เอกสารแนบ 1.11
รายละเอียดเงื่อนไขในการรับประกันความชํารุดบกพรองและการ
บํารุงรักษา (Maintenance Service Agreement)

แผนที่ 1 จาก 6 แผน

รายละเอียดเงื่อนไขในการรับประกันความชํารุดบกพรอง
และการบํารุงรักษา
ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพของระบบ และอุปกรณระบบเครือขายที่เสนอและติดตั้งทั้งหมด
ในโครงการนี้ ดวยการดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม แกไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแทน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1
ปนับจากวันที่โรงงานยาสูบรับมอบงานทั้งหมดตามสัญญา โดยที่โรงงานยาสูบไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่
เกิดขึ้นทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลารับประกันผูรับจางตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1.

ผูรับจางตองจัดใหมีเจาหนาที่มาปฎิบัติงานประจํา ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 เปนประจําทุกวันทําการของ
โรงงานยาสูบ โดยใหเริ่มปฎิบัติงานตั้งแตเวลา 07.30 - 16.30 น. ตลอดระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพรอง อยางนอย 3 คน โดยทําหนาที่ดังตอไปนี้ โดยผูรับจางจะตองเสนอรายชื่อเจาหนาที่ทุกคน
พรอมประวัติและประสบการณ ตอทางโรงงานยาสูบเพื่ออนุมัติกอนดําเนินการ ในกรณีที่เจาหนาที่ที่
เสนอมีคุณสมบัติที่ไมตรงตามตําแหนงที่จะปฏิบัติงาน โรงงานยาสูบสามารถขอใหเปลี่ยนตัวเจาหนาที่ได
ตามความตองการของโรงงานยาสูบ
1.1 ดูแลระบบเครือขาย ระบบบริหารจัดการเครือขาย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย
1.2 ดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และซอฟตแวรที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
1.3 ดูแลศูนยขอมูล (Data Center) และอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมด
และในกรณีนอกเวลาทําการของโรงงานยาสูบ ขอใหมีเจาหนาที่พรอมปฎิบัติงานที่จะรับเรื่อง
และพรอมเขาปฏิบัติ งานได เมื่อมีการแจงเหตุความชํารุด บกพรอง จากทางโรงงานยาสูบ ตลอด 24
ชั่วโมงไมเวนวันหยุดราชการ ตลอดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพรอง

2.

การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑทางดานฮารดแวรและซอฟตแวร
2.1 ผูรับจาง ตองทําการปรับปรุงเฟรมแวร (Firmware) ซอฟตแวร (Software) และไฟลอื่นที่
เกี่ยวของ (Definition Files) ใหกับอุปกรณนําเสนอและติดตั้งในโครงการทั้งหมดเปนประจํา
ตลอดระยะเวลารับประกันโดยไมคิดคาใชจายใดๆ
2.2 ผูรับจางตองจัดสงเจาหนาที่มาทําการตรวจสอบสายนําสัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบ
เครือขาย ที่นําเสนอและติ ดตั้งในโครงการเปน ประจําทุก 3 (สาม) เดื อน ตลอดระยะเวลา
รับประกัน พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสายนําสัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบ
เครือขาย ที่ไดทําการติดตั้งไปในโครงการนี้ทั้งหมด ใหกับคณะกรรมการตรวจการจางจํานวน 3
ชุด ภายในสัปดาหแรกของเดือนถัดไปหลังจากไดดําเนินการตรวจสอบระบบเปนที่แลวเสร็จในแต
ละครั้ง หากผูรับจางไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว ผูรับจางยินยอมใหโรงงานยาสูบปรับเปน
จํานวนเงิน 1,500.- บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน) ตออุปกรณตอครั้ง
2.3 ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑทางดานฮารดแวรและซอฟตแวรตลอดระยะเวลาการ
รับประกันความชํารุดบกพรอง โดยผูรับจางตองจัดหาอุปกรณมาทดแทนหรือซอมแซมแกไขใหใช
งานไดดีดังเดิมภายใน 6 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแตไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากโรงงานยาสูบ
โดยไม คิดคา ใชจ า ยใดๆ ในการปรับ ปรุงแกไขขอบกพรอง แตถาหากอุป กรณที่นํามาทดแทน
ชั่วคราวเกิดชํารุดภายใน 6 ชั่วโมงนับตั้งแตไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากโรงงานยาสูบ ใหถือ
วาไมมีการนําอุปกรณมาทดแทน หากพนระยะเวลาที่กําหนดแลว ปรากฏวาผูรับจางไมอาจแกไข
แผนที่ 2 จาก 6 แผน
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2.6
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2.8
2.9
2.10

ขอบกพรองตางๆ ได หรือทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแกโรงงานยาสูบ ผูรับ
จางยินยอมใหโรงงานยาสูบปรับเปน เงินจํานวนชั่วโมงละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ตอ 1
รายการ จนกวาจะสามารถดําเนินการแกไขใหใชงานไดดีดังเดิม
ในกรณีที่อุปกรณในขอ 2.3 ไมสามารถซอมไดภายในเวลา 6 ชั่วโมง ผูรับจางจะตองนําอุปกรณไป
ซอมภายนอกโรงงานยาสู บ ผูรับ จางตองจัดหาอุป กรณที่มีคุณสมบัติเทีย บเทา หรือดีกวามา
เปลี่ยนใหในระหวางดําเนินการซอมแซม และจะตองดําเนินการซอมใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรองจากโรงงานยาสูบ หากไมสามารถดําเนินการซอมให
เสร็จตามเวลาที่กําหนด ผูรับจางยินยอมใหโรงงานยาสูบปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 1,000.บาท (หนึ่ งพั น บาทถ ว น) ต อ 1 รายการที่นํ าไปซ อมแซม โดยนับ วัน เริ่ม ตน ตั้ง แตเ วลาที่ เกิ น
กําหนดการตรวจซอม 30 วัน จนกวาผู รับจ างดําเนิ นการซอมแซมใหใช งานไดเ ปนปกติ หรื อ
จนกวาผูรับจาง จัดเปลี่ยนอุปกรณทดแทนอุปกรณที่เสียหาย โดยอุปกรณที่นํามาทดแทนตองเปน
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทา หรือดีกวา และสามารถใชงานรวมกับ
ระบบงานของโรงงานยาสูบ มาสงมอบใหเปนทรัพยสินของโรงงานยาสูบ หรือจนกวาโรงงาน
ยาสูบจะบอกเลิกสัญญา
หากมีการซอมอุปกรณชิ้นใดๆ แลวโรงงานยาสูบจะดําเนินการตรวจสอบพบวามีปริมาณการชํารุด
บกพรองของอุปกรณชิ้นนั้นๆ นับจากวันที่ซอมครั้งสุดทายเปนระยะเวลา 30 วัน แลวพบวามีการ
ชํ า รุ ดบกพร องของอุ ป กรณเกิน กวา 3 ครั้ง ผูรับ จางตองทําการเปลี่ย นอุป กรณที่มีคุณสมบั ติ
เทียบเทา หรือดีกวามาทดแทน อุปกรณที่นํามาทดแทนตองเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน
หากไมนําอุปกรณมาทดแทนใหตามขอกําหนดขางตน ผูรับจางตองยินยอมใหโรงงานยาสูบปรับ
เปนรายวันในอัตราวันละ 4,000.-บาท (สี่พันบาทถวน) ตอ 1 รายการ โดยนับเวลาเริ่มตนตั้งแต
เวลาที่เกิดการชํารุดเปนครั้งที่ 4 จนกวาผูรับจางจะนําอุปกรณใหมมาทดแทนให หรือจนกวาทาง
โรงงานยาสูบบอกเลิกสัญญา และหากทางโรงงานยาสูบตองใชอุปกรณที่อื่นทํางานแทน ผูรับจาง
ตองยินยอมชดใชคาใชจายทั้งสิ้นแทนโรงงานยาสูบอีกดวย
ทั้งนี้ เมื่อไดมีการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณใหใหมเปนที่เรียบรอยแลว โรงงานยาสูบสงวนสิทธิ
ที่จ ะขยายระยะเวลารั บ ประกัน ความชํารุดบกพรองของผูรับจางออกไป เทากับ ระยะเวลาที่
โรงงานยาสูบ ไมสามารถใช งานได รวมถึงระยะเวลาที่เสียไปในการแกไขความชํารุดบกพรอง
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดแกไขแลวเสร็จ
วิธีการแจงเหตุชํารุดบกพรองของอุปกรณ โดยสามารถแจงเหตุไดทุกวัน ผานชองทางอยางนอย 3
ชองทาง ดังนี้ (1) โทรสาร (2) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) (3) ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ
ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญา หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง โรงงานยาสูบมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา รวมทั้งเรียกรองคาปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญา และยึดหลักประกันสัญญา
พรอมแจงเวียนขึ้นบัญชีผูทิ้งงาน
ผูรับจางจะตองจายคาปรับที่ไมสามารถซอมแซมแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นกับอุปกรณให
สามารถใชงานไดตามปกติแลว โรงงานยาสูบสงวนสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หรือมีผลกระทบจากอุปกรณที่ไมสามารถใชงานไดตามปกติ นอกจากคาปรับจากผูรับจางเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผูรับจางไดสิทธิในระยะเวลารับประกันความชํารุด บกพรองของอุปกรณใดๆ เป น
ระยะเวลาเกินกวา 1 (หนึ่ง) ป หรือสิทธิอื่นใดสําหรับอุปกรณที่นําเสนอและติดตั้งมาในโครงการนี้
แผนที่ 3 จาก 6 แผน

ผูรับจางตองโอนสิทธิดังกลาวใหแกโรงงานยาสูบกอนวันครบกําหนดระยะเวลารับประกันตาม
สัญญา
2.11 ผู รั บ จ า งต อ งบํ า รุ งรั กษาและซอมแซมแก ไขผลิตภัณ ฑทางดานฮารดแวร ซอฟต แ วร สายนํ า
สัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบเครือขาย ไมวาจะติดตั้งอยู ณ สถานที่ใดๆ ใหอยูในสภาพ
ใชงานไดดีอยูเสมอตลอดระยะเวลารับประกันดวยคาใชจายของผูรับจาง โรงงานยาสูบยอมให
ฮารดแวร ซอฟตแวร สายนําสัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบเครือขาย ในแตละรายการที่
เสนอและติดตั้งในโครงการนี้สามารถชํารุด บกพรอง และขัดของได ภายในเวลาที่จํากัดไมเกินป
ละ 12 ชั่วโมง โดยสามารถคํานวณจํานวนชั่วโมงที่ขัดของไดดังนี้ เศษของชั่วโมงนับเปน 1 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงที่ขัดของ = จํานวนชั่วโมงที่ขัดของตลอดป X คาตัวถวงของอุปกรณนั้นๆ
โดยกําหนดใหมีจํานวนชั่วโมงที่ขัดของภายหลังจากคํานวณดวยคาตัวถวงแลวตองไมเกินปละ 12
ชั่วโมง ถามีสายนําสัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบเครือขาย ขัดของเกินกวาระยะเวลา
ดังกลาว โรงงานยาสูบสงวนสิทธิในการคิดคาปรับในสวนที่เกินตามคาปรับของอุปกรณที่ขัดของ
ตอชั่วโมง โดยสามารถคํานวณคาปรับของอุปกรณที่ขัดของตอชั่วโมงไดดังนี้
คาปรับของอุปกรณที่ขัดของตอชั่วโมง = (0.005 X ราคาอุปกรณหรือระบบที่ขัดของ)
และสามารถคํานวณคาปรับของอุปกรณที่เกิดขัดของไดดังนี้ คาปรับเทากับจํานวนชั่วโมงที่
ขัดของลบดวยจํานวนชั่วโมงที่อนุญาตใหขัดของไดที่ 12 ชั่วโมง คูณดวยคาปรับของอุปกรณที่
ขัดของตอชั่วโมง
คาปรับ = (จํานวนชั่วโมงทีข่ ัดของ – 12) X คาปรับของอุปกรณที่ขัดของตอชั่วโมง
2.12 กําหนดคาตัวถวงของสายนําสัญญาณ อุปกรณเครือขาย และระบบเครือขาย
38

รายการอุปกรณที่ขัดของ
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คาตัว
ถวง

อุปกรณกระจายสัญญาณ 10GbE สําหรับเปนแกนหลัก (Core Switch)

1.0

อุปกรณกระจายสัญญาณ 10GbE สําหรับเชื่อมตอเครือขาย (Distributed Switch)

0.8

อุปกรณกระจายสัญญาณ 1GbE สําหรับเชื่อมตออุปกรณ แบบที่ 1, 2
(Access Switch)

0.6

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายแบบภายในอาคาร (Indoor Wireless Access
Point)

0.3

อุปกรณบริหารจัดการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
(Wireless Access Point Controller)

0.5

อุปกรณกระจายสัญญาณ 10GbE สําหรับประจําศูนยขอมูลประจําโรงงาน
(Data Center Switch)

1.0

อุปกรณกระจายสัญญาณ 10GbE สําหรับประจําตูเก็บเซิรฟเวอร
(Top of Rack Switch)

1.0
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แผนที่ 4 จาก 6 แผน
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รายการอุปกรณที่ขัดของ

คาตัว
ถวง

อุปกรณกระจายสัญญาณ 1GbE สําหรับเครือขายภายนอก (WAN Switch)

0.6

อุปกรณกระจายสัญญาณ 1GbE สําหรับเชื่อมตออุปกรณ DMZ (DMZ Switch)

0.6

อุปกรณปองกันเครือขาย (Network Firewall)

0.8

อุปกรณปองกันระบบสารสนเทศ (Application Firewall)

0.8

ระบบบริหารจัดการอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรแบบรวมศูนย
(Centralized Firewall Management)

0.5

ระบบบริหารจัดการอุปกรณตรวจจับและปองกันการบุกรุกและโจมตีเครือขายแบบ
รวมศูนย (Centralized IPS Management)

0.5

อุปกรณเครือขายอื่นๆ เชน สายนําสัญญาณ, Patch Panel, Outlet Plug เปนตน

0.1

ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management)

0.3

ระบบบริหารจัดการนโยบายการใหบริการเครือขาย (Network Policy
Enforcement System -VM)

0.8

ระบบบริหารจัดการที่อยูไอพี (DHCP, DNS, IP Address Management)

0.8

ระบบจัดเก็บและรายงานผลประวัติการใชงานระบบเครือขาย (Network Traffic Log)

0.6

ระบบคอมพิวเตอรเสมือน (Virtualization Computer System)

1.0

ระบบ Active Directory (AD)

0.6

เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

0.6

เครื่องไฟฟาสํารอง (UPS)

0.6

ระบบดับเพลิงภายในศูนยขอมูลประจําโรงงาน (Fire Suppression System)

0.6

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น
(Precision Air Conditioning System)

0.8

ระบบบริหารจัดการศูนยขอมูล (Data Center Infrastructure
Management:DCIM)

0.5

อุปกรณอื่นๆที่ไมไดระบุ

0.3
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3.

38

กรณีที่ผูรับจางไดสงมอบและทดสอบงานจางพรอมอุปกรณครบถวนแลว ผูรับจางตองมีหนาที่เขารวม
การทดสอบการเชื่ อมต อระบบเครือขายตามสัญญานี้กับ สัญ ญาจัดหาเครื่องจักรพรอมอุป กรณของ
โรงงานผลิตยาสูบ 6 (สัญญา M01, M02 และ M03 เปนตน) และอุปกรณในระบบสื่อสาร ใหครบถวน
ตามวัตถุประสงคการใชงานของโรงงานยาสูบดวย แตทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาการรับประกันความ
ชํารุดบกพรอง โดยโรงงานยาสูบจะแจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบและเขามาดําเนินการภายในเวลา
แผนที่ 5 จาก 6 แผน

15 วันนับจากวันที่ไดรับแจง กรณีผูรับจางไมมาดําเนินการทดสอบการเชื่อมตอระบบตามที่ไดรับแจง
จากโรงงานยาสูบดังกลาว ผูรับจางตองถูกปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาท
ถวน) ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผูรับจางเขามาดําเนินการเชื่อมตอระบบแลวแตไมแลวเสร็จ หรือไมสามารถใชงานได
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ผูรับจางเริ่มเขามาดําเนินการ ผูรับจางตองถูกปรับเปนรายวันในอัตราวันละ
1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) จนถึงวันที่ผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ หรือวาใชงานได หากโรงงาน
ยาสูบพิจารณาแลวเห็นวาผูรับจางไมสามารถดําเนินการเชื่อมตอระบบเครือขายใหแลวเสร็จ หรือใชงาน
ไดโรงงานยาสูบใชสิทธิบอกเลิกสัญญา นอกจากยอมใหโรงงานยาสูบคิดคาปรับตามขอ 3 นับแตวันผิด
สัญญาจนถึ งวั นบอกเลิกสั ญญาแลว ผูรับ จางยอมใหโ รงงานยาสูบริบ หลักประกันหรือเรีย กรองจาก
ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันเปนจํานวนเงินทั้งหมด หรือแตบางสวนก็ได แลวแตโรงงานยาสูบจะ
เห็นสมควร และถาโรงงานยาสูบจัดจางจากนิติบุคคลอื่นเต็มจํานวน หรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสงแลวแต
กรณี ภายในกําหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป นับจากวันที่โรงงานยาสูบบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมรับผิด
ชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กําหนดไวในสัญญาและรวมถึงคาเสียหายอื่น (ถามี) ดวย ทั้งนี้การบอก
เลิกสัญญานั้น โรงงานยาสูบจะใชสิทธิโดยสุจริต และพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน

แผนที่ 6 จาก 6 แผน

