ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. โครงการเชาอุปกรณบริหารและจัดการ (IP Address Management) หนวยงานเจาของโครงการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร เปนเงิน 325,815.- บาท (สามแสนสองหมื่นหาพันแปดรอยสิบหาบาทถวน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
3. วันที่กาํ หนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ................................................
- คาเชาอุปกรณบริหารและจัดการ (IP Address Management) รวมเปนเงิน 325,815.- บาท (สามแสนสอง
หมื่นหาพันแปดรอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
4. แหลงทีม่ าของราคากลาง (ราคาอางอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ICT แลวไมมีราคากลางตามคุณลักษณะที่กาํ หนด จึงสืบราคาที่จัดซื้อจัดจางยอนหลัง 2 ป
- ใชราคาที่เคยจัดซื้อจัดจางครัง้ หลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ป ตามสัญญาเลขที่ ช.30/2555 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2555 เปนเงิน 346,680.-บาท รวมภาษีมลู คาเพิ่มแลว และสัญญาที่ ช.45/2557 ลงวันที่ 4
กันยายน 2557 เปนเงิน 304,950.-บาท รวมภาษีมูลเพิม่ แลว นําราคาคาเชาบริการ 2 ป มารวมกันแลว
หารสอง เปนราคากลาง = 325,815.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิม่ แลว
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
6.1 นายเจษฎา ชาภูพวง
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 นายสกุล วัยศิริโรจน
หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
กลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6.3 นายยงยุทธ พันธสวัสดิ์
พนักงานคอมพิวเตอร 3

การเชาบริการสื่อสารความเร็วสูง (High Speed ADSL)
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ขอบเขตการใหบริการ
1. ผูใหบริการตองรับประกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณทที่ ําการรับประกันในโครงการนี้
ตามอายุสัญญา หากเกิดความเสียหายใด ๆ โดยมิใชเปนความผิดของ ขสมก. ผูใหบริการตองทํา
การแกไขใหเปนปกติ ณ สถานที่ติดตั้ง
2. ในกรณีที่อปุ กรณทรี่ ับประกันขัดของ ใชการไมไดตามปกติ ผูใหบริการตองซอมแซมแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณใหมทดแทน ใหอยูในสภาพใชการไดดีดงั เดิม โดยเริ่มจัดการซอมแซมแกไข
ภายในกําหนดระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจาก ขสมก. โดยผูใหบริการจะไมคิด
คาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ขสมก.
3. มีสิทธิเรียกผูใหบริการดําเนินการซอมแซมแกไขไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้งแบบวันละ 8 ช.ม. x 5 วัน
โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ผูใหบริการจะตองซอมอุปกรณที่ทําการรับประกันใหใชงานไดภายใน
1 วัน นับจากผูใหบริการเริ่มทําการซอมแซมแกไข หากซอมไมแลวเสร็จ ผูใหบริการตองนําอุปกรณที่
มีประสิทธิภาพ และความสามารถเทาเทียมกันหรือดีกวา ทดแทนใหแลวเสร็จภายใน 2 วัน
4. หากผูใหบริการไมสามารถดําเนินการไดตามขอ 2 และ ขอ 3 หรือขอใดขอหนึง่ แลวแตกรณี ผู
ใหบริการยินยอมให ขสมก. มีสทิ ธิจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข โดยผูใหบริการจะเปนผู
ออกคาใชจายแทน ขสมก. ทัง้ สิ้น
5. ผูใหบริการตองทําการดูแล สายสัญญาณพรอมอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ พรอมตรวจสอบระบบการสงสัญญาณใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา (Test Speed)
5.1 สายสัญญาณ ตองเปนไปตามมาตรฐาน ของกระทรวง ICT หรือ สถาบัน IEEE.
5.2 Modem + Adapter
6. กรณีเกิดปญหาสงผลกระทบไมสามารถใชงาน อินเทอรเน็ทไดตามวัตถุประสงคของ ขสมก. ผู
ใหบริการตองชําระคาปรับเปนจํานวนเงิน ๒๐๐ บาท/วัน
7. การใหบริการ Internet ADSL ไมถูกตองตามเงื่อนไขในสัญญาตามขนาดและรายละเอียดที่กําหนด
(Brand Wide) ผูใหบริการตองชําระคาปรับเปนจํานวนเงิน ๓๐๐ บาท /๑ Mbps /วัน จนกวาจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญา
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การชําระเงิน
การสื่อสารความเร็วสูง (High Speed ADSL) มีกําหนดระยะเวลา 1 ป โดยแบงการชําระเงิน
ออกเปนงวด 12 งวด ๆ ละเทา ๆ กัน
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ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนที่กาํ หนด ใหสงมาพรอมกับการยื่นเอกสารคุณลักษณะของการประมูลใน
ครั้งนี้ ใหถือ เปนเงื่อนไขสําคัญองคการสงวนสิทธิจ์ ะไมพิจารณาผูประสงคจะเสนอราคาทีส่ ง
เอกสารดังกลาวมาไมครบ
2. ผูใหบริการตองเริม่ ดําเนินการทันทีที่ลงนามในสัญญากับองคการ ตามโครงการเชาบริการสือ่ สาร
ความเร็วสูง (High Speed ADSL) ณ สถานที่ติดตั้ง
3. ผูรบั จางตองจัดทํา Sticker Label แสดงหมายเลขคูส าย Internet ADSL ที่ Modem พรอม
หมายเลข Call Center รับแจงเหตุขัดของ ไวที่ชัดเจน
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