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เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage)

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log Managerment) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN)

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. ผอ สทส.

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (Log Managerment) 

และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) 

ตามสัญญาเลขที่ จ.๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด 

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล 

(San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

และความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN)

สัญญาเลขที.่.. J.-kd /M ka...

ส ัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ]รพั...กัน.นานน..ต..............

ระหว่าง องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที, ๔๔๔/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี 

เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง'' ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงาน 

ทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัทกรุงเทพมหานคร ซ ึ่งจดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคล ณ กรมพ ัฒนาธุรก ิจการค ้า 

กระทรวงพาณ ิชย ์ ทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลเลขท ี่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๖๙๒๓๗ ตามหน ังส ือร ับรองฉบ ับท ี่ 

£๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๓๐๔๐ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑ อาคารคิวเฮ้าส์ สาธร 

ขั้น ๗ ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาวสุซัญญา ดลเสถียร 

ผ ู้ร ับมอบอำนาจตามหนังส ือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต,อไปในสัญญานี้ 

เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขอุปกรณ์ 

สำรองข้อมูล (San Storage) อ ุปกรณ ์เก ็บร ักษาข ้อม ูลจราจรทางคอมพ ิวเตอร์ (Log Management) 

และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) 

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์

สำรองข้อมูล (San Storage) อ ุปกรณ ์เก ็บร ักษาข ้อม ูลจราจรทางคอมพ ิวเตอร์ (Log Management)

และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) 
ซ่ึงติดต้ังอยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิงของชนิดที่ดีได้มาตรฐาน ใช้เครืองมือดี และช่างผู้ชำนาญ

และ!เมือดี เพ่ือใซในงานจ้างท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบํตงานตามสัญญา

บรับก้ fr.su  la n . ท ํ!?0 -TR



๒

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน๋ึให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ท่ี ๒๐๗/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการประกวดราคา 

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 

อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage)

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก 

(SSL VPN) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 

อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage)

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก

(SSL VPN) จำนวน ๓ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 

อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage)

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก
(SSL VPN) จำนวน ๑ หน้า

/๒.๔ ผนวก ๔.



๓

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไข 

อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage)

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก 

(SSL VPN) โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ไข้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 

ของผู้ว ่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว ่าจ้างให้ถือเป็นทีสุด และผู้ร ับจ้างไม่มีส ิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย 

หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ
ผู้ร ับจ ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ต ั้งแต่ว ันท ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลาทั้งส้ิน ๑ (หน่ึง) ปี

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก็ใขอุปกรณ์สำรองข้อมูล 

(San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) เป็นเงิน ท้ังส้ิน 

๔๓๖,๕๖๐ บาท (สี แสนสามหมี,นหกพ ันท ้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซ ึงได ้รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิมจำนวน 

๒๘,๕๖๐ บาท (สองหมี,นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิงของตลอดอายุสัญญา 

ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ รวม ๑๒ งวด 

งวดละ ๑ เดือน โดยจะแบ่งชำระเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ๓๖,๓๘๐ บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อย 

แปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าจ้างตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๓๖,๕๖๐ บาท 

(สี่แสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างไต้ดำเนินการ 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง 

คอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึง 

การทำงานจากภายนอก (SSL VPN) เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) เดือน และผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

ค ่าจ ้างตามส ัญญาน ี้ เป ็นอ ัตราท ีกำหนดไว ้สำหร ับร ับจ ้างบำร ุงร ักษาและ 
ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ ์เก ็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงาน . 
จากภายนอก (SSL VPN) ในเวลาตามรายละเอียดท่ีกำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ lc ...
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ในกรณ ีท ี'ม ีการเปล ี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบท ้ายส ัญญาผนวก ๒ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ ของคอมพิวเตอร์ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้อง มีการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขอัตรา ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษา 

ข ้อม ูลจราจรทางคอมพ ิวเตอร์ (Log Management) และอ ุปกรณ ์เพ ิมประส ิทธ ิภาพการทำงานและ 

ความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ตามที,ระบุไวในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าว จะมีผลบังคับต่อเมือได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง 

แห่งสัญญาน้ี

๕. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) 

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการ 

ทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ตามสัญญานี้ ให้อยู่ในสภาพ 

ใข้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้อง ไม่เกินเดือนละ 

๘ (แปด) ช่ัวโมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจพมากกว่ากัน มิฉะนั้น 

ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที,ไม,สามารถใขัพร้อมอุปกรณ์ทีอยู่ในโครงการได้ในส่วนที่ 

เกินกำหนดข้างด้นเป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของอัตราค่าจ้างต่อเดือน 

ตามสัญญา โดยชำระให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ 

หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือนได้ เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการรับจ้าง 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง 

คอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึง 

การทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที่การรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) 

อุปกรณ์เก ็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ ิ่มประสิทธิภาพ 
การทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) เกิดขัดข้องพร้อมกัน 

หลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วย ท่ีมีตัวถ่วงมากท่ีสุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณ ีความเส ียหายอ ันส ืบเน ืองมาจากความข ัดข ้องของการบำร ุงร ักษาและ 

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ ์เก ็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจาก 
ภายนอก (SSL VPN) แตกต่างกันเวลาทีใข้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษา 

และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงาน 

จากภายนอก (SSL VPN) หน่วยน้ันคูณด้วยตัวถ่วงซ่ึงมีค่าต่างๆ ตามเอกสารแบบท้ายสัญญาผนวก ๒

๔



ข้อ ๖. การให้บริการ
ผู้รับจ้างตกลงว่าการรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกใฃอุปกรณ์สำรองข้อมูล 

(San Storage) อ ุปกรณ ์เก ็บร ักษาข ้อม ูลจราจรทางคอมพ ิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ ์ 

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ให้รวม 

ถึงการบำรุงรักษาเพื่อฟ้องกันความขำรุดเสียหาย ของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก็ใซอุปกรณ์สำรอง 

ข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ตลอดระยะเวลา 

ตามสัญญานี้โดยจะทำการซ่อมแซมแกไข และเปลี่ยนสิ่งที่จำเฟ้นทุกประการ เพื่อให้การรับจ้างบำรุงรักษา 

และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงาน 

จากภายนอก (SSL VPN) อยู่ในลภาพใช้งานได้ดีตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญาน้ี

ผ ู้ร ับจ้างจะต้องจัดให ้ซ ่างผู้ม ีความรู้ความชำนาญและฝ็ม ือด ีมาตรวจสอบการ 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อ ุปกรณ ์เก ็บรักษาข ้อม ูลจราจร 

ทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ ิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) อย่างน้อยเดือนละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ในกรณีการบำรุงรักษา

และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงาน 

จากภายนอก (SSL VPN) ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใข้ 

การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (ส่ี) ช่ัวโมง ๑ (หน่ึง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ 

แจ้งจากผู้ว ่าจ้างหรือผู้ท ี่ได้รับมอบหมาย จากผู้ว่าจ้างโดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ท ี'ได้รับมอบหมาย

จากผู้รับจ้างทราบทางวาจาทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทาง'โทรสัพที 

ไม่ว่าวิธีใดวิธีหน่ึงให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยน
«1 o _ ๘. «> a-/ _ ๘ _  -=4 ' _ _ ® ?  / 5* \ V- I _ _ _ v y  y ____ y  I y  I__สิงที'จาเบนเห้เสร'จเรยบร้อยภายเน ๑ (หนิง) วัน นับแต่เวลาทีเต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างด้งกล่าว

ในกรณีทีผู้รับจ้างไม,เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที'กำหนด หรือไม่สามารถ 

ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม,สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทีมคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยน 

ให้ไข้งานได้ ภายในเวลา ที'กำหนดไว้ ผ ู้ร ับจ ้างยินยอมให้ค ิดค ่าปรับเป ็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมง 

ให้นับเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) 

ตามสัญญา นับจากเวลาท ีค่รบกำหนดจนถึงเวลาท ี่ผ ู้รับจ้างได้เร่ิมการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาท ี' ผ ู้รับจ้าง 

ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 

จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม 

แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน
การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์ 

เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
และความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ตามสัญญาน้ี ไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

ลักษณะเฉพาะของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็,,บรักษา

/ข้อมลจราจร.



๖

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความ 

ปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้ 

ม ีผลบ ังค ับและความเส ียหายของการรับจ ้างบำรุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขอ ุปกรณ ์ลำรองข ้อม ูล 

(San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่ม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ซ่ึงเกิดจากเหตุ 

สุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

จ้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ ้างจะต้องรับผ ิดต ่อผ ู้ว ่าจ ้างในกรณ ีท ี'ผ ู้ร ับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้าง 

ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความข้านาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ 

เป็นเหตุให้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล 

จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย 

การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพท่ีใจ้การได้ดี โดยไม่อาจ 

แก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) 

อุปกรณ์เก ็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ ิ่มประสิทธิภาพ 

การทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ที,มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และความสามารถในการใข้งานไม่ต่ํากว่าของเดิมซดใช้แทน หรือซดใช้ราคาการรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

แก ้ไขอ ุปกรณ ์สำรองข ้อม ูล  (San Storage) อ ุปก รณ ์เก ็บ ร ักษ าข ้อม ูล จราจรท างคอมพ ิว เตอ ร ์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเช้าถึงการทำงาน 

จากภายนอก (SSL VPN) ในขณะที'เกิดความเสียหายในกรณีทีไม'อาจจัดหาการรับจ้างบำรุงรักษาและ 

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ ์เก ็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงาน 

จากภายนอก (SSL VPN) ดังกล่าวซดใช้แทนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหาการรับจ้างบำรุงรักษา 

และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาบและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจาก 

ภายนอก (SSL VPN) มาซดใช้ให้แทน หรือซดใข้ราคาการรับจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ 

สำรองข้อมูล (San Storage) อ ุปกรณ ์เก ็บร ักษาข ้อม ูลจราจรทางคอมพ ิวเตอร์ (Log Management) 

และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเช้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) 

ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญานี้ 

ซึ่งคิดเป็นเงิน ๔๓๗ บาท (สี,ร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญา

ข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้าง ต้องใช้การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San Storage) 

อุปกรณ ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ ิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) ที'อืนประมวลผลผู้รับจ้าง 

ยินยอมขดใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดังกล่าวท้ังส้ินแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย
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บอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตราย 

ใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้น 

กระทำโดยผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาถนนหลังสวน เลขที ๐๓๔๑๕๐๑๐๐๐๖๓๓๑๐๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๘๒๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) 

ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบีติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใช ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา 

หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที,ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที'ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที,ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 

หรืออาจเป็นหนังส ือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ตามวิธ ีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมี 

อายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หล ักประก ันท ีผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบให ้ตามวรรคหน ึ่ง จะต ้องม ีอาย ุครอบคลุม 

ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันทีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลง 

หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

ก็ตาม ผ ู้ร ับจ ้างจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพ ิมเต ิมให้ม ีจำนวนครบถ้วน 

ตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หล ักประก ันท ี่ผ ู้'ร ับจ ้างนำมามอบ,ไว ้ตามช ้อน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนให ้แก1ผ ู้ร ับจ ้าง 

โดยไม่มีดอกเบ้ียเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ืใปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง 

เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที'ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 

ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 

ตามสัญญานี้ และผู้ร ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ร ับจ้างช่วง 

หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง 

ต้องชำระค่าปรับให้แก'ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที'จ้างช่วง 

ตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา
หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม,อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้าง ผิดสัญญา 

ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 

เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม1กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างทีจ 

ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง
/เนกรณีที.่... .
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ในกรณ ีท ี,ผู้'ว,าจ้าง'ใช ้ส ิทธิบอกเลิกสัญญา ผ ู้วาจ ้างม ีส ิทธ ิร ิบหร ือบ ังค ับ  

จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินท้ังหมดได้ทันที ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที 

นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

และค่าเสียหายต่างๆ ทีเกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที,เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 

พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที,ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากผู้ร ับจ้างไม่ซดใช้ให้ถ ูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิท ีจะหักเอาจาก 

จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที,ต้องชำระ 

หรือจากหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญาแล ้วย ังไม,เพียงพอ ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมชำระส ่วนท ี'เหล ือ 

ที,ยังซาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน 

นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที'หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที'ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามทีกำหนด 

ในกฎกระทรวง ซ ี่งออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจ ัดข ึ้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ 

ทำให้รับจ้างไม่สามารถปฏิบ ัต ิตามเงื่อนไซและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผ ู้ร ับจ ้าง 

จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ 

หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด 

ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 

เรียกร้องในการที'จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างขึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้าง 

ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ด้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง 

อยู่ในดลพินิจของผ้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
1

เท'น้ี.



สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ีงฉบับ

(นางสาวเบญจว

ลงซ่ือ.

เป็ยมสุวรรณ) 

................ ผู้รับจ้าง

im m  (บริษัทสตรมไอ.ที.คอนซัลติ้งจำกัด. ,04 «*๙รพ dvfe.•Tftl£AM LT.CÔulttwg ltd
โดย นางสาวสุข้ญญา ดลเสถียร ผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

4ลงซอ.................. เบั.......................พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

4ลงซอ.............................................พยาน

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๓๗๔๐๖๔๗๖ 

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๖๐๐๐๐๑๖
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เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้าง 

บำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง 

คอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการ

ทำงานจากภายนอก (SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log 

Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก 

(SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage) 

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาบและ 

ความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฃสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ จ้างจ้างบำรุงรักษาแล.

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. นิติกร ๕

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๓. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบํตการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๔. นายสมยศ อินทรศิลบี

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 

งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๕. นายซานนทร่ แก้วพรายตา

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 

งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ



o w n  1 ใ H U  2 > ส 4

ป'*•ป 2_} (^ )

อำนาจและหน้าท่ี

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ

เชิญซวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญ

ซวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ

ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประธานกรรมการฯ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นายปียะสิทธ้ี ทูลสุข กรรมการ

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นางสาวนิตยา ศรีนวลมาก กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ 

งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี 9?ๆ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บรฬ้ สุทรีบ ไ0& yf TOEAM LT.CON3ULTiK.» Lin
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โครงการต่อสัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage)
อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทำงานและความปลอดภัยเข้าถึงการเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN)

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

รายละเอียดคุณลักษณะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข และข้อกำหนดอ่ืน  ๆมีรายการดังต่อไปน้ี
๑. รายละเอียดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ประกอบด้วยรายการ 

ดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น จำนวน
๑ อุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage) Huawei ๕๓๐๐V๓ ๑
๒ อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log Management)
HP

ArcSight
Ld๖๐๐ ๑

๓ อ ุปกรณ ์เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการทำงานและความ 
ปลอดภัยการเข้าถึงการทำงาบจากภายนอก (SSL 
VPN)

Barracuda SSL-VPN
๓๘๐

๑

๒. ระยะเวลาการว่าจ้างบำรุงรักษา
การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขมีระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
วับท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓. การให้บริการ
๓.๑ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนวิธีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ รายละเอียด 

ตารางข้อ ๑ ลำดับ ๑-๓ ให้กับหน่วยงาน ฃสมก. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีลงนาม 
ในสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ รายละเอียดตารางข้อ ๑ 
ลำดับ ๑-๓ ให้สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในการป้องกัน ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ให้กับอุปกรณ์ รายละเอียด 
ตารางข้อ ๑ ลำดับ ๑-๓ ให้ใช้งานไต้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพ่ิมจาก ฃสมก. 
ตลอดอายุสัญญา

๓.๔ ผู้รับจ้างต้องให้การสนับสนุนให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์ หรือระบบในโครงการเม่ือไต้รับการร้องขอ

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Sticker label รายละเอียดเลขท่ีสัญญา อายุสัญญา S/N ซ่ือบริษัท 
ผู้รับจ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ขัดเจน บนอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ โดย 
จะต้องติดไว้บนเคร่ือง หรืออุปกรณ์ไวให้เห็นอย่างขัดเจน * /
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๔. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาตามเง่ือนไขดังน้ี
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ท่ีอยู่ในโครงการ ตามเง่ือนไข

๔.๑.๑ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องดำเน ินการบำร ุงร ักษา (Preventive Maintenance) อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโครงการ จำนวน ๔ ครั้งภายใบ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนแรกที่ 
ลงนามสัญญา โดยต้องทำความสะอาด และทำการตรวจสอบการทำงานของ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในโครงการว่าสามารถทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มี 
จุดขำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ พร้อมจัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพอุปกรณ์ให้ 
เจ้าหน้าท่ีของ ฃสมก. ทราบ ณ สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๔.๑.๒ การซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๒.๑ กรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโครงการ ไม่สามารถใช้งานไต้ตามปกติ 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา ๔ ช่ัวโมง (วันทำการ : 
๕ X ๘) นับถัดจากเวลาที่ไต้รับแจ้งจาก ฃสมก. และดำเนินการให้ 
แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ ไม่จำกัดจำนวนคร้ัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด 
ๆ ท้ังส้ินจาก ฃสมก.

๔.๑.๒.๒ กรณีซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ 
ท ี่ม ีค ุณสมบัต ิท ัดเท ียมกันหรือด ีกว่าของเด ิมมาทดแทนอุปกรณ ์ 
คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในโครงการและต้องสามารถใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 
๒๔ ช่ัวโมง นับถัดจากเวลาท่ีไต้รับแจ้งจาก ฃสมก.

๔.๑.๒.๓ ผู้ร ับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท ี่อยู่ในโครงการ ท้ัง 
Hardware และ Softwareโดยปรับเปลี่ยนอะไหล่ท ุกข ิ้นท ี่ขำรุด 
บกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก ขสมก. ทั้งนี้ ก่อนทำการ 
ปรับเปลี่ยนอะไหล่ ต้องได้รับอนุญาตจาก ฃสมก. ก่อนดำเนินการ 
ทุกคร้ัง

๔.๑.๒.๔ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการไต้ตามข้อ ๔.๑.๒.๑ -  ๔.๑.๒.๓ 
ฃสมก. มีสิทธิว่าจ้างบุคคลภายนอกมาซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแทน ฃสมก. โดย 
ฃสมก. จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและขำระเงินให้ ฃสมก. 
ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก ฃสมก. หรือยินยอมให้ 
ฃสมก. สามารถหักเงินจากค่าจ้างได้

๔.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและรายงานปิญหา ความเสียหาย วิธีแก้ไข ในกรณีอุปกรณ์ 
หรือระบบเกิดข้อผิดพลาดของการทำงานต้องแจ้งให้ ฃสมก. ทราบและพร้อมเช้า 
ดำเนินการแก้ไข

๔.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องบันทึกเหตุการณ์เมื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือการแก้ปิญหาทุกครั้ง 
และล่งรายงานเป็นรูปเล่มให้กับทาง ขสมก. ทุกคร้ังท่ีทำการซ่อมแซมแก้ไข

ดังต่อไปน้ี
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๕. การซ่าระเงิน
การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที,อยู่ในโครงการ มีกำหนด 

ระยะเวลา ๑ ปี โดย ฃสมก. จะซ่าระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ท้ังหมด ๑๒ เดือน ตลอด 
อายุสัญญา

๖. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท้ังหมดที่อยู่ในโครงการ 

ให้อยู่'ในสภาพใข'งาน'ได้ดีเป็นปกติ หากมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขัดข้องเนื่องจากตัวอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์เอง รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ •ช่ัว,โมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลา 
ใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยิบยอมให้ ขสมก. 
คิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดช้างตัน เป็นราย 
ขั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามสัญญา โดยขำระให้แก่ ซสมก. 
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ ขสมก. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ ฃสมก. หัก 
ค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือนได้

กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบํตงานตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ ผู้รับจ้าง 
ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับจาก 
เวลาท่ีไต้รับแจ้งจาก ขสมก. จนถึงเวลาท่ีผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ 

๘. เง่ือนไซ่อ่ืน ๆ
๘.๑ เงินค่าพัสดุการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน 

โครงการ ไต้มาจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำไต้ต่อเมื่อ 
องค์การไต้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ เท่าน้ัน 

๘.๒ ขสมก. ขอสงวนสิทธี้กรณีมีความจำเป็นทางราซ่การในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบ 
กำหนดโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 
ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไต้ท้ังส้ิน จากการบอกเลิกสัญญา โดย ขส 
มก. จะ1ขำระค่า'ว่าจ้างบำรุงรักษาและ'ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอ™-

๗. ค่าปรับ

จนถึงวันท่ีบอกเลิกสัญญาเท่าน้ัน

9 ฝ, ร.ค. ๒ตั๖»
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Customer :BMTA 

องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ

t o n  3 ชั่)'นrx  l v t f P i7" . ร & ^QUOTATION
Quotation No.: STREAM-Q0005-BMTA-BD-20-SD 

Date: 3/04/2020

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

โด รงก ารจ ้า งป ารงว ัก น าแ ร เะช ่รม แ ช ม แ ท ่ไข อ ุป ก รณ ์ฟ ้า รรง ข ้ร} Jร

(San Storage) อ ุป กรณ ์เท ่บ ว ักษ าข ้อ} j a จ ร า จ ร ท า ง ด อ ม ฟ ้ว เด อ ร  ์

(Log Management) แ ล ะเพ ม ป ระส ิท รภ าพ ก ารท ำงาน แ รเะด วาม  

ป ล อ ด ด ัย  ก าร เข ้า ก ิง ก ารท ำง าน จ า ก ภ าย น อ ก  (SSLVPN)

เร ั๋ม ว ัน ท ี 1 อ ุร า ด ม  2563 รน อ ุด ว ัน ท ี 30 ท ่น ย าย น  2564 ร ะย ะ เา ร า  i f ]  

โด น ม ิอ ุป ก รณ ์ท ีอ ย ู่ใน ราย ก ารป าจ ุง ว ัก ษ าด ัง ด ่อ ไป น ี้:

อ ุป ก รณ ์ฟ ้ารอ ง ข ้อ ม ร  (San Storage)

สินค์าร(ดนี้ประกอบค์วย:
ยีห็อ Huawei โน OceanStor 5300 V3
Serial Number: 2102350BVD10G7000005

Basic Software License for Block (Include Device Manage)
อ ุป ก รณ ์เท ่บ ว ัก ษ าข ้อ ม รจ ราจ รท างค อ ม ฟ ้า เด อ ร '' (Log Management)

สิบค์าร(ดนี้ประกอบค์าย:
- HP ArcSight Platform L7600 5GB Serial Number: SGH619YPSD

- HP ArcSight Platform 5gb Day Add On For L7600 Appliance 
Software E-LTU
อ ุป ก ร ณ ์เฟ ็ม ป ร ะส ิท ร ภ า พ ก าร ท ำง าน แ ล ะค ว า ม ป ล อ ด ด ัน

ก าร เข ้า ท ีง ก า รท ำ ง า น จ าก ภ า ย น อ ก  Secure Sockets Laver 

Virtual Private Network (SSL VPN)

สินค์ทเดนี้ประกอบด้าย:
-Barracuda SSL-VPN 380 Serial Number: BAR-VS-870609 

โด ย ม ิเง ึ๋อ น ุไ ข ก าร ให ้น ร ิก า ร  ด ัง น ี้

- SLA 5x8x4 (Respond Time 4 hours) (Fixed Time 2 day)
- Preventive maintenance 4 times / year

QTY. Unit Price

Total 

Vat7% 

Grand Total

All price quoted in Thai Baht

Conditions

Price validity 
Term of payment 
Term of delivery 
Sales Person

Thank you for your business. 

Since relyj

90 days after quotation date 
Via Contract

Suchanya Donsatien (061-597-9996)

I
Verify and Approved by

<rmit กท*J ทา i-ฬ่ฉ7ดั)ใา6)า
ค์'’

:3 f c
I■....ประรานกใ!ปกา?'

....กรรปการ 

กรรมการ5 

กรรมการ I

กรรมการ(เ

กรรมการตรวจ?นน*เะเร'โท

Accepted by

Amount

Suchanya Donsatien 1
Account Manager Director
S tream  I.T. C o n su lt in g  L im ite d  _ . — S trpam  I.T. C o n su lt in g  L im ite d  อ ง ค ์ก า ร ข น ส ่ง ม ว ล ช น ก ร ง เท พ
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:r^V.4T) V 1 ส ั s  f  ร  โ ^ !^ ,
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60,000.00 60,000.00

include include

180,000.00

include

180,000.00

include

172,149.53 172,149.53

412,149.53

28,850.47

441,000.00

http://www.stream.co.th
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ประกาศองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสบอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขอุปกรณ์สำรองข้อมูล (San storage) 

อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
และความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรอง 

ข้อมูล (San storage) อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) และอุปกรณ์เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัย การเข้าถึงการทำงานจากภายนอก (SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำรองข้อมูลข้อมูล(San Storage)aปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล 

จราจรทางคอมพิวเตอร์(Log Management^ละอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยการเช้าถึง 

การทำงาบจากภายนอก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จำกัด 

(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๓๖,๕๖๐.๐0 บาท (ส่ีแสนสามหม่ืนหกพันห้าร้อย 

หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี $0 เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

/
(นางพ'นิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


