนี้
4

V

ร

ตัวถังเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิความสันท่าด้วย โลหะเคลอบด้วย High Grade
Plastic Powder Coating ภายในตัวเครื่องบุด้วยถนวนชนิดไม่ลามไฟตามมาตรฐาน
DIN4102 Class By '
/ ' (2) แผงกรองอากาศ (Filter) มิขนาดพนที่เต็มพนที่คอยล์เย็บและมิประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
EU4 หริอ G4'
,

V

“

1.5.2.2 พัดลม

/

/ น ) พัดลมส่งลมเย็นเมินชนิด EC Fan ใบพัดเมินแบบ Backward Curved Blade ผลิดจาก
fiber glass-reinforced plastic wheel ประหยัดพลังงาน ลดความร้อนสูญเสิยใน
ตัวเครื่อง
^ พัดลม EC Fan ท่างานแบบ Soft start เพอลดกระแสกระชากใบตอบเรื่มท่างาน
ลม EC Fan สามารถปรับปริมาณลมของเครื่องได้โดยอัตโนม้ตและสามารถปรับทั่งค่า
ปริมาณลมไต้ทั่งแต่ 0-100%
(4) ตัวพัดลมจะต้องไต้รับการตรวจหริอปรับสมดุลทั่งในขณะหยุดนง และขณะท่างานมาแล้ว
จากโรงงานผู้ผลิต
o
ทI

1..

.

สาเนาถูก30;

1.54.3 คอยล์เย็น (Evaporator Coil) ท่าด้วยท่อทองแดงมิคริบระบายความร้อนท่าด้วยอลูมิเร่ยมชนด่-;
อัดติดแน่นกับท่อด้วยริธิกลโดยจัดวางในลักษณะเรยงกับทิศทางการจ่ายลมพร้อมถาด «... M
" . ' . 1
"
/ ๅ — — — IT อคูมิเนิยมรองรับน่าขณะท่ากๆรลดความชน
-£ _7 _ _ .......... 1ผ3น)0ท15ฒ้ IlHIimWIIlffljjfl
1.5.2.4 วงจรท่าความเย็น
; I site preparation management CO, IJD.
■ essor จ่านวปีไโฬรา^วามTย็นตาม'
/ 6 ) ศอม
มาด

J # ) วงจรทำความเย็นมิอุปกรณ์ปัองกัน และอุปกรณ์ประกอบได้แก่ Low Pressure Switch,
High Pressure Switch, Compressor Temperature Protection 1 EEV Valve,
Safety Valve, Shut off Valve และ Filter Dryer
^/5.2.S ชุดทำทวามจน (Humidifier) เป็นขปิด Electrode stream Boiler ขนาดไม่น้อยว่า 8 กโลกรัม
ต่อจั่วโมง
^5.2.6 เครื่องเพมความ'ร้อน (Heater) เป็นขปิด Hot Gas Reheat ทำด้วยท่อทองแดงมิครีบระบาย
ความร้อนทำด้วยอลูมิเปียมขปิดอัดติดแน่นกับท่อด้วยวธกลพร้อมชุดควบคุมทิศหางการไหล
ของสารทำความเย็นเพื่อให้ลามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด
1.5,2.7 ส่วนควบคุม (Controller)
^ { ) Port เชื่อมต่อกับระบบควบคุมอาคาร โดยสามารถเลอกการเชื่อมต่อกับ Protocol
MODBUS, SNMP
(2) การทำงาบของชุดควบคุมต้องมิคุณสม'บติอย่างน้อยดังนี้
เสดงสภาวะการทำงาน'ใน Mode Information Level ได้แก่ การทำความขบ,
ลดความชื่น, ทำความร้อน, ทำความเย็น, หยุดการทำงาน, กำลังทำงาบ
7 / สามารถแสดงสภาวะการทำงานทุกเครื่อง'ไนกลุ่มบนหน้าจอแสดงผลเครื่องเดย'ว'ได้
^3)/ส่ามารถหยุดการทำงานของเครื่องทำความชื่น และเครื่องเพื่มความร้อนเพื่อประหยัด
กระแส'ไฟฟ้า'ไนกรเปีพื่ไ,ฟฟัาดับ'ได้
y f สามารถแสดง และกำหนดความละเอยดของกราฟค่าอุณหภูมิ และความชื่นย้อนหลัง
ได้ 1440 ค่า
^ แสดงผลเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
6) สามารถชดเขยความเร็วลมกรณ์ Filter อุดดันได้ (Filter Management)
/ ส ด ง Running Hour ได้
''สามารถเกบ Alarm ได้ อย่างน้อย 200 เหตุการณ์
9)/มิลัญลักษณ์ Maintenance Request แสดงบนจอเมึ๋อถงระยะเวลาพื่กำหนคในการ
บำรุงรักษา
') การแสดงสภาวะผดปกติ อย่างน้อยต้องแสดงสภาวะผิดปกติต่อไปนี้ไต้
{ ^ ' Temperature Too High, Temperature Too Low, Humidity Too High, Humidity
Too Low, Filter Fault
(5) สามารถควบคุมการสลับการทำงานของเคร็องปรับอากาคได้โดยไม่ต้องอาดัยชุดควบคุม
ภายนอกเครื่องปรับอากาศดังกรเปีต่อไปนี้
ในกรณ์พื่เครื่องปรับอากาศหลักขัดข้อง
2 ) / 'ระบบปรับ อากาศไม่ล ามารนควบคุม อุณ หภูม ิ หรือ ความชื่น ได้

% ^ 1]},
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1.6 งานระบบดรวจจับ การรั่ว?มของนี้า
/ 1.6.1

ความต้องการทั่วไป

/ 1.6.2
/
/

/
/
/
/
/
/

ผู้รับจ้างต้องตำเนินการจัดหาจัดหา และติดตั้งระบบตรวจจับการรั่ว?มของบํ้า (Water Leak Detector
System) ชนิดตรวจจับด้วยสายเคเบิลโดยติดตั้งบริเวณใต้พนยกรอบฟ้อง Server Room และภายในฟ้อง
Facility รอบเครั่องปรับอากาคแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื่นอัตโบมิติ จำนวน 1 ระบบ
ชํอกำหนดทางต้านเทคนิค
ชุดควบคุม (Controller)
1.6.2.1 มิจอแสดงผลที่ตัวเครั่องบอกระยะทางจุดที่๓ ดนํ้ารั่ว?ม
1.6.2.2 แผงควบคุม 1 ชุด สามารถรองรับการควบคุมไต้ไม่น้อยกว่า 90 โมดูล ความยาวสายแต่ละโมดูล
รองรับไม่น้อยกว่า 200 เมดร/ 1 โมดูล
1.6.2.3
สามารถตรวจจับนี้ารั่ว?มได้ ครอบคลุมระยะที่กำหนดในแบบ
1.6.2.4 สามารถ’บอกระยะ'ได้โนหน่วยเมดร
1.6.2.5 ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งการรั่ว?มของนํ้า +/- 1 เมตร
1.6.2.6 ระบบรองรับการทำงานเป็นระบบ Loop สามารถตรวจจับนี้ารั่ว?ม แม้ใบขณะที่สายขาดได้
1.6.2.7 มิจอแสดงผลเป็น LCD 4 แถว X 20 ตัวอัก'ษร หรอติกว่า
1.6.2.8 เสียงแจ้งเติอนมิความตังสูงสุด 90 dB buzzer พร้อม silencing button
1.6.2.9 Alarm Output Contact ไม่น้อยกว่า 2 Contacts

/
/
/
/

1.6.2.10 สามารถส่งสัญญาณไปยังระบบ monitoring ได้ โดยเชื่อมต่อกับ Protocol MODBUS
1.6.2.11 บันทึกประวัอิการเติอนได้โม่น้อยกว่า 800 รายการ พร้อมระบุวันเวลาที่ตรวจจับได้
1.6.2.12 ผลิตกัณท์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน (EC หริอ CE หริอ ISO 9001
1.6.2.13 สามารถแจ้งเติอนฟ้อเกดการผิดพลาดตังนี้
/ [1) เมอ๓ฟ้า'รั่ว?ม
/ (2) ฟ้อสาย Sensing Cable สกปรก
/ (3) เมึ๋อสาย Sensing Cable ขาด หริอไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ
/ (4) ฟ้อสาย Sensing Cable มิความผิดปกติ ชื่งอาจเกดจากการชำรุด
/ 1.6.2.14 สายตรวจจับ (Sensing cable) ผลิตจากวัสดุที่มิความทนทาน และสามารถทำความสะอาดได้
ง่าย
1.7 งานระบบคับเพลิงอัดโบมิด (Fire Suppression System)
1.7.1 ความต้องการทั่วไป
' 1,7.1.1 rtf* I'X'ualnnm
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7.1.2 ระบบระบบดับเพลิงอัดโนมีตด้วย NOVEC1230 มีมาตรฐานการออกแบบ อุง ก รณ' การติดตั้ง
การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบ จะต้องเนันไปตามมาตรฐานตั้งหมด อย่างใดอย่างหนี้ง
ดังนี้
/(I) มาตรฐาน VdS
/ (2) มาตรฐาน NFPA
(3) มาตรฐานการบํองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
/M ) มาตรฐาน FM
/ (5) มาตรฐาน UL

/1.7.1.3 ออกแบบไห้รดสารแบบครอบคลุมตั้วตั้งห้อง (Total Flooding) และไข้ระยะเวลาไนการรดสาร
ให้หมดภายใบ 60 วนาทึ
/L7.1.4 มีระบบการหน่วงเวลาก่อนการรด สารดับเพลงโดยจะเรํ่มนับเวลาลอยหลังดามค่าทีตั้งไว้
1.7.2 ข้อกำหนดไทงเทคนัค

/1 .7.2.1 รายละเอยดของอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเหลิงอัตโนมีตทีเสนอจะต้องประกอบไปด้วย
อุปกรณ์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
/ (4)
/ (5)
/ (6)
/ (7)

ลังบรรจุนี้ายา Novec 1230 (Cylinder) ไต้รับมาตรฐาน FM หรัอ UL หรอ ULC
ควบคุมการรดกำขต้วยไฟฟ้า (Electric Actuator)
หัวควบคุมการรดกำขด้วยมีอ (Manual Actuator)
หัวจ่ายกำข (Discharge Nozzle)
ต้ควบคุมการทำงาบของระบบ (Releasing Control Panel)
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
อุปกรณ์ลังการรด ด้วยบุคคล (Manual Release Station)
/ (8) อุปกรณ์ยกเลิกการลังรด ข้วคราว (Abort Station)
/ (9) กระคงลัญญาณ (Bell)
/ (10) อุปกรณ์ส่งลัญญาณเต้อนขนัดเสียงพร้อมแสงวาบ (Horn / Strobe)
(11) นัายลัญญาณเดอน (Warning Sign)

สำ(นาถูกตอง ^
พ๊ฒ ัพ เ เพ!(17บส์&mumiitfim ''^ '
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1.8

งานระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke D etector System )
ความ i[องการทั่ว'ไป

1.8.1

/1.8.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง โดยการทำงานเป็นแบบการดูด
เอาอากาศอย่างต่อเนึ๋อง ผ่านท่อดูดอากาศและส่งต่อไปยังส่วนตรวจจับควันด้วยเทคโนโลยี
Laser light scattering mass detection and particle evaluation โดยผู้รับจ้างต้องทำการ
ออกแบบตามมาตรฐาน VdS ทีไข้กับบี้นหึ๋ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
1.8.2 ข้อกำหนคด้านเหคปิค
1.8.2.1 ส่วนเครึ๋องตรวจจับควัน (Detector Device) ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันและม
คุณสมน้ตตังบี้
/(I) ไข้หลักการในการตรวจจับควันประเภท เทคโนโลยี Laser light scattering mass
detection and particle evaluation
/ (2) การออกแบบตามมาตรฐาน อ้างรงดามมาตรฐานตังบี้ NFPA72 1UL268 1UL 268A 1
UL 864 1 EN54-20
/:3) มิค่า SELV rating : EN 60950 Class III
y/(4) มิค่า Particle sensitivity range 0.003 pm ลิง 10 pm
/ (5) มิค่า Measurement range (%Obs/m) 0.0015% ลิง 25%
/ (6) ม Alarm level ได้อย่างน้อย 4 ระดับ
/ \ า ) สามารทำได้งานอยู่ในข่วงอุณหภูมิ -10 C ลิง 60C ตามมาตรฐาน EN54-20 และ 0 ลิง
90% Himidity ตามมาตรฐาน BS EN 61010-1
A .8.2.2 รองรับ Functions การไข้งานได้อย่างน้อยตังบี้
/{ ) Alarm Levels 1Alarm Delays 1Alarm Factor
FastLearn Enable 1Auto FastLearn Enable
j d ) ClassiFire 3D
J(4) Day Start/Night Start
Run-time Hours
Flow Rate , Flow High limit 1Flow Low Limit, Flow Fault Delay
( / f Chart Recording
ร 1.8.2.3 มิไส้กรองอากาศภายในเครึ๋องสามารถทอดเปลี่ยนได้
/ 1.8.2.4 Protection Class ไม่ตํ่าก'ว่า IP50
/

18
1.9 ระบบเฟ้าถูและแจ้งเดือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
1.9.1 ความต้องการที'วไป
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการ และแสดงค่าการทำงาบของอุปกรณ์สนับสบุน
ในห้อง Server ลามารถแสดงค่าการทำงานของอุปกรณ์สนับสบุบ พร้อมทำการแจ้งเตอบสภาวะผิดปกติ
ไปยังชุดควบคุม ผ่านระบบข้อความ SMS ไปยังโทรด้พท์เคลีอบที และ Email ของผู้ดูแล'ได้โดยอพโนม้ติ
จำบวบ 1 ระบบ โดยจะต้องทำการแจ้งเดือนระบบภายในสูนย์คอมพิวเตอร์ตังต่อไปบื้ได้
1.9.1.1 ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความสันอัดโบม้ต (Precision Air Condition
System)
1.9.1.2 ระบบตรวจจับการรั่วข้มของนํ้า (Water Leak Detector System)
1.9.1.3 ระบบตับเพลิงอัดโนมิด (Fire Suppression System)
1.9.1.4 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)
1.9.1.5 Digital Meter ทีต้เมนไฟฟ้า เพอแสดงการไข้ไฟฟ้า
1.9.1.6 ค่า PUE ของ Data Center
1.9.2 ข้อกำหนดต้านเทคนิค
1.9.2.1 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความสันสำหรับต้ RACK ทุกต้
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแสดงความสัน ชุดแสดงผล (Monitoring unit) แต่ละชุด (ติดตั้ง
ทุกต้ Rack) โดยหำการติดตั้งพร้อมพนเขอร,วัดอุณหภูมิ (Temperature Probe)
จำนวน 6 จุดต่อ Rack ทำหน้าทีเป็น Monitoring Node วัดอุณหภูมิบริเวณด้านหน้า
Rack จำนวน 3 จุด และบริเวณด้านหลังต้ Rack จำนวน 3 จุด
(2'f ชุดแสดงผล (Monitoring unit) สามารถวัตอุณหภูมิ (Temperature Probe) โดยมิ
ค่าความแม่นยำ ±0.3° C (ทศนิยม 1ตำแหบ่ง)
p )" 'ชุดแสดงผล (Monitoring unit) สามารถวัคจุดนาด้าง (Dew Point) เทีอไข้คำนวณ
/ ค่าความสับลัมพัทธ์ได้ โดยมิค่าความแม่นยำ 0 ทง 100% RH ที ±2 % RH (ทศนิยม 1
ตำแหน่ง)
/ b ชุดแสดงผล (Monitoring unit) มิหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถแสดงสถานะ
อุณหภูมิและความสับ
J-5] ชุดแสดงผล (Monitoring unit) หำงานโดยไข้ Wireless Network Protocol
j e f ' i ฑมารถไข้คลีนความถี่ไนการส่งข้อมูลที 920.2-924.8 MHz เทีอไม่ให้รบกวนอุปกรณ์
ลีอสารอึ๋บ
(7)^ผาบมาตรฐาบการหดสอบคลีนลัญญาณ FCC, Industry Canada and CE/ IEC
1.9.2.2 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความสับห้อง
/X ) สามารถวัคอุณหภูมิและแสดงความสันได้
สามารถวัดอุณหภูมิ (Temperature) โดยมิค่าความแม่นยำ ±0.3° C (ทศนิยม 1
ตำแหน่ง)
น่ร่พัi l "■ "
J 5 f ลามารถวัดจุดนํ้าด้าง (Dew Point) เทีอไข้คำบวบค่าความสับลับพัทธ์ได้ จำนวน 1จุดโดย
SITEPREPARATIONM ANA.
มิค่าความแม่นยำ0 ถ ง100% RH ท ี± 2% RH (ท ศน ิย ม !ห ำแห น ง)^ ร / ^
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(4) ในสภาวะการเชื่อมพ่อข้อมูลจะม!ฟ (LED) แสดงสถานะสีเขัยว และไม่มการเชื่อมพ่อข้อมูล
จะม!ฟ (LED) แสดงสถานะสิแดง
/{ร ) ผ่านมาตรฐานการทดสอบคลื่นสัญญาณ FCC, Industry Canada and CE/ IEC
1.9.2.3 อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบไร้สายพ่อพ่วง (Wireless Power Monitoring cord)
/ (l) อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบไร้สายพ่อพ่วง ภายในติดดั้งระบบตรวจวัดพลังงาบไฟฟ้าขน้ค
ไร้สาย ท่าหน้าทีเป็น Wireless Monitoring Node สามารถส่งค่าพลังงาบไฟฟ้าไปยัง
อีเทอร์เน้ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ได้โดยอัตโนมัติ กรณ์เกิดการขัดข้องไดๆกับ
อุปกรณ์ ระบบต้องสามารท จ่ายไฟฟ้าอย่างพ่อเนอง อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายพ่อ
พ่วงมีหน้าจอแสดงค่าแรงดันและ กระแส พร้อม LED แสดงสถานการณ์ท่างาน
/ 3) อุปกรณ์จะต้องส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless) เพอง่ายพ่อการไข้งานแสะ
ลดความขับข้อนไนการติดดั้งลายเดเบสระทว่างอุปกรณ์
/ (3) สามารถรองรับการไข้งานของแรงสับไฟฟ้าที 250V, 1๏
M) สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าที 32 A
' (5) มีจอแสดงผลแบบ 7 Segment ทีสามารถแสดงผลค่าทางไฟฟ้าไต้ เข่นแรงเคลื่อนไฟฟ้า
'
(Voltage), ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp)
&C สามารถตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าแบบไร้สาย V, A, VA, พ, Wh, Frequency, PF ไต้
เป็นอย่างน้อย
^ 0 ) สายไฟฟ้ามี Power Plug ดัวผู้ Single Phase รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 32A ตาม
มาตราฐาน IEC 60309 2P+E, 2 Pole, 3 Wire grounding, 6h. IP44
1/(8 ) สามารถไข้งานร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ Gateways ได้
สามารถไข้คลื่นความถ!นการส่งข้อมูลที 920.2-924.8 MHz เทีอไมไท้รบกวนอุปกรณ์
ลื่อสารลื่น
J jtffti'านมาตราฐาน U1VANSI 61010-1, CSA 61010-1. IEC 61010-1:2001 and
EN61010-1:200. AS/NZS 4268: 2008. EU R&TTE ETSI EN 300 220-2 and ETSI
EN 301 489-3, CENELEC EN 61326-1; IEC 61326-1:2005;:1997. FCC Class B
device
1.9.2.4 อุปกรณ์อีเทอร์เน้ตเกทเวย' (Ethernet Gateway)
อุปกรณ์อีเทอร์เนึตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ท่าหน้าทีรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์
วัดอุณหภูมิ และความชื่น (Environmental Monitoring) และอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้า
แบบสายพ่อพ่วง (Wireless Power Monitoring cord) ไนท้องปฎิบ้ติการระบบแม่ข่าย
และเดรอข่ายคอมพิวเตอร์
๘
(2) .อุปกรณ์อีเทอร์เน้ตเกทเวย์ มีบ่เมควบคุมและหน้าจอ LCD ส่าหรับแสตงค่าได้
สามารถดั้งค่า IP Address เทีอ่ไข้เชื่อมพ่อกับคอมพิวเตอร์ เพอใข้ไนการติดดั้งอุปกรณ์ได้
ผ่าน Web Browser ได้
—

สามารถส่ งข้ อมู ลออกเป็ น M o d bus TCP/IP หรัอ SNMP ได้

(ร)สามารถเชื่อมต่อ Internet เที©ส่งข้อมูลไปยังส่งข้อมูลไปยั)^ะบบซอฟท์แวร์บริหาร y
Clou} Service ไ ด ^ ^ / '
i n j |^ j n £ T 0 \ j /
»

1
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1.9.2.5 ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ มิคุผลักษณะดังต่อไปนี้
y d ) สามารทใช้งานผ่าน Web browser ได้
tj) สามารถนสดง Wireless Monitoring Node ได้แก่ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความนี้น
สำหรับตู้ RACK อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแลความนี้นสำหรับห้อง, อุปกรณ์ รับลัญญาณจาก
อุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง ที่เนี้อมต่อกับ
อุปกรณ์ควบคุมและแสดงสถานะของอุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดที่ต่ออยู่ไนระบบ
(ใเ( สามารถทั้งค่าแจ้งเตอบสภาวะของอุณหภูมิ, ความขน, ค่ากระแสไพ่ฟ้า, ค่ากำลังไพ่ฟ้า,
ความถี และ สถานะแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ในกรผที่มิค่าสูงกว่า, ตํ่ากว่า, เท่ากับ หรอ'ไม่
เท่ากับได้โดยสามารถ แจ้งเด้อบผ่าน Email ได้ในแต่ละAlarm
ดำเนินการวัดค่าอุณหภูมิและความขน หน้าตู้ Rack แต่ละตู้เป็นรายช้วโมง และปริมาณ
การไขไพ่ฟ้า (กิโลวัตต์-ช้วโมง) รายเดอนของตู้ Rack แต่ละตู้ ทั้งเวลาป็จจุบันและย้อนหลัง
ผ่านทาง Web Browser ตลอดระยะเวลาสัญญา เพอริเคราะห์สภาทแวดลัอมและการใช้
พลังงานอย่างมิประสิทธภาพของห้อง
เร ) สามารถทำรายงานรายเดอน หริอตามช่วงเวลาที่กำหนดได้โดยสามารถแสดงปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า(kWh) ได้โดยผู้ไข้งานสามารถ Download เป็นไฟล์ Excel ได้
^>) สามารถสร้าง Dashboard เพึ๋อแสดงภาพรวมการใช้งานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้โดย
สามารถแสดงรูปกราฟและเกจวัดชนิดต่างๆได้ รวมถงค่า PUE ของศูนย์คอมพิวเตอร์
p 'f สามารถสร้างรายงานแยกกลุ่ม โดยแบ่งเป็นตู้ RACK ทั้งหมดภายไนศูนย์คอมพิวเตอร์
ออกเป็นหลายๆ กลุ่มงาบได้เพิเอไห้ผู้ไช้งานสามารถดูรายงานได้เอพาะกลุ่มของตัวเอง
1.9.2.6 อุปกรณ์แจ้งเตือนรัตโนม้ต มิคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) สามารถรองรับการแจ้งเตอนการช้ดช้อง (Alarm) ได้ดังนี้
1) ระบบไฟฟ้าหลักขัดช้อง
2) เครั่องสำรองไฟฟ้ารัตโนม้ดช้ดช้อง
3) เครี๋องปรับอากาศควบคุมความนี้นช้ดช้อง
4) ระบบแจ้งเตือนควันไฟความไวสูงตรวจจับควันไฟได้
5) ระบบดับเพลงรัตโบมิดตรวจจับควันไฟได้
6) ระบบตรวจจับการรั่วช้มของป้าตรวจจับป้าได้
7) ค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิสูงหริอตํ่าเกินค่าที่กำหนด
8) ค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์วัดความนี้นสูงหริอตํ่าเกินค่าที่กำหนด
ร(2) สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Email ได้ไม่น้อยกว่า 5 ผู้ไช้งาบ
jtf) มิพอร์ตเที่อมต่อ Digital Input 8 ช่อง
y x ( มิพอร์ตเโเอมต่อ Digital Output 4 ช่อง
มิ,พอร์ตฟอมต่อ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ หริอ อุปกรณ์วัดความขน 6 ช่อง
(ย่) สามารถส่ง ข้อยูล ผ่า น P ro to c a l SNMFV3 ได้
สา!ฅรททำงานร่วมกับระบบแจ้งเตือนรัตโนมิ%สริมนี้งสามารถแจ้งเ^นผ่านทาง SMS
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(9) สามารถบันทก log ได้ 1'50,000 เหดการณ์
do) สามารถดั้งค่าส์อบไขการแจ้งฟ้อนผ่าน Web Brower ได้
/
(11) สามารถติดดั้งใบด้ Rack พนที 1U ได้
/ 1 2) ไข้งานทีแรงด้นไฟฟ้า 9 30 VDC
1.10 งานระบบควบคุมการเข้าออกอัดโบม้ค (Access Control System)
1.10.1 ความด้องการทั่วไป
^10.1.1 จัดหาและติดดั้งระบบควบคุมการเข้าออกอัดโนมิติ (Access Control System) จำนวน 2 ใ;ด
ทีประตูทางเข้า Server Room และห้อง Facility Room เพื่อควบคุมการเข้า-ออกของ
บุคคลภายนอกโดยไข้เทคโนโลยีระบบ Face Recognition Access เพื่อฟ้องกันการแอบอัาง
การเข้าห้อง
1,10.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค
^/fdO.2.1 ตัวอุปกรณ์ มระบบ Two-Eye ทรอ มิ 2 เลนส์ เนินอย่างน้อย
^ /id o . 2.2 ด้วอุปกรณ์สามารถวเคราะหไบทน้าได้โดยไม่สามารถหลอกโดยไข้รูป หรํอ วิดโอ จากอุปกรณ์
^1(10.2.3
^/!0.2.4
^10.2.5
/id 0.2.6

ต่างๆได้
ด้วอุปกรณ์มิด้วประมวลผล CPU ARM-A17 Quad core ทรอติกว่า
ด้วอุปกรณ์มิ ROM 16 GB หรอติกว่า
ตัวอุปกรณ์แสดงผลขนาดอย่างน้อย 8 นิ้วจอแสดงผลแบบ IPSHD Screen
อุปกรณ์รองรับการไข้งานวิเคราะหโบหน้าบนตัวอุปกรณ์ได้ด้วยฐานข้อมุลอย่างน้อย

20,000 ใบหน้า
^klo.2.7 มิความไวในการตรวจจับใบหน้า 0.5 วินาทํ หรัอ ไม่น้อยกว่า 35 คน/นาท
1.11 งานระบบกล้องวงจรนิด (CCTV System)
1.11.1

ความด้องการทั่วไป

X ll.1 .1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดดั้งกล้องโทรทัคน์วงจรนิดขน้ดเครอข่าย แบบมุมมองคงพื่ส์าหรับ
ติดดั้งภายไนอาคาร สำหรับไข้ในงานรัก,ษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 5 ใ;ด ภายในห้อง
Server Room และ ห้อง Facility Room
1.11.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค
^.11.2.1 จัดหานละติดดั้งกล้องโหรทัศน์วงจรนิดขนิดเครอข่าย แบบมุมมองคงพื่ส์าหรับติดดั้ง ภายไน
อาคาร จำนวน 5 ใ;ด โดยมิรายละเรยดด้งนิ้
(LY มิความละเอยดของภาพลูงชุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรอไม่น้อยกว่า
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/น ) มีความไวแลงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำห'รับการแลดงภาพสี (Color) และ
ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวตำ (Black/White)
/( ร ) มีขนาดคัวรับภาพ (Image Sensor) 'ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
/(6) มีผลต่างค่าความยาว'โฟกัสตํ่าสุดกับค่าความยาว'ไฟกัสสุงสุด’ไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
p ) สามารถตรวจจับความเคลอนไหวอัดโบม้ต (Motion Detection) ได้
สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
J&) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
^ 6) ได้'รับมาดรฐาน Onvif(Open Network Videointerface Forum)
(yrf สามารถส่งสัญญาณภาพ'ได้'ตามมาตรฐาน H.264 เน้นอย่างน้อย
/ [2) สามารถไข้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
JX3) มีซ่องเข้อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรัอดก'ว่า
และ สามารถทำงานได้ตาบมาตรฐาน IEEE 802.3af หรัอ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ไนซ่องเดียวกันได้
/ /
ร
ร'
/ ท4) สามารถไข้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรอ SNTP”, SNMP, RTSP,
IEEE80 ได้เน้นอย่างน้อย
y d 5) มีซ่องสำหรับบันทํกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรัอ MicroSD Card หรอ
Mini SD Card

2rx

ydl6) ต้องมี Software Development Kit (1>DK) หรัอ Application Programming
Interface (API) ในรูปนบบนฝน CD หรอ DVD ที่มีสิขสิทธถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเว็บ'ไขด์ผู้ผสิต
/ (17) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใข้งาน
-4 l8 ) ผู้ผสิตต้องได้รับมาตรฐานต้านระบบการจัดการสังแวตล้อม
ผู้ผสิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีๆณภาพ
1.11.2.2 จัดหาและดีดตั้งอุปกรณ์บันท็กภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) 8 ซ่อง จำนวน
1 ระบบ โดยมีรายละเอยดตังนิ้
/ ( \ ) เน้นอุปกรณ์ที่ผสิตมาเพื่อบันที่กภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรน้ดโดยเฉพาะ
jti) สามารถบันทีกและบบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
/(ร) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
^
มีซ่องเข้อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
J 3 ) สามารถบันอีกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด'ไม่น้อยกว่า
— 4^0x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า-2,073,600 pixel I
I
(เ5) สามาร
HTTPS”, MTP, "NTP หรือ SNTP1*3, SNMP,
--------yy*— -
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f { 7 ) มีหน่วยจัคเกีบข้อมูลสำหรับกล้องวงจรป็ดโดยเอพาะ (Surveillance Hard Disk)
■ ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
J&) มีข่องเทีอมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ข่อง
J p j สามารถไข้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
Interface (API) ไนรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ทีมสิ'ข?เทซถูกต้อง หรือสามารถ
Download จากเวบไซด์ผู้ผสิต
/ f l l ) สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรป็ดผ่านระบบเครือข่ายได้
Jp2) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมีคุณภาพ
1.12 งานย้ายระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์คอมฟ้วเลอรัเฟข่าย (Network System)
1.12.1

ความด้องการทั่วไป

^ เ2.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและตดตั้งตู้ Rack ใหม่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่อสารข้อมูลสำหรับ
ตดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยเป็นแบบ Perforate Rack ขนาด 42U ขนาดหน้ากว้าง
60 cm X 110 cm ติดตั้งภายในฟ้อง Sever Room จำนวน 2 ตู้ เป็นแบบ Preforate Rack
42U พร้อมรางปลํ้,ก 20 Outlet 32A จำนวน 4 ขุด
1.12.1.2 ผู้รับจ้างต้องทำการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง Rack เติมพร้อม Server เติมจำนวน 6 Rack
พร้อมรางปลกเติม มาติดตั้งภายในฟ้อง Server Room
y ( 2 . 1.3 ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้ง Cable Basket เหนอ Rack ภายโนฟ้อง Server Room สำหรับ
เตินลายสัญญาณ
1.12.1.4 ผู้รับจ้างต้องทำการรอ และขนย้ายอุปกรณ์ Server เติม มาติดตั้งทีฟ้อง Server Room
1.12.1.5 ผู้รับจ้างต้องทำการเตินสายเใ!อมโยงระหว่างอุปกรณ์ให้ระบบสามารถไข้งานได้ตามปกติ
1.12.1.6 ผู้รับจ้างต้องทำการ ย้าย Access Switch แล£4รฉสาย LAN จากเคริ,อง Client มาที
Access Switch ใฟ้เรืยบร้อย
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดัรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ช่อโครงการ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบรการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑
(การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
๒. ทน,วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
๓. วงเงินงบประมาณท้เ,ด้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔1๕๐๐1๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ด้านห้าแสนบาทด้วน)
๔. วัน ท ีก ำห น ดราคากลาง(ราคาอ้า งอิง ).ใ^พ ?ซ ื้. .^ ! . iT. ป ^ี . . . . . ^ . ^ . ............................
เป็นเงิน ๔1๒๘๔1๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ด้านสองแสนแปดหมื่นสี่พับบาทด้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิม
๕. แหล่งที่นาของราคากลาง (ราคาอ้างอง) สืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ บริษัท ได้แก่
๕.๑ บริษัท คอนศร เอ็นจ้เบยรง จำกัด
๕.๒ บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชัน แมเนจเมนท์ จำกัด
๕.๓ บริษัท ขินโดมอิเลคทรอนิคส์ อิบดัสตรี จำกัด
๖. รายช่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖ .๑ นายยงยุทธ
พันธ์สวัสด
๖.๒ นายสมขาย
ทับทิมดง
๖.๓ นายปิยะสืทธ พูลสุข

^ ท

เลขที่ SA6406008TL
12 มีนาคม 2564
เรื่อง การจ้างโครงการประยุกต์!ซ้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การ
พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
เรียน

คณะกรรมการตกลงและต่อรองราคา

ตามใบเสนอราคาการจ้างโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีส ารสนเทศมาตรฐาน
ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ของบริษัท ไ,ชท์ เพรพพาเรซั่น แมเบจ
เมนท์ จำกัด ได้เสนอราคา 4,268,230 บาท รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม บริษ ัท ยีน ดีล ดราคาจากเดิม 4,268,230 บาท
คงเหลือ 4,267,000 บาท (สี่ล ้านสองแสนหกหมี,บเจ็ด พัน บาทถ้ว น) รวมภาษีม ูล ค่า เพิม บริษ ัท ยีน ดีแ ถม
จอคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลกล้องวงจรปิดจำนวน 1 จอ และตัวดูดพื้นจำนวน 3 ขุด

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนกฤต ฤกษัใหญ่ )
พนักงานขายโครงการ
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่บ แมเบจเมนท์ จำกัด
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เรียน ผอ.สบจ.
คณะกรรมการฯ ขออนุม ัต ิว ่าจ้า งบริษ ัท ไขท์ เพรพ
พาเรซั่น แมนณจเมนท์ จำกัด ดำเนิน โครงการประยุก ต์ใช้
มาตรฐานด้านการบริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาตรฐาน
ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒ นาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน) ราคาที่เสนอไว้ ๔,๒๖๘,๒๓๐.-บาท บริษัท
ยิน ดีป รับ ลดราคาคงเหลือ ๔,๒๖๗,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสอง
แ ส น ห ก ห ม ื่น เจ ็ด พ ัน บ าท ล ้ว น ) รวม ภ าษ ีม ูล ค ่า เพ ิ่ม
และบริษ ัท ยิน ดีแ ถมจอคอมพิว เตอร์ส ำหรับ แสดงผลกล้อ ง
วงจรปิด จำนวน ๑ จอ และ ตัวดูดพื้นจำนวน ๓ ชุด กำหนด
จ่า ยค่า จ้า ง ๒ งวด งวดที่ ๑ อัต ราร้อ ยละ ๖ ๐ ของค่าจ้าง
ภายใน ๑๔ ๐ วัน งวดที่ ๒ อัต ราร้อ ยละ ๔๐ ของค่าจ้าง
ภายใน ๑๘๐ วัน รายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ
อำนาจอนุม ัต ิเป็น ของ รอง ผอก.ฝบร. ตามคำสั่ง
องค์การที่ 712/2560 ลงวันที่ 24 ส.ค.60 ข้อ 1.3
จ ึง เร ีย น ม าเพ ื่อ โป ร ด พ ิจ าร ณ าห าก เห ็น ข อ บ
โปรดนำเสนอ รอง ผอก.ฝบร.เพื่อ โปรดพิจ ารณาอนุม ัต ิ
และลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อไป

(นางญาณี เซ็นเครือ)
หัวหน้ากสุ่มงานจ้ค
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(นายสมตักด นครเอึ๋ยม)
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(นายอนันต์ แก้วเจียว)
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(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่าย'บริหาร - ^ า
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ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๑. ข้าพเจ้า

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรซั่น แมณจเมนท์ จำกัด อาคาร เอวี ชั้นที่ ๔ เลข
ที่ ๑๒/๘-๑๑ ถนน เทศบาลสงเคราะห์ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัส
ไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๐๑๙๘๒๐๘๐ โดย นายธนกฤต ฤกษีใหญ่ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารพาเงื่อนไข
ต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราซการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๖๘,๒๓๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอา
กรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ
ร้องขอ
๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา
c
๕๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ หลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การ และ
องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การ อาจเรียกปริะกวดราm ใหม่•ก็ได้๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ'โบเส'นิ#รเว้!ฒ^ต^)^วม'ทั้ง ^,
ต้องรับผิดขอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจแล: ตามความผกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี๋โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การ ไม่ต้องรับผิดขอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธึ๋ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายธนกฤต ฤกษัใหญ่)
ผู้รับมอบอำนาจ
ใบเสนอราคาเลขที่ 6403160002424
รหัสอ้างอิง OTP Nuui
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๗๑๔๓๑๙๓

BM TA
ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประยุกค์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒ นาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (การพัฒนา
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน)จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท
ไซท์ เพรพพาเรซั่น แมเนจเมนท์จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔,๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ «*10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
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