ขอบเขตของงาน
(Term o f Reference: TOR)

การจ้า งเหมาพัฒ นาระบบการตรวจสอบ ติด ตามและชี้เป้า (คราบนํ้า มัน และเรือ ) แบบกึ่งอัต โนมัต ิ
สำนัก งานพัฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภูม ิส ารสนเทศ (องค์ก ารมหาซน) ะ สทอภ.

1.

หลัก การและเหตุผ ล
จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดกับซายฝืงทะเลของไทยในแต่ละปี ทั้งที่เกิดจากธรรมซาติและจากการ

กระทำซองมนุษ ย์ สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อฃีวิตและทรัพย์สินตลอดจนทรัพยากรธรรมซาติซายฝืง
เป็น บริเวณกว้าง อย่างเซ่น อุบ ัต ิเหตุบ ริเวณแท่น ผลิต ทำให้เกิด การรั่ว ไหลซองนํ้ามัน , เหตุก ารณ์น ํ้ามัน ดิบ
รั่วไหลบริเวณจุดซนถ่ายนํ้ามันในทะเล หรือ การปล่อ ยมลพิษ หรือ นํ้า เสีย ลงสู่ซ ายส์ง ทำให้คราบนํ้ามันได้
แพร่ก ระจายเป็น วงกว้า งและส่ง ผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อ มทางทะเลและซายฝืง การดำเนินการเก็บกู้ทำ
ได้ค ่อ นข้า งลำบาก เนื่อ งจากความไม่พ ร้อ มทั้ง ในด้า นอุป กรณ์เครื่อ งมือ กำลังคน และเทคโนโลยีในการ
ติดตามและพยากรณ์การเคลื่อนที่ซองคราบนํ้ามัน
ดังนั้น สทอภ. จึง พัฒ นาระบบการตรวจสอบ ติด ตามและชี้เป้า (คราบนั้า มัน และเรือ ) แบบ
กึ่ง อัต โนมัต ิโ ดยบูร ณาการข้อ มูล จากเทคโนโลยีภ ูม ิส ารสนเทศและข้อ มูล อื่น ๆ ทำให้ก ารวิเ คราะห์แ ละ
ประมวลผลสถานการณ์เป็น ไปได้อ ย่า งถูก ต้อ งและรวดเร็ว มากยิ่ง ขึ้น โดยมีร ายละเอีย ดกรอบแนวคิด ดัง
ภาพที่ 1 เพื่อ ตอบสนองต่อ สถานการณ์ท ี่เ ร่ง ด่ว นและสนับ สนุน ข้อ มูล แก,หน่วยงานที่เกี่ย วข้อ งให้ส ามาถ
ดำเนินการซ่วยเหลือ พินฟู และเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ

AU TO M ATIC IDENTIFICATION SYSTEM ะ AIS

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด การดำเนิน งาน Geo Spatial fo r M aritim e System (GMaS)
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2.

วัต ถุป ระสงค์
เพื่อ พัฒ นาระบบการตรวจสอบ ติดตามและซื้เฟ้า (คราบนํ้ามัน และเรือ ) แบบกึ่งอัตโนมัติ

3.

คุณ สมบัต ิข องผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา
3.1

ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งเป็น นิต ิบ ุค คลจดทะเบีย นตามกฎหมายไทย และเป็น ผู้ม ีอ าชีพ
รับ จ้างงานที่เสนอราคาครั้งนี้

3.2

ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งไม่เป็น ผู้ท ี่ถ ูก ระบุซ ื่อ ไว้ใ นบัญ ชีรายซื่อ ผู้ท ิ้งงานของทางราขการ
และไต้แจ้งเวียนซื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ท ิ้!ต้รับ ผลของการสั่งให้น ิต ิบ ุค คลหรือบุคคลอื่น เป็น ผู้ท ิ้ง
งานตามระเบียบของทางราขการ

3.3

ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งไม่เป็น ผู้ไ ต้ร ับ เอกสิท ธี้ห รือ ความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ขายได้มีคำสั่งให้สละสิทธและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

3.4

ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยขน์ร่ว มกัน กับ ผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้า เสนอราคาให้แ ก'สำนัก งานพัฒ นา
เทคโนโลยีอ วกาศและภูม ิส ารสนเทศ (องค์ก ารมหาขน) และไม่เป็น ผู้ม ีผ ลประโยขน์ร ่ว มกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูล จ้า งด้ว ย
ระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็น ผู้ก ระทำการอัน เป็น การขัด ขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูล จ้างด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้งนี้

3.5

บุค คลหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ะเข้า ร่ว มเป็น คู่ส ัญ ญาต้อ งไม่อ ยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไ ม,แสดงบัญ ชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ

3.6

บุค คลหรือ นิต ิบ ุค คลที่จ ะเข้า เป็น คู่ส ัญ ญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ซึ่งไต้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้ว ยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-Govemment Procurem ent: e-GP) ต้องลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญ ชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.7

ผู้เสนอราคาต้อ งรับ และจ่า ยเงิน ผ่า นบัญ ชีธ นาคาร เว้น แต่ไ ต้ร ับ การจ่า ยเงิน แต่ล ะครั้ง ซึ่ง มี
มูล ค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท ผู้เสนอราคาอาจรับจ่ายเป็น เงิน สดไต้

4.

รายละเอีย ดข้อ กำหนด

4.1

การยื่น ข้อ เสนอทางด้านเทคนิค
ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาต้อ งยื่น เอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตามรายละเอีย ดข้อกำหนด ดังนี้
4.1.1 ข้อ เสนอตามขอบเขตการคำเนิน งานและข้อ เสนอด้า นอื่น ๆ ตั้งแต่ห น้าแรกจนถึงหน้าสุด ท้าย
ในรูป แบบตารางเปรีย บเทีย บรายละเอีย ดของข้อ กำหนดของสำนัก งานฯ กับ ข้อ เสนอของ
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาประกอบการพิจ ารณาตามแบบฟอร์ม ของสำนัก งานฯ
4.1.2 เทคนิค และวิธ ีก ารออกแบบส่ว นจัด การฐานข้อ มูล ส่ว นเชื่อ มต่อ และส่ว นแสดงผล พร้อ ม
ตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน

4.2

ขอบเขตการดำเนิน งาน
ผู้เสนอราคาต้องดำเนิน การพัฒ นาระบบการตรวจสอบ ติด ตามและชี้เบีา (คราบนี้ามัน และเรือ ) แบบ

กึ่งอัตโนมัติ โดยบูร ณาการข้อ มูล จากเทคโนโลยีภ ูม ิส ารสนเทศและข้อ มูล อื่น ๆ เข่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม
เรดาร์ขายฝัง และระบบแสดงตัว ตนเรือ อัต โนมัต ิ (Automatic Identification System: AIS) เป็น ต้น ให้
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สามารถการวิเ คราะห์แ ละประมวลผลสถานการณ ์เ ป็น ไปได้อ ย่า งถูก ต้อ งและรวดเร็ว มากยิง ขึ้น โดยมี
ข้อกำหนดเฉพาะของระบบที่ต ้องพัฒ นา ดังนี้
4.2.1

ส่วน Satellite Tracking
4.2.1.1

ต้องรองรับการนำเข้าภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ Synthetic Aperture Radar
(SAR) ได้แก่ Cosmo-SkyMed constellation, Sentinel-1, Radarsat-2 และ/
หรือ TerraSar-X, ALOS-2 ไต้

4.2.1.2

ต้องรองรับ การนำเข้าและมีข้อมูลจากระบบแสดงตัวตนเรืออัตโนมัติ

(Satellite

AIS) โดยแสดงผลผ่าน Web Based Display เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตร (87,354 Square Nautical Mile)
นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา
4.2.1.3

ต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เซ่น คลื่น จากระบบ
เรดาร์ขายฝืง

ความเร็วและทิศทางกระแสนํ้าจากระบบเรดาร์ซ ายส์ง ลัก ษณะพื้น

ท้อ งทะเล (Bathymetry) การขึ้นลงของนํ้า (Tide) ความเร็ว และทิศ ทางลมและ
ตำแหน่งแหล่งผลิตและขุดเจาะปีโตรเลียม (Offshore Platform) เป็นต้น
4.2.1.4

ต้องรองรับการนำเข้าข้อมูลที่อย่ในประเภทราสเตอร์และเวคเตอร์ท ี่มีพ ิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

4.2.1.5

ต้องสามารถวิเคราะห์ข ้อมูลคลื่นและลมจากภาพถ่ายดาวเทียม

Cosmo-SkyMed

constellation, Sentinel-1, Radarsat-2 ไต้
4.2.1.6

ต้องสามารถตรวจสอบ

ติดตามและขึ้เฟ้า

(คราบนี้ามัน และเรือ)

จากภาพถ่าย

ดาวเทีย มระบบ SAR ที่ระบุในข้อ 4.2.1.1 ไต้
4.2.1.7

ต้องสามารถเขื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลคราบนํ้ามันและข้อมูลเรือท!ต้จากข้อ
4.2.1.1 และ 4.2.1.2 ไต้

4.2.1.8

ต้องสามารถแสดงผลบริเวณคราบนํ้ามัน และเรือที่ระบบตรวจสอบไต้

โดยมีความ

ละเอียดของภาพเท่ากับความละเอียดของภาพดาวเทียมที่ใข้วิเคราะห์
4.2.1.9

ต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเซิงพื้นที่ในเบื้องต้นไต้แบบอัตโนมัติ

โดยตรวจสอบ

ติดตามและขึ้เฟ้า (คราบนํ้ามันและเรือ) ไต้ทันทีเมื่อมีข้อมูลจากข้อ 4.2.1.1 และ
4.2.1.2 เข้าไปในระบบ ด้วยมาตรฐาน SAR Ambiguities removal, Doppler
shift error removal เป็นอย่างน้อย
4.2.1.10

ต้องสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ KML files ผ่านทางระบบ FTP หรือซ่องทาง
อื่น ๆ ไต้

4.2.1.11

ต้องสามารถวิเคราะห์ความยาว

ความกว้าง

ทิศทางและความเร็วของเรือ

และ

สามารถคำนวณเส้นทางการเดินเรือ ประกอบด้ว ย ประวัต ิก ารเดิน เรือ และพยากรณ์
เส้นทางการเดินเรือในอนาคตไต้
4.2.1.12

ต้องสามารถวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ และระดับ ความเชื่อมั่น ของคราบนํ้ามัน ไต้

4.2.1.13

ต้องสามารถแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติโดยการแสดงผลข้อความผ่านทางหน้าจอของ
ระบบไต้

4.2.1.14

ต้อ งมีร ะบบจัด การเบื้อ หา (Content Management System: CMS) ที่ส ามารถ
แ ส ด ง ผ ล ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ต า ม ข ้อ 4 .2 .1 .8 แ ก ้ไ ข เบ ื้อ ห าไต ้ใ น เว ล าเด ีย ว ก ัน
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( Collaborative feature editing), live chat, จ ั ด ก า ร เ อ ก ส า ร ( docum ent
management) และรองรับผู้ใซ้ได้มากกว่า 1 คนในเวลาเดียวกัน
4.2.1.15

ต้องสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ใซ้

โดยผ่าน

Application

Programming

Interface (API) ใต้
4.2.1.16

ต้องสามารถส่งออกรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามและขี้เฟ้า (คราบนํ้ามันและ
เรือ) ภายในเวลา 15-30 นาที ไต้

4.2.1.17

ต้องสามารถเรียกดูข้อมูลเรือ

คราบนํ้ามัน

รายละเอียดของภาพดาวเทียม

(metadata), ข้อมูล AIS, ตำแหน่ง-ที่ผู้ใข้สนใจ (Area o f interest: AOI) และ
ตำแหน่งแหล่งผลิตและขุดเจาะปีโตรเลียม (Offshore Platform) ด้วยคำสั่งการ
ค้นหา (Search) คัดกรอง (Filtering) และ สอบถาม (Querying) ไต้
4.2.1.18
4.2.2

ต้องสามารถแสดงผลการวิเคราะห้ในรูปแบบ dashboard ที่สามารถปรับแต่งไต้

ส่วนเชื่อ มต่อ ระบบการตรวจสอบ ติดตามและซี้เฟ้า (คราบนํ้ามันและเรือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ กับ
Geo-Spatial for Maritime System (GMaS) ของ สทอภ.
โดยจะต้อ งจัด ทำระบบที่ส ามารถนำเข้าและแสดงผลส่วนต่างๆ ดังนี้
4.2.2.1

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลการตรวจสอบเรือ

(Vessel

Detection)

ไต้อย่าง

ถูกต้อง ภายในเวลาไม,ข้ากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำการ
วิเคราะห์ไต้
4.2.2.2

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลการเฝ็าระวังเรือ (Vessel Monitoring)ไต้อย่างถูกต้อง
ภายในเวลาไม'ข้ากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำการวิเคราะห์ไต้

4.2.2.3

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลการจดจำเรือ (Vessel Recognition) ไต้อย่างถูกต้อง
ภายในเวลาไมขากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำการวิเคราะห์ไต้

4.2.2.4

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลคราบนี้ามัน (Oil Spill) ไต้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาไม่
ข้ากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำการวิเคราะห์ไต้

4.2.2.5

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลภาพถ่ายจากดาวเทียมไต้อย่างถูกต้อง

ภายในเวลาไม่

ข้ากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำการวิเคราะห์ไต้
4.2.2.6

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลระบบแสดงตัวตนเรือ AIS NMEA หรือ AIS Satellite
ไต้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาไมขากว่า 30 นาทีหลังจากที่ส่วน satellite tracking ทำ
การวิเคราะห์ไต้

4.2.2.7

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลแผนที่ป้จจุบันของทิศทางและความเร็วกระแสนํ้าที่
ตรวจวัดไต้จากระบบเรดาร์ขายฝังทั้งหมดของ สทอภ. ในรูปแบบของ Web Map
Service และแบบ Web Feature Service ไต้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาไม่ข้ากว่า 30
นาทีหลังจากที่ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบของ สทอภ.

4.2.2.8

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลแผนที่ในอดีตของทิศทางและความเร็วกระแสนํ้าที่
ตรวจวัดไต้จากระบบเรดาร์ขายฝังทั้งหมดของ สทอภ. ในรูปแบบของ Web Map
Service และแบบ Web Feature Service ไต้อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องมือแสดง ปี
เดือน วันและเวลาที่มีข้อมูลให้ผู้ใข้สามารถเลือกตามต้องการไต้

4.2.2.9

ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลแผนที่ค่าเฉลี่ยรายวันของกระแสนํ้าจากระบบเรดาร์
ขายฝังทั้งหมดของ สทอภ. ในรูปแบบของ Web Map Service และแบบ Web

5
Feature Service ได้อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องมือแสดง ปี เดือน วัน และเวลาที่มีข ้อ มูล
ให้ผู้ใข้ลามารถเลือกตามต้องการได้
4.2.2.10 ต้อ งสามารถนำเข้า และแสดงผลข้อ มูล กระแสนํ้า จากระบบเรดาร์ข ายฝืง ทั้ง หมดของ
สทอภ. ในรูป แบบอนุก รมเวลาหรือ รูป แบบภาพเคลื่อ นไหวตามเวลาของข้อ มูล ที่
ตรวจวัดไต้ ย้อนหลังอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 12 ขั่วโมง
4.2.2.11 ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลข้อมูลลมที่ตรวจวัดไต้จากสถานีเรดาร์ซายฝืงทั้งหมด
ของ สทอภ. ไต้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาไมซากว่า 30 นาทีหลังจากที่ข้อมูลถูกจัดเก็บ
ในระบบของ สทอภ.
4.2.2.12 ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลข้อมูลลมในอดีตที่ตรวจวัดไต้จากสถานีเรดาร์ขายส์ง
ทั้งหมดของ สทอภ.

ไต้อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องมือแสดง ปี เดือน วัน และเวลาที่ม ี

ข้อมูลให้ผู้ใข้สามารถเลือกตามต้องการไต้
4.2.2.13 ต้องสามารถนำเข้าและแสดงผลข้อมูลลมเฉลี่ยรายวันที่ตรวจวัดไต้จากสถานีเรดาร์
ซายฝืงทั้งหมดของ สทอภ. ไต้อย่างถูกต้อง โดยมีเครื่องมือแสดง ปี เดือน วัน และเวลา
ที่มีข้อมูลให้ผู้ใข้สามารถเลือกตามต้องการไต้
4.2.2.14 ต้องสามารถส่งออกแผนที่ในรูปแบบ

pdf

และ,พิมพ์แผน,ท ี่! ต้

โดยอย่างน้อยต้อง

สามารถแสดงภาพแผนที่ เส้นโครงแผนที่ คำอธิบายสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทิศทางไต้
4.2.2.15 ต้องสามารถส่งออกรายงานผลการวิเคราะห์ตามรูปแบบที่ สทอภ. กำหนดไต้
5.

การอบรม
ผู้เสนอราคาต้องคำเนิน การอบรมการใข้ระบบไม,น้อยกว่า 3 วัน จำนวนไม่น ้อ ยกว่า 5 คนโดยผู้ร ับ

จ้างเป็นผู้ออกค่าใซ้ในการอบรมทั้งหมด
6.

การดูแ ลรัก ษาระบบ (System O peration and M aintenance)
ผู้เสนอราคาต้อ งคำเนิน การดูแ ลรัก ษาระบบ,ๆ เป็น ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี ตลอดระยะเวลาการ

รับ ประกัน ตามข้อ 12.
7.

ระยะเวลาคำเนิน การ
ภายใน 60 วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8.

วงเงิน ในการจัด จ้าง
งบประมาณในการจัดจ้าง จำนวน 5,000,000 บาท รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ร้อ ยละ 7 แล้ว

9.

ข้อ กำหนดการส่ง มอบงานและการชำระเงิน
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งส่ง มอบงาน และผู้ว่าจ้างจะชำระเงิน โดยแบ่งเป็น 3 งวด และคณะกรรมการตรวจรับ

เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอีย ดดังนี้

6
งวดที่

ระยะส่ง มอบงาน

ชำระ 10% ของจำนวนเงินตาม

ภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัด

สัญญา

จากวันลงนามในสัญญา

งานที่ต ้อ งส่ง มอบ
•

จัดส่งแผนผังโครงสร้างระบบ
ที่จะพัฒ นา ในรูปแบบ Hard
copy และ Digital file (pdf
และ word) จำนวน 3 ขุด

ชำระ 40% ของจำนวนเงินตาม

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัด

สัญญา

จากวันลงนามในสัญญา

ชำระ 50% ของจำนวนเงินตาม

ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัด

สัญญา

จากวันลงนามในสัญญา

•

ดำเนินการพัฒ นาระบบข้อ
4.2.1.1-4.2.1.19 แล้วเสร็จ

•

การดำเนินงานตาม
ข ้อ ก ำ ห น ด ท ี่ 4 . 2 . 2 . 1 4.2.2.15 แล้วเสร็จ

•

อบรมการใข้งานระบบตาม
ข้อกำหนดข้อ 5.

•

คู่ ม ือการใข้งานระบบของ
ระบบที่ม ีก ารแก้ไ ขล่า สุด แก1
สทอภ. ในรูป แบบแผ่น ซีด ี
และ/หรือ ดีวีด ี จำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ขุด

10.

การบริก ารหลัง การส่ง มอบระบบ
ในกรณ ีท ี่ร ะบบมีป ัญ หาและหรือ สทอภ. มีข ้อ สงลัย เกี่ย วกับ การใซ้ง านของระบบ ผู้ร ับ จ้า งต้อ ง

ดำเนินการดังนี้
-

ในกรณีท ี่ระบบงานมีป ัญ หา ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการภายใน 2 วัน นับ จากวัน ที่

ไต้รับแจ้ง ภายในเวลา 1 ปี ตลอดระยะเวลาการรับ ประกัน ตามข้อ 12.
-

การบริก ารการให้ค ำปรึก ษาทางโทรศัพ ท์ ทุกวันเวลาราซการ จัน ทร์-ศุก ร์ เวลา 8.30-17.30 น.

จนกระทั่ง หมดการรับ ประกัน ตามข้อ 12.
11.

สิท ธิเหนือ ตัว ซอฟต์แ วร์ท ี่พ ัฒ นาขึ้น
สทอภ. เป็น ผู้ม ีส ิท ธิใ นตัว ซอฟต์แ วร์ส ่ว นบูร ณาการเซื่อ มต่อ ระบบการตรวจสอบ ติด ตามและขึ้เปัา

(คราบนี้ามัน และเรือ ) แบบกึ่งอัตโนมัติ กับ Geo-Spatial for Maritime System (GMaS) ของ สทอภ. โดย
ทาง สทอภ. สามารถที่จ ะทำการปรับ ปรุง ตัด แปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมตัวซอฟต์แวร์ไต้ ทั่งนี้จ ะรวมถึงการ
แจกจ่าย หรือจำหน่ายซอฟต์แวร์ตังกล่าวให้กับหน่วยงานอื่นไต้ด้วย
12.

การรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งของงาน
ผู้รับ จ้างต้อ งรับ ประกัน ความชำรุด บกพร่อ งของงาน เป็น ระยะเวลาไม่น ้อ ยกว่า 1 ปี นับ ถัดจากวันที่

สำนัก งานฯ ไต้ร ับ มอบและคณะกรรมการตรวจรับ เรีย บร้อ ยแล้ว หากมีก ารชำรุด บกพร่อ ง ต้องรีบ ทำการ
แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยสำนัก งานฯ ไม่ต ้อ งออกเงิน ใดๆ ในการนี้ท ั่งสิ้น หากผู้เสนอราคา
บิดพลิ้ว ไม่กระทำการตังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่'วัน'ที่!ด้รับแจ้ง'จากสำนักงานฯ หรือ

7
ทำการแก้ไขให้ถ ูก ต้อ งเรีย บร้อย ภายในเวลาที่ส ำนัก งานฯ กำหนด สำนัก งานฯ มีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายทั้งหมด
13.

สถานที่ส ่ง มอบงาน
ณ สำนักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาซน) ขั้น 6

14.

กำหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยีนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 60 วันนับถัดจากวันยีนยันราคาสุดท้าย

15.

อัต ราค่า ปรับ
หากผู้รับ จ้างไม,สามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ตามเวลาที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญา ผู ้ รับจ้ า งจะต้องขำระ

ค่าปรับให้แก'สำนักงานเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินที่จัดจ้างตามสัญญา
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