
โครงการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ 03แ 06ท!:6โ ๑๓๔๘ 
และซ่อมแซมแก้!ขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ขอบเขตจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ 0ลแ 06ท1ะ6โ ๑๓๔๘ 
และซ่อมแซ่มแก้!ขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีรายการ ดังต่อไปน้ี 

๑. รายละเอียดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้!ข ประกอบด้วย 
รายการ ดังต่อไปน้ี

ลำดับท่ี รายละเอียดข้อกำหนด จำนวน หน่วย
๑ อุปกรณ์ระบบ 0 3แ 06ก*6โ

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ยี่หอ 77170 รุ่น 77170 8โ6ร!:!ก3^ (๓!พ อ ) ๑๙ ขุด
จอมอนิเตอร์แสดงผล ขนาดไม,น้อยกว่า ๙ น้ิว ยี่ห้อ 77170 รุ่น ร๒๐๗๐ร ผ ผ ๑๙ ขุด
คีย์บอร์ด ยี่ห้อ 77170 ๑๙ ขุด
เมาส์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 77170 ๑๙ ขุด
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ 8โ๐ปา6โ รุ่น เ-เแ-แ๘๒๔๐00ผ ๑ ขุด
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ ยี่ห้อ 8โอ!:เา6 โ รุ่น เ-เแ-๖๑๘๐อ ผ ๑ ขุด
จอ 17อ รกาลโ!: IV ๑ ขุด

๒ งานดูแลระบบโทรศัพท์, แลก ผอ!ห/อโเอ
แอฐนิเ-อ และบ[วอ!ล!:6 8โอฐโล๓ ๑ งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ 77170 รุ่น 77170 ผ6\นร๔๙ ๒ ขุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (รห/!!:อเา) จำนวน ๒๔ พอร์ต ยี่ห้อ 2)0(61 

รุ่น 05๑๙๒๐-๒๔!-18
๒ ขุด

อุปกรณ์หลักสำหรับบริหารจัดการระบบ 18 8 เา0ก6 -1- 7\00 ยี่ห้อ 0 80  
รุ่น 01715-๒๐๐

๑ ระบบ

ขุดหฟ้ง แ6ล๘561: ยี่ห้อ 8เา๐ท!:โอก!อ 6)(ฬ ขุด
อุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายภายนอก (5๑ ธลแรห/ล)/) ยี่ห้อ 0เว6ก\7อ\ 

รุ่น 00 ^-๑ ๐ ๐ X 8
๑ ขุด

เครื่องโทรศัพท์ 18 81าอก6 ยี่ห้อ รลกVII รุ่น X๔ ขุด
๓ งานดูแลระบบ 0ลแ 06ท1:6โ -  แ6(เว อ65เอ /  86|ว๐โ1:

ตรวจสอบ ชลอเอน[ว ฐานข้อมลและ ล[ว[ว(เอล!:!อก ๑ งาน
ดูแลรักษาให้ใช้งานปกติ ๑ งาน

๔ อุปกรณ์ระบบลำรองไฟฟ้า
แบตเตอรี่สำรองไฟ ของอุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ ร)/กอเอ๓ 6 รุ่น รอ๐ ๘๐๐ ๑๙ ขุด

๕ โปรแกรม 77กป-V!โนร ยี่ห้อ 8ล ท อ เล  รุ่น รทอ)เวอ!ท!: 8 โ ๐!:6อ!:!อก \7 6 โร !อ ก  
ป้จชุบัน และมีลิฃสิทธ้ี ชอ๏ก ร 6  ถกต้องตามกฎหมาย ตลอดอายุสัญญาเซ่า



๙ - ' ๒

๒. ระยะเวลาการว่าจ้างบำรุงรักษา
การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีระยะเวลา ๑ ปี 
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒(ะ๖๔ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๖ 

๓. การให้บริการ
๓.๑ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผน วิธีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแกไขอุปกรณ์รายละเอียดตาม ข้อ ๑. 

ให้กับ ฃสมก. หลังจากวันที่ลงนามสัญญาภายใน ๑(ะ วัน
๓.๒

๓.๓

๓.๔

ผู้รับจ้างต้องให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รายละเอียดตาม 
ข้อ ๑. ณ สถานที่ติดตั้งที่หน่วยงานของ ฃสมก. ให้อยู่ในสภาพฬ่ร้อมใช้งาน โดยผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหาผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑. เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบํ[ติตาม 
โครงการนี้
ผู้รับจ้างต้องสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่อยู่ใน 
โครงการให้ ฃสมก. ทราบทุก  ๆ เดือน ตลอดอายุสัญญา โดยแยกรายการแต่ละประเภท 
ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับผู้ว่าจ้างในเรื่องที่มีผลกระทบ 
กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท้ัง ร๐กัผลโ6 และ แลโปผลโ6 ที,อยู่ในโครงการ

๓.(ะ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ รป(±6โ ๒ช6เ. รายละเอียดเลขที่สัญญา อายุสัญญา ร/ผ ซื่อบริษัท ผู้รับจ้าง 
พร้อมเบอร์!ทรศัพท์ติดต่อให้ขัดเจน โดยจะต้องติดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ใน 
โครงการทุกรายการ

๓.๖ โปรแกรมป้องกันไวรัสต้องใช้งานได้ดืกับระบบ (โลแ 06ท^6โ ของทาง ฃสมก. ไต้เป็นอย่างดี 
และที่มีลิฃสิทธี้ลูกต้องตามกฎหมายพร้อมการรับประกัน ๑ ปี 

๔. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้
๔.๑ การบำรุงรักษา (?โ6V6กซ'V© เหล;ก1:6ทลก06) มีรายละเอียดดังนี้

ผ ู้ร ับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ผ ู้ชำนาญการดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อยู่ในโครงการ กำหนด ๔ เดือนต่อ ๑ คร้ัง รวมจำนวน ๓ คร้ัง ภายใน 
ระยะเวลา ๑ ปี ตลอดอายุส ัญญาว่าจ ้างบำรุงรักษา โดยต้องทำความสะอาด ดูดฝนเครื่อง 
คอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง และตรวจสอบการทำงานของระบบตามข้อ ๑. ให้
สามารถทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๔.๒ การซ่อมแซมแก้ไข (0๐โโ6ช:;ห6 เหล;ท!:6ทลท06) มีรายละเอียด ดังนี้
๔.๒.๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการตามข้อ ๑ ไม'สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลา ๔ ซ่ัวโมง 
(วันทำการ : (ะ X ๘ )นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ขสมก. และดำเนินการให้แล้ว/ 
เสร็จภายใน ๑ วันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท้ังสินัจาก ขสมก.



๓

๔.๒.๒ กร้ณีซ่อมแซมไม'แล้วเสร็จตามข้อ ๔.๒.๑ ผู้ร ับจ้างต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม่ตํ่ากว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานได้ ในวันถัดไป 
และอุปกรณ ์คอมพ ิวเตอร์ท ี่นำไปซ ่อมแซมแก้ไข จะต ้องจ ัดการซ ่อมแซมแก้ไข 
ให้สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับไปดำเนินการซ่อมแซม 
แก้ไข

๔.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในโครงการ ท้ัง แลโปผลโ6 
และ 5๐กำ/Vลโ6 โดยปรับเปลี่ยนอะไหล่ท ุกช ิ้นส ่วนที่ม ีการชำรุดบกพร่อง รวมถึง 
ปร ับเปล ี่ยนอนกกเว7๐ก6โของ ?โ1กเ:6 โโดยไม'คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากฃสมก. และ 
ต้องได้รับอนุญาตจาก ฃสมก. ก่อนดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ทุกครั้ง

๔.๒.๔ ถ ้าผ ู้ว ่าจ ้างต ้องการแก้ไขโปรแกรมส่วนหนึ่งส ่วนใด หรือเพ ิ่มเต ิม ผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
ดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก ขสมก.

๔.๒.๔ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ฃสมก. มีสิทธ้ี 
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคคลภายนอกโดย ฃสมก. จะทำหนังสือ 
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและชำระเงินให้ ขสมก. ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งจาก ขสมก. หรือยินยอมให้ ฃสมก. สามารถหักเงินจากค่าว่าจ้างได้

๕. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม'สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง 
ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐ .๑ ๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับจาก 
เวลาที่ได้รับแจ้งจาก ขสมก. จนถึงเวลาที่ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ 

๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมระบบ 

0ลแ 06ก1โ6โ ให้บริการรับแจ้ง ๒๔ ซม.
๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังส ือรับรองการเป ็นตัวแทนจำหน่ายของระบบบริหารจัดการระบบ 

I? ?เา๐ก6 และระบบ 0ลแ 06ท1โ6โ จากผู้ผลิตเดิมแนบมาในวันยื่นเสนอราคา
๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน 150๙๐๐๑:๒๐๑๔ ที่เปิดทำการมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๔ ปี และมีบ ุคลากรท ี่ม ีประสบการณ ์ในการซ ่อมบำรุงร ักษาอุปกรณ ์ท ี่เสนอขาย จำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๑  คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงไฟฟ้าสื่อสาร 
โดยยังไม'ขาดอายุและปฏิบัติงานประจำที่บริษ ัทมาแล้วไม'น้อยกว่า ๑๒ เดือนฬร้อมแสดง 
เอกสารการเสียภาษี 7 ] ^ '



๗. การชำระเงิน
๔

๘.

การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา 
๑ ปี โดย ขสมก. จะดำเนินการแบ่งชำระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ทั้งหมด ๑๒ เดือน
ตลอดอายุสัญญาการว่าจ้าง 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ
๘.๑ เงินค่าพัสดุการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ใน

โครงการ ได้มาจากงบประมาณปี ๒๕๖๖ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การ 
ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี ๒๕าอ๖ เท่านั้น

๘.๒ ฃสมก. ขอสงวนลิทธี้กรณีมีความจำเป็นทางราชการในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 
โดยแจ ้งเป ็นหน ังส ือให ้ผ ู้ร ับจ ้างทราบล ่วงหน ้าเป ็น เวลาไม ่น ้อยกว ่า ๓๐ (สามลิบ) วัน 
ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ ได้ทั้งสิ้นจากการบอกเลิกสัญญา โดย ฃสมก. / ' 
จะชำระค ่าจ ้างบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์พร ้อมอ ุปกรณ ์ท ี่อย ู่ใน เ^ธงกา^^
จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ ^6ก1:6โ ๑๓๔๘ และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานบริการประซาซนและผู้!ดยสาร 
สัมพันธ์

๓. วงเงินประเภทค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 0ลแ 06ก1;6โ ๑๓๔๘ ท่ีได้รับ 
จัดสรร จำนวน ๔๒๔,๐๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๖ 

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี .เส์̂ . . ^ ? ^  ท ^ ^
- ราคากลางใช้ตามที่เคยจ้างครั้งหลังสุด ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๔๙/ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ 
ในจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามเอกสารแนบ)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คือ
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมททริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ราคากลางใช้ตามที่เคยจ้างครั้งหลังสุด ตามสัญญา 
เลขที่ จ.๑๔๙/ ๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ในจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามเอกสารแนบ)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ นางสาวสิริกร อุดมผล
๔.๒ นางสาวสุรัตน์ เหลือประเสริฐ
๔.๓ นางสาวป้ทมพันธ์ ศรสีมาขัย


