ร่างข้อกำหนด
โครงการบำรุงรักษาระบบบริการ THEOS Global Online
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
1. ความเป็นมา
ตามที่ สำนักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาซน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ระบบบริก าร THEOS Global Online ในปีงบประมาณ 2556 ขณะนี้การรับประกันตามสัญ ญาใกล้จะสิ้นสุดลง
เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการสนองภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

จำเป็นต้องจัดจ้างผู้เขี่ยวซาญในการดูแลบำรุงรักษา

และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไนโครงการๆ อัน ประกอบด้วยระบบให้บ ริก ารภาพถ่ายจากดาวเทีย ม THEOS แบบ WMTS,
ระบบ Map Viewer and Ordering System(MVOS), ระบบ THEOS Programming Tool (TPT) และอุปกรณ์
ต่างๆในการสนับสนุนการทำงานของระบบ

เพื่อ ให้ระบบสามารถต่างๆสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็ม

ประสิท ธี้ภ าพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ บำรุง รัก ษาอุป กรณ์เครื่องแม่ข ่ายและหน่ว ยเก็บ ข้อมูล ให้ส ามารถทำงานได้เป็น ปกติแ ละเต็ม ประสิท ธิ้
ภาพ รวมถึงการสำรองและกู้ค ืน ระบบได้เมื่อระบบทำงานผิด ปกติห รือล้มเหลว
2.2 จัด หาผู้ด ูแ ลระบบบริก ารให้ส ามารถให้บ ริก ารและทำงานได้เป็น ปกติ พร้อ มทั้ง ทำการปรับ ปรุง ข้อ มูล
ระบบให้บ ริก ารภาพถ่า ยจากดาวเทีย ม THEOS แบบ WMTS ,MVOS และ TPT ให้ท ัน สมัย ตลอดเวลา
รวมถึงการสำรองและกู้คืนหรือ Roll back ได้เมื่อระบบบริก ารทำงานผิด ปกติหรือล้มเหลว
2.3 ดำเนินการย้ายอุปกรณ์และหน่วยเก็บข้อมูลจาก Colocation ปีจจุบ ัน มาเพิ่ม ให้ก ับ หน่วยเก็บ ข้อ มูล ระบบ
THEOS Global Online ที่ สทอภ.ศูนย์ราขการ แจ้งวัฒ นะ
2.4 ดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายจาก Colocation ปีจจุบันไปติดตั้งที่ศูนย์ Datacenter CAT บางรัก
2.5 จัด หาผู้เ ขี่ย วซาญเพื่อ รองรับ การเพิ่ม หรือ เปลี่ย นแปลงแก้ไ ขการทำงานของระบบบริก ารในระหว่า ง
ระยะเวลาที่บ ำรุงรัก ษาระบบ

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อ งเป็น นิต ิบุค คลจดทะเบีย นตามกฎหมายไทยและเป็น ผู้มีอาซีพ รับจ้างงาน
ดังกล่าว
3.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญซีรายขี่อผู้ทิ้งงานของทางราซการและได้แจ้งเวียน
ขื่อแล้ว หรือไม'เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราซการ
3.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มิค0าสั่งให้สละสิทธความคุ้มกันเข่นว่านั้น
3.4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญ ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

3.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยานฃองรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญ ญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก,
สำนักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาซน) และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูล จ้า งด้ว ยระบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งข้นราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล
จ้า งด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้
3.8. ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งมีป ระสบการณ์ห รือเคยมีส ่ว นร่ว มในการพัฒ นาระบบ Map Viewer and
Ordering System(MVOS) หรือ ระบบ THEOS Programming Tool (TPT) ในโครงการ THEOS
Global Online มาก่อนโดยจะต้องมีห นังสือรับรองการผ่านงานการพัฒ นาระบบ Map Viewer and
Ordering System(MVOS) หรือ ระบบ THEOS Programming Tool (TPT) ในโครงการ THEOS
Global Online มาแสดง
3.9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขบีญ หาได้ 24 ชั่วโมง ตลอด
ระยะเวลาการบำรุงรักษาโดยแจ้งรายซื่อเจ้าหน้าที่และเบอร่โทรศัพท์ที่ใชีในการติดต่อด้วย
3.10. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายในการเสนอราคาจาก บริษัทเจ้าของสินค้า
Longdo MAP ในประเทศไทย (บริษัท Metamedia Technology) โดยต้องยื่นเอกสารมาแสดงในวันยื่น
ซองข้อเสนอทางเทคนิคด้วย

4. ขอบเขตของงาน
4.1. การบำรุงรักษาระบบงานภายใต้โครงการ THOES Global Online
4.2. การย้า ยครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ท ี่ก ำหนดจากสถานที่ต ิด ตั้ง บีจ จุบ ัน ณ ศูน ย์ Datacenter
CSloxinfo อาคาร Cyberworld รัชดา ไปยัง สถานที่แ ห่ง ใหม่ท ี่ สทอภ. ไต้จ ัด เตรีย มไว้ค ือ ศูน ย์ IDC
CAT บางรัก พร้อ มทำการติด ตั้ง ตั้ง ค่า ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งและปรับ ปรุง ระบบต่า งๆ ที่อ ยู่ใ นครุภ ัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท ี่ท ำการย้ายให้พ ร้อมใช้งานไต้ตามเดิม โดยมีค รุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์
ตามตารางรายการเอกสารแนบท้ายข้อที่ 3 (รายการอุปกรณ์ท ี่ต้องทำการย้ายไปทำงานที่ศูนย์ IDC CAT
บางรัก)
4.3. การบำรุง รัก ษาอุป กรณ ์ใ นโครงการให้พ ร้อ มใช้ง านไต้ต ลอดเวลา

และต้อ งสำรองอะไห ล่ส ำหรับ

บำรุงรักษาโดยต้องเป็นอะไหล่ตรงรุ่นเว้นแต่จะยกเลิกการผลิตและสามารถใช้อะไหล่ทดแทนไต้ ทั้งนี้ต้อง
มีหนังสือยีนยันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5. ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค

5.1. การบำรุงรักษาระบบงานภายใต้โครงการ THOES Global Online

ผู้รับ จ้างจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานระบบต่าง ๆ ในโครงการ THEOS Global Online และ
จัดทำรายงานสรปการตรวจสอบสถานะ การทำงานของระบบ การปรับปรุงการทำงาน หรือที่ทำการ
แก้ไขการทำงานต่าง ๆ ให้ สทอภ. ทราบ ทุก 3 เดือน
5.1.1. ระบบให้บริการภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ในรูปแบบ Web Map Tile Service (WMTS)
5.1.1.1 ต้องจัดหาเจ้าหน้าเพื่อการทำ Cartographic จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ทางสทอภ.จัดเตรียม
ไว้ให้ เพื่อใช้เป็นแผนที่พื้นฐาน(Base Map) เมื่อมีการร้องขอ
5.1.1.2 สนับสนุนจัดเตรียมระบบให้พ ร้อมให้บริการผ่าน WMTS ให้กับหน่วยงานภายใน สทอภ.
และหน่วยงานภายนอก ต้องการเขื่อมต่อหรือเช้ามาใช้งาน
5.1.1.3 จะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลดังต่อไป'น[ห้มีความทัน สมัยตลอดเวลา
• ขอบเขตการปกครอง, แม่'นํ้า, คลอง
•

เส้นถนน, ทางด่วน, ทางรถไฟ

• ตำแหน่งจุดดัดถนน ได้แก่ ทางแยก วงเวียน และ สี่แยก
• สถานีส่งสิน ค้าและผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ท่า เรือ และ ด่าน
เก็บเงินค่าทางด่วน
• สถานที่ส ำคัญ ได้แก่ สถานที่ร าขการและรัฐ วิส าหกิจ โรงแรมขนาดใหญ่ โรงภาพยนต์
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
5.1.1.4 ทำการปรับปรุง Longdo MAP engine API ให้มีค วามทันสมัยสามารถรองรับการทำงานของ
Browser เข่น Chrome, Internet Exploer (IE), Firefox ที่มีอยูในบิจจุบันให้สามารถใช้งาน
ไต้โดยไม่เกิดบิญหา
5.1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแล feature , function ที่ไต้ทำการพัฒนาเพิ่มเติมในโครงการที่มีเดิม
ให้สามารถรองรับการทำงานไต้อย่างเป็นปกติ และรองรับ การทำงานกับ การเปลี่ย นแปลงของ
Browser
5.1.1.6 ปรับปรุงระบบให้ส ามารถรองรับ การทำงาน งานให้บริการ และการเชื่อ มต่อ กับ ระบบต่า งๆทั้ง
ระบบภายในโครงการและระบบนอกโครงการให้ส ามารถใช้ง านไต้ต ลอดเวลา ในลัก ษณะ
Online ผ่านเครือข่าย (Network) ของสทอภ.
5.1.2. ระบบ Map Viewer and Ordering System (MVOS) ที่รองรับการทำคำสั่งซื้อภาพก่ายดาวเทียม
Landasat-5, Landasat-7, SPOT2, SPOT4, SPOT5, RADARSAT-1, RADARSAT-2, THEOS และ
ภาพก่ายกลุ่ม Hires
5.1.2.1. ต้องจัดทำหรือ ปรับ ปรุง ระบบเพื่อให้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลภาพก่ายดาวเทียม THEOS ,
RADARSAT-2 และภาพถ่ายดาวเทีย มกลุ่ม Hires ที่ก่ายใหม่เพื่อนำเช้าและปรับปรุงภาพ
ให้สามารถใช้งานในระบบ MVOS ไต้ตลอดเวลา
5.1.2.2. ต้องทำการจัด เตรีย มระบบ หรือทำการแก้ไขระบบทันที เมื่อระบบไม่สามารถนำเช้าข้อมูล
ภาพก่ายดาวเทียมได้เป็นปกติ เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่นำเช้าข้อมูลภาพก่าย
ดาวเทียมได้ตลอดเวลา

5.1.2.3. ภาพถ่ายดาวเทียมใหม่ที่นำเข้าสู่ระ,บ‘บ MVOS แล้ว จะต้องรองรับการค้นหาตามเงื่อนไขที่
กำหนดที่มีอยู่เดิมได้
5.1.2.4. ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการดูแ ล feature , function ที่ไ ต้ท ำการพัฒ นาในโครงการทีม ีเดิม ให้
สามารถรองรับ การทำงานไต้อ ย่า งเป็น ปกติ และรองรับ การทำงานกับ การเปลี่ย นแปลงของ
Browser
5.1.2.5. จัดการดูแลให้ระบบ MVOS(Frontend) ให้ส ามารถทำงานร่วมกับระบบ
MVOS(Backend) ได้อย่างมีประสิทส์ภาพ
5.1.3. งานบำรุงรักษาระบบเพิ่มประสิท ธิภ าพการให้บ ริการข้อมูลและประเมิน ผลการใข้งานดาวเทียม
(THEOS Programming Tool - TPT)
5.1.3.1. จัด การบำรุง รัก ษาและปรับ ปรุง ประสิท ธภาพการทำงาน ให้ส ามารถรองรับ ของเจ้าหน้าที่
ไต้ตลอดเวลาอย่างเป็นปกติตลอดอายุสัญ ญา
5.1.3.2. ต้องทำการปรับปรุงการทำงานในส่วนของ Footprint viewer ภาพถ่ายดาวเทียม'THEOS
ที่บ ำเข้ามาในระบบให้ร องรับ การเปลี่ยนแปลง เมื่อ ระบบ WMTS มีก ารเปลี่ย นแปลงหรือ
ปรับปรุง
5.1.3.3. ปรับ ปรุง การทำงานของระบบ TPT ให้ส ามารถเชื่อ มต่อ ข้อ มูล การทำงานระบบ TPT กับ
ระบบ MVOS(backend) ได้
5.1.3.4. ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการดูแ ล feature , function ที่ไ ด้ท ำการพัฒ นาในโครงการที่ม ีเดิม ให้
สามารถรองรับ การทำงานไต้อ ย่า งเป็น ปกติ และรองรับ การทำงานกับ การเปลี่ย นแปลงของ
Browser
5.1.4. กรณีท ี่ร ะบบงานให้บ ริก ารของ THEOS Global Online ไม่ส ามารถใข้ง านไต้ต ามปกติอ ัน เนื่อ งจาก
ความผิด ปกติจ ากการใข้ง าน(bug) หรือ จากการทำงานที่ผ ิด ปกติจ ากระบบ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งเข้า มา
ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง(โนเวลาทำการ) นับจากทโต้รับแจ้ง
5.1.5. ผู้รับ จ้างจะต้องทำการติด ตั้งอุป กรณ์ส ำรองข้อมูล (Backup system) ที่ สทอภ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อ
ใข้ในงานกู้คืนระบบ หรือนำข้อ มูลเดิม กลับ มาตามต้องการ พร้อ มทั้งช่วยงานสำรองข้อ มูล และระบบบน
อุปกรณ์สำรองข้อมูลที่ทางสทอภ. จัดเตรียมไว้ให้

5.2. การย้า ยครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ท ี่ก ำหนดจากสถานที่ต ิด ตั้ง ป็จ จุบ ัน ณ ศูน ย์ Datacenter
CSloxinfo อาคาร Cyberworld รัขดา ไปยัง สถานที่แ ห่ง ใหม่ท ี่ สทอภ. ได้จ ัด เตรีย มไว้ค ือ ศูน ย์ IDC
CAT บางรัก พร้อ มทำการติด ตั้ง ตั้งค่า ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งและปรับ ปรุง ระบบต่า งๆ ที่อ ยู่ใ นครุภ ัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทำการย้ายให้พ ร้อมใช้งานไต้ตามเดิม โดยมีค รุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์
ตามตารางรายการเอกสารแนบท้ายข้อที่ 3 (รายการอุปกรณ์ที'ต้องทำการย้ายไปทำงานที่ศูนย์ IDC CAT
บางรัก)
5.2.1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการย้าย EMC VNX5300 Storage ที่ติดตั้งอยู่ที่ ศูนย์ Datacenter
CSloxinfo อาคาร Cyberworld รัขดา มาติด ตั้งเข้ากับ ระบบ EMC VNX5300 storage

ที่ส ,ทอภ. ศูนย์ราซการแจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โดยมีอุปกรณ์ตามตารางรายการเอกสารแนบท้ายข้อที่ 2
(รายการอุปกรณ์ที่ต้องทำการย้ายไปทำงานที่ศูนย์ราชการๆ)
5.2.2. ให้น ำอุป กรณ์ท ี่ท ำการย้ายมาจากศูน ย์ Datacenter CSloxinfo อาคาร Cyberworld รัชดา มา
ทำการเพิ่ม ขยาย และปรับ ปรุง ให้ก ับ หน่ว ยเก็บ ข้อ มูล ระบบ Global Online ที่ใข้งานอยู่ที่ศูนย์
ราชการฯ ทั้งในส่วนของหน่วยเก็บข้อมูล SAN ที่ร องรับ การทำงานระบบ MVOS และ NAS ที่ใช้
ในการเก็บ ข้อ มูล ภาพถ่ายดาวเทียม (Catalog) พร้อ มทั้ง ต้อ งจัด การปรับ ปรุง เพิ่ม เนื้อ ที่ห น่ว ยเก็บ
ให้ก ับ ระบบ MVOS ,ระบบ Thaichote, ระบบ TPT เพื่อ ให้เนื้อ ที่ก ารทำงานของระบบสามารถ
รองรับงานเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น
5.3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโครงการให้พร้อมใช้งานไต้ตลอดเวลา โดยมีอุปกรณ์ตามตารางรายการ
เอกสารแนบท้ายข้อที่ 1 (รายการอุปกรณ์ที่ต้องทำการบำรุงรักษา)
ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ THEOS Global Online
และจัดทำรายงานสรุป การตรวจสอบสถานะของอุป กรณ์ การทำงานของระบบ การปรับปรุง หรือที่ทำ
การแก้ไขซ่อมแซมต่าง ๆ ให้ สทอภ. ทราบ ทุก 3 เดือน
5.3.1.

จะต้องจัด เตรีย มเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบงานบริการและอุปกรณ์ในโครงการ
THEOS Global Online หากตรวจสอบว่ามีอะไหล่อยู่ในสภาพใกล้ชำรุดหรือไม,สามารถทำงาน
ไต้เป็นปกติ ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาทำการตรวจสอบและแก้ไขระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
อะไหล่ที่ใข้จะต้องเป็นของแท้ตรงรุ่นและต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

5.3.2.

ในกรณีที่ระบบไม,สามารถทำงานไต้เป็นปกติ จะต้องล่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในงานแก้ไข กู้
คืนระบบร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ภายใน 24 ซม หลังจากที่ไต้รับแจ้ง

5.3.3.

ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถซ่อมแซมหน้างาน จำเป็น ต้องยกไปซ่อมแซมภายนอก ผู้รับจ้างต้อง
จัด หาอุป กรณ์ท ี่มีค ุณ สมบัต ิเทีย บเท่าหรือดีก ว่ามาทดแทนเพื่อให้ระบบสามารถทำงานไต้ จนกว่า
อุปกรณ์ที่น่าไปซ่อมจะแล้วเสร็จ

5.3.4.

ผู้รับจ้างจะต้องสำรองอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ภายใต้สัญ ญาๆ ให้เพียงพอกับระยะเวลาสัญ ญาฯ

5.3.5.

ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการติด ตั้ง หรือ จัด ทำให้ร ะบบสามารถทำการแจ้ง เดือ น แสดงสถานการณ์
ทำงานของอุปกรณ์เมื่อทำงานผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ทราบ

6. เงื่อ นไขการชำระเงิน และส่ง มอบงาน
ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการตามสัญ ญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 360 วัน นับสัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยแบ่งงวดงานและงวดการชำระเงิน เป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 : ชำระเงิน เป็น จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญาๆ โดยสำนักงานฯ จะจ่ายเงินให้เมื่อ
ผู้ข ายไต้ด ำเนิน การล่ง รายงานแผนการบำรุง รัก ษาระบบงานและอุป กรณ์ใ นโครงการ THEOS Global Online
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับสัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ และคณะกรรมการไต้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 : ชำระเงิน เป็น จำนวนร้อ ยละ 20 ของมูล ค่าตามสัญ ญาฯ โดยสำนัก งานฯ จะจ่ายเงิน ให้
เมื่อ ผู้ข ายไต้ด ำเนิน การย้ายและติด ตั้งอุป กรณ์ให้พ ร้อมใช้งาน จาก Datacenter CyberWorld รัชดา ไปยัง ศูน ย์
ราชการฯ และ IDC CAT บางรัก ตามข้อ กำหนด และได้ด ำเนิน การส่ง มอบรายงานการบำรุง รัก ษาระบบและ
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อุป กรณ์ต ามตารางรายการเอกสารแนบท้า ย ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ ถัด จากวัน ที่ล งนามในสัญ ญาฯ และ
คณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 : ชำระเงิน เบ็เนจำนวนร้อ ยละ 25 ของมูล ค่าตามสัญ ญาฯ โดยสำนัก งานฯ จะจ่ายเงิน ให้
เมื่อ ผู้ข ายได้ด ำเนิน การส่ง มอบรายงานการบำรุง รัก ษาระบบและอุป กรณ ์ต ามตารางรายการเอกสารแนบท้า ย
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาๆ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 4 : ชำระเงิน เป็น จำนวนร้อ ยละ 25 ของมูล ค่า ตามสัญ ญาฯ โดยสำนัก งานฯ จะจ่ายเงิน ให้
เมื่อ ผู้ข ายได้ด ำเนิน การส่ง มอบรายงานการบำรุง รัก ษาระบบและอุป กรณ ์ต ามตารางเอกสารแนบท้า ย ภายใน
ระยะเวลา 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 : ชำระเงิน เป็น จำนวนร้อ ยละ 25 ของมูล ค่า ตามสัญ ญาฯ โดยสำนัก งานฯ จะจ่ายเงิน ให้
เมื่อ ผู้ข ายได้ด ำเนิน การส่ง มอบรายงานการบำรุง รัก ษาระบบและอุป กรณ ์ต ามตารางรายการเอกสารแนบท้า ย
ภายในระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาฯ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

7. สถานที่ติดตั้ง/ส่งมอบงาน
สำนักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาขน) 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงาน
ราขการ (อาคาร B) ขั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9. งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินการ 3,500,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)

10. อัตราการปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูม ิส ารสนเทศ (องค์การมหาขน) คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานจ้างทั้งหมดต่อวัน

11. กำหนดยืนยันราคา
60 วัน นับถัดจากวันยีนราคาสุดท้าย

12. ขอสงวนสิทธึ๋
ค่าใข้จ่ายสำหรับโครงการนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 การลงนามในสัญญาจะ
กระทำได้ต ่อเมื่อสำนัก งานได้รับอนุมัต ิงบประมาณประจำปี 2560 แล้วเท่านั้น หากสำนัก งานฯ มิได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ผู้ขายไม่มีสิทธิ้เรียกร้องค่าใข้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากสำนักงานฯ
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เอกสารแนบท้า ย
1. รายการอุปกรณ์Iนโครงการที่ต้องทำการบำรุงรักษา

อุปกรณ์

ลำด

จ0านว

ยี่ห้อ

1น

หมายเลข

น

บ
1

1

อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย Tiling
•

Intel Xeon 2.4GHz

X

Dell

PowerEdge

5BS06Z1

R820

4

CPU
•
2

Memory 192 GB

อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ระบบงาน

6

Dell

ให้บริการ
•

Intel Xeon 2.9GHz

PowerEdge

3G316Z1,

R720

1F316Z1,
G5316Z1,

X

65316Z1,

2CPU
•

DG316Z1,

Memory 32 GB

FF316Z1

3

หน่วยเก็บข้อมูล MVOS และ

1

EMC

VNX5300

CKM00133800038

1

EMC

VNX5300

CKM00133602795

4

EMC

EMC DS-300B

BRCALJ1938J07R,

Tiling
•

EMC controller

X

2

units
•

NAS

- Disk mover

X

2

units

4

•

SAS disk 5 units

•

SATA disk 44 unit

หน่วยเก็บข้อมูล Ortho และ
MVOS Catalog

•

EMC controller

X

2

units
•

NAS

- Disk mover

X

2

units
•
5

SATA disk 60 unit

อุปกรณ์สลับซ่องสัญญาณ SAN
switch

BRCALJ1938J07P,

dr

BRCALJ1938J07N,
BRCALJ1938J07S
อุปกรณ์สลับซ่องสัญญาณ

6

2

Dell

1

Load-balance Network

Radw
are

2.

Radware Alteon

31303412

4408-1GB

รายการอุปกรณ์ที่ต้องทำการย้ายไปทำงานที่ศูนย์ราซการฯ

ลำดับ

อุป กรณ์
หน่วยเก็บข้อมูล Co-Location

1

9ZL1VS1,FZL1VS

T M )5524

network switch
7

PowerConnect(

•

EMC controller

•

NAS - Disk mover

X

จำนวน

ยี่ห้อ

1

EMC

VNX5300

CKM00133800038

2

EMC

EMC DS-300B

BRCALJ1938J07P

1

Dell

PowerConnect(TM)

FZL1VS

รุ่น

หมายเลข

2 units
X

2

units

2

•

SAS disk 13 units

•

SATA disk 44 unit

อุปกรณ์สลับซ่องสัญญาณ SAN
switch

3

อุปกรณ์สลับซ่องสัญญาณ

5524

network switch
4

Load-balance network

1

Radware

Radware Alteon

31303412

4408-1GB

3.

รายการอุปกรณ์ที่ต้องทำการย้ายไปทำงานที่ศูนย์ IDC บางรัก

ลำดับ
1

อุป กรณ์
อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย
•

Intel Xeon 2.9GFIZ X 2

จำนวน

ยี่ห้อ

2

Dell

รุ่น
PowerEdge R720

หมายเลข
DG316Z1,
FF316Z1

CPU
•

Memory 32 GB
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