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ขอกําหนดโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ สทอภ.
(GISTDA Innovation Center)
1. หลักการและเหตุผล
อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ สทอภ . : บางเขน ซึ่งตอไปจะเรียกวา “อาคาร
สถาบัน ” ที่ไดรับการออกแบบสําหรับจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ สทอภ. เพื่อเปนสถานที่สําหรับทํางานวิจัย
พัฒนา และสรางนวัตกรรมของ สทอภ. โดยที่ สทอภ. ไดจัดตั้งศูนยขอมูล GNSS (GISTDA GNSS Data
Center) เพื่อใหบริการกับหนวยงานตางๆในประเทศนําไปใชงาน จากระบบประมวลผลขอมูล GNSS ที่ได
รับจาก core station แบบ real time เปนประจําทุกวัน อีกทั้งงานที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา ของ สทอภ.
ไดแก งานวิจัยพัฒนาดาวเทียม CubeSat ศูนยปฎิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Operation Center
for Marine Geoinformatics : OCMGs) หองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ
(Geo-Informatics Innovation Intelligence Management : GI3M) Laboratory หอง Co-Working
Space เพื่อสราง Solution & Application และ Innovation จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รวมถึงงานที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาของ สทอภ . ในอนาคต ทีจ่ ะนําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายใน และ
หนวยงานภายนอก สทอภ. นํามาติดตั้งในศูนยนวัตกรรมของ สทอภ. แหงนี้ เปนชองทางหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธนวัตกรรมของ สทอภ. แกบุคคลภายนอก ซึ่งจะเปนการแสดงศักยภาพ และกอใหเกิดความ
เชื่อมั่นตอ สทอภ. ในฐานะเปนผูนําดานเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศของประเทศ ซึ่งเปนการนําไปสู
การพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนา ทันสมัย ทัดเทียมนานาประเทศ
ดังนั้น สทอภ. จึงตองปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสถาบันใหเปนศูนยแสดงนวัตกรรม สําหรับติดตั้งศูนย
ขอมูล GNSS (GNSS Data Center) งานวิจัยพัฒนาดาวเทียม CubeSat ศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศ
ทางทะเล (Operation Center for Marine Geoinformatics : OCMGs) และหองปฏิบัติการระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ (Geo-Informatics Innovation Intelligence Management :
GI3M) Laboratory หอง Co-Working Space เพื่อสราง Solution & Application และ Innovation จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงสถานที่ทํางานวิจัย พัฒนา เพื่อสรางนวัตกรรมและพื้นที่สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ สทอภ. : บางเขน ตามรายละเอียด
ของแบบที่ สทอภ. กําหนดใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนศูนยนวัตกรรมของ สทอภ. ที่ประกอบดวยศูนยขอมูล GNSS (GISTDA GNSS Data Center)
งานวิจัยพัฒนาดาวเทียม CubeSat ศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล Operation Center for Marine
Geoinformatics (OCMGs) หองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ (Geo-Informatics
Innovation Intelligence Management : GI3M) Laboratory หอง Co-Working Space เพื่อสราง Solution
& Application และ Innovation จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงสถานที่ทํางานวิจัย และพัฒนา
ในการสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของ สทอภ.
2. เพื่อเปนพื้นที่ประชาสัมพันธนวัตกรรมจากการวิจัย และพัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศของ สทอภ. แสดงศักยภาพของ สทอภ. สงผลตอความเชื่อมั่นที่ สทอภ. เปนผูนําดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศของประเทศ
3. เพื่อใหมีพื้นที่ทํางานสําหรับวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม สนับสนุนใหเกิดการสรางงานที่มี
ประโยชนตอประเทศชาติ
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3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานลักษณะ
เดียวกันกับการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขารวมเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขารวมเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Government Procument : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. ผูเสนอราคาตองมีผลงานรับจางเกี่ยวกับงานประเภทกอสรางอาคารหรือตกแตงอาคาร หรือตกแตง
ภายในอาคารโดยมีมูลคาสัญญาละไมนอยกวา 3 ,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) ในสัญญาเดียวกันอยางนอย
1 สัญญา ภายในเวลาไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสารขอเสนอ ทั้งนี้ผลงานตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกัน และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ สทอภ. เชื่อถือ โดยตองแนบสําเนาสัญญาจาง
หรือสําเนาใบสั่งจาง หรือหนังสือรับรองผลงาน ประกอบการยื่นซองเสนอราคา พรอมลงนามสําเนาถูกตอง (ทั้งนี้
สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากหนวยงานที่ระบุในเอกสารสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจางที่เสนอมา)
9. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรสาขาโยธาหรือที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ถูกตองตามกฎหมาย ระดับไมต่ํากวาระดับสามัญ และมีประสบการณในวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบอาชีพ ไม
ต่ํากวา 5 ป เปนผูรับผิดชอบควบคุมงานใหเปนไปตามรูปแบบและเงื่อนไขของการจาง โดยใหยื่นเอกสารรายชื่อ
และประสบการณพรอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรสาขาไฟฟาหรือที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพถูกตองตามกฎหมาย ระดับไมต่ํากวาระดับสามัญ และมีประสบการณในวิชาชีพตามใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ ไมต่ํากวา 5 ป เปนผูรับผิดชอบควบคุมงานใหเปนไปตามรูปแบบและเงื่อนไขของการจาง โดยใหยื่นเอกสาร
รายชื่อและประสบการณพรอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
11. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากรสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหยื่นเอกสารรายชื่อและประสบการณ พรอมหนังสือ
รับรองการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ พรอมการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค
12. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจัดจางของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
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4. ขอกําหนดการจัดจาง
4.1 เงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะ
งานปรับปรุงมีรายละเอียดตามเอกสาร “รายละเอียดแบบปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ
สทอภ.” (GISTDA Innovation Center) โดยมีรายละเอียดงานที่ดี หรือดีกวา หรือเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด
4.1.1 งานภายนอกอาคาร ชั้น 1 ตามรูปแบบและรายการ ตามแบบหนา 1- ID-01 ถึง 1-ID-17
ประกอบดวย
1) งานปดแผนอลูมิเนียมคอมโพสิท โครงสรางเหล็กกลอง ทาสีกันสนิม ผนังปดผิววัสดุ
อลูมิเนียมคอมโพสิทสีเทา ตามแบบแปลนดานหนาอาคารตามแบบหนา 1-ID-01
2) งานระแนงกันสาด บริเวณนอกอาคาร ดานหลังเคานเตอร รปภ. ใหยกหลังคาสูงขึ้นคลุม
ดานบน เพื่อปองกันไมใหน้ําไหลลงมาบริเวณพื้นที่ใตหลังตามแบบหนา 1-ID-10
3) งานทางลาดขึ้นทางเดินรอบอาคารสําหรับผูพิการ เพื่อไปยังโรงอาหาร และบริเวณรอบ
อาคาร ตามแบบหนา 1-ID-18
4) งานทาสีบริเวณมุกดานหนาอาคาร และงานทาสีน้ํามันโรงทุน
5) งานเก็บสี ทําความสะอาดโลโก
“GISTDA” และชื่อ “สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ที่ติดตรงตําแหนงเหนือทางขึ้นอาคารใหสะอาดสวยงาม
4.1.2 งานบริเวณทางเขาอาคาร และโถงตอนรับ ชั้น 1 ตามแบบหนา 1-

ID-01

ถึง 1-ID-17

ประกอบดวย
1) งานรื้อถอน งานขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่
2) งานรื้อฝาเพดาน งานตกแตงประตูทางเขาอาคารเปนโครงสรางเหล็กกลองขนาดไมนอย
กวา 1x2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ผนังปดผิวดวยวัสดุอลูมิเนียมคอมโพสิทสีเทา ตามแบบหนา 1-ID-11
3) งานตกแตงพระบรมฉายาลักษณตามแบบหนา 1-ID-16
4) งานกราฟฟค “GISTDA INNOVATION CENTER” และ “Delivering Values from
Space” ตามแบบหนา 1-ID-12
5) งานจัดหา LED TV ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD รองรับ
สัญญาณ digital มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง และชองตอ USB ไมนอยกวา 2 ชอง พรอมดวย wall
mount มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งเรียบรอยตามแบบ WF-01 ในหนา 1-ID-04 และหนา 1-ID-16
พรอมใชงาน จํานวน 1 เครื่อง
6) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรตามแบบในหนา 1-ID-04 ที่มีคุณลักษณะอยาง
นอยดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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นอยกวา 1 GB หรือ

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มีระบบประมวลผล windows 10 ขนาด 32 บิตมีลิขสิทธิ์ที่เปนของแท รองรับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตั้งเรียบรอย พรอมใชงาน
7) งานจัดหาอุปกรณเพื่อตอเชื่อมระหวางคอมพิวเตอรในขอ 6) เขากับ
LED TV ที่ติดตั้งใน
ขอ 5) ตามแบบ 1-ID-04 เพื่อใหสามารถแสดงผลไดบนจอ LED TV
8) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 8 ,000 บีทียู ในหองที่ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรตามแบบหนา 1-ID-08
9) งานติดตั้งจุดตอเชื่อม LAN outlet และปลั๊กไฟฟาตรงตําแหนง LED TV ที่ติดตั้งใหม
จํานวนอยางละ 2 จุด และทดสอบใหสามารถใชงานไดตามแบบหนา 1-ID-07
10) งานปรับตําแหนงจุดติดตั้งเครื่องลงเวลาที่มีอยูเดิม ใหสามารถใชงานได
4.1.3 งานทางเขาหองพัฒนาดาวเทียม
CubeSat ตามแบบหนา 1-ID-01 ประกอบดวย
1) งานเจาะประตู
D1 และ D2 ขนาดกวาง 2 ม. สูง 2.10 ม.
2) งานตกแตงประตูกรุลามิเนท พื้นที่ 8 ตร.ม.
3) งานทําบันไดปูนความสูงและขนาดตามแบบหนา 1-ID-01
4.1.4 งานหองพัฒนาดาวเทียม CubeSat จํานวน 1 งาน ตามแบบหนา 1-ID-01 ประกอบดวย
1) งานขัดลางพื้น
2) งานติดตั้งโตะบัดกรีจํานวน 1 ตัว โตะวางอุปกรณ จํานวน 2 ตัว และเกาอี้กลมมีลอเลื่อน
ของ สทอภ. ลงตรงตําแหนงที่ระบุในแบบหนา 1-ID-01
3) งานติดตั้งปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถใชงานไดตรงตําแหนงในแบบหนา 1-ID-01
4) งานติดตั้งผนังกระจก ผนังยิบซั่ม และประตูกระจกใส ตามแบบหนา 1-ID-14
5) งานติดตั้งไฟฟาสองสวางเปนหลอด LED 16 วัตต ตรงตามตําแหนงในแบบหนา 1-ID-08
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6) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 17,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง และขนาด
ไมนอยกวา 23,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องตามแบบหนา 1-ID-04
8) งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศออก มีใบพัดจํานวนไมนอยกวา 5 ใบ ประหยัดไฟเบอร 5
7) งานติดตั้งปายชื่อหอง “หองพัฒนาดาวเทียม CubeSat” ตามตําแหนงในแบบหนา 1- ID12 และแบบหนา 1-ID-15
4.1.5 งานหองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ (Geo-Informatics
Innovation Intellegence Management : GI3M) Laboratory ชั้น 1 ตามแบบหนา 1-ID-01 ถึง 1-ID-17
ประกอบดวย
1) งานรื้อถอนฝาเดิม รื้อถอนประตูเดิม รื้อโครงสรางผนังปูน รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ
2) งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง
3) งานจัดหาโทรทัศน เปน LED TV ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD
รองรับสัญญาณ digital สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง และ
ชองตอ USB ไมนอยกวา 2 ชอง มี remote ควบคุมจากระยะไกล จํานวน 3 เครื่อง
4) งานจัดหาอุปกรณไรสายที่สามารถเชื่อมตอใหสามารถนําการแสดงผลบนหนาจอ
คอมพิวเตอร โนตบุก แท็บเล็ต และ Smart Phone ไปแสดงผลบน LED TV โดยมีคุณสมบัติเปนอยางนอยดังนี้
- สามารถเชื่อมตอเพื่อนําการแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร โนตบุก แท็บเล็ต และ
Smart Phone สตรีม cast ไปปรากฏบนจอ LED TV ผานทางชอง HDMI สามารถรองรับทั้ง Android และ iOS
จํานวน 2 ตัว
- สามารถเชื่อมตอ iPhone, iPad, Mac Book, Mac, Macpro กับ LED TV ผานทาง
ระบบ AirPlay อุปกรณเปนแบบมีระบบปฏิบัติการในตัว และมีหนวยจุไมนอยกวา 64 GB จํานวน 1 ตัว (อุปกรณ
Apple TV ของ Mac
5) งานจัดทําโครงไมหรือโลหะ ขนาดกวาง 2.75 ม. สูง 2.4 ม. หนา 15 ซม. บุดวยไมเมลามีน
ติดตั้งอุปกรณสําหรับแขวนหรือติดตั้ง LED TV สําหรับนําเสนองานประชุมตามแบบหนา 1-ID-04
6) งานจัดหาขาแขวนสามารถรองรับการใชงาน LED TV ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว ตามแบบ
หนา 1-ID-04 โดยมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
- ขาแขวนเพดาน ขนาดทอนเสาปรับความยาวไดไมนอยกวา 80-110 ซม. หัวเสาที่ติด
เพดานสามารถปรับได มีระบบ Safety Lock ปองกันการตก จํานวน 1 ชุด ติดตั้ง LED TV ขนาดไมนอยกวา
50 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- ขาแขวนแบบตั้งพื้นมีลอเลื่อนรองรับ LED TV ขาตั้งพื้นมีลอเลื่อน 4 ลอ มีระบบกัน
ล็อคปองกันการเลื่อน ขาแขวนยึดจอภาพปรับได 20 องศา กระบอกเสาปรับขึ้นลงไดในระดับความสูงไมนอยกวา
1.10-1.70 ม. ตัวเสาทําจากสแตนเลส ขายึดจอภาพสามารถปรับขึ้นลงไดตามการใชงาน มีชั้นวาง 1 ชั้น ฐานเปน
แผนเหล็ก มีระบบ Safety Lock ปองกันการตก จํานวน 1 ชุด ติดตั้ง LED TV ขนาดไมนอยกวา 50 นิ้ว จํานวน
1 เครื่อง
7) จัดหาชั้นวางแสดง ผลงาน แผนพับ ผลิตภัณฑ ของหองปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้
- ชั้นวางผลิตภัณฑ ขนาด 35 x 60 x 220 ซม.โครงทําจากโลหะ ชั้นวางเปนไมขัดเงา
เคลือบแลกเกอร จํานวน 5 ชั้น ชั้นลางสุดหางจากพื้น 20 ซม. แตละชั้นหางกัน 45 ซม. ดานลางสุดของโครงโลหะ
ติดอุปกรณปรับระดับสูงต่ําตามพื้นที่ตั้งชั้นดวยมือ จํานวน 2 ตัว
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- ชั้นวางผลิตภัณฑ ขนาด 35 x 80 x 220 ซม.โครงทําจากโลหะ ชั้นวางเปนไมขัดเงา
เคลือบแลกเกอร จํานวน 5 ชั้น ชั้นลางสุดหางจากพื้น 20 ซม. แตละชั้นหางกัน 45 ซม.ดานลางสุดของโครงโลหะ
ติดอุปกรณปรับระดับสูงต่ําตามพื้นที่ตั้งชั้น ดวยมือ จํานวน 2 ตัว
8) งานจัดทําบอรดแสดงนิทรรศการตําแหนงตามแบบ ตามแบบหนา 1-ID-04 ขนาด 80x120
ซม. โครงทําจากโลหะมวลเบา สามารถหมุนได 360 องศา สามารถเปลี่ยนรูปได จํานวน 4 ชุด ติดตั้งบนเสาสูงจาก
พื้น 50 ซม. พรอมติดโคมสปอรตหนีบ หรือยึดผนัง ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 14 ซม. กวางไมนอยกวา
10 ซม. ลึกไมนอยกวา 30 ซม. หลอดไฟเปนหลอด LED E14 200 ลูเมน หลอดกลมแกวขุน ขนาดกําลังสูงสุด
ไมต่ํากวา 7 วัตต จํานวน 4 ชุด
9) งานขนยายโตะ เกาอี้ และตูเอกสารของ สทอภ. นํามาจัดวางลงตามตําแหนงที่ระบุในแบบ
ตามแบบหนา 1-ID-04 ติดตั้ง LAN outlet และปลั๊กไฟฟาตามตําแหนงโตะที่จัดวาง
10) งานปรับปรุงพื้นที่ดานซายของประตูทางเขาภายในหองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ (Geo-Informatics Innovation Intelligence Management : GI3M)
Laboratory ใหขยับตู network switch ไปยึดกับผนังฉาบปูนทาสี หลังจากรื้อประตูออกแลว (สาย LAN มีความ
ยาวเพียงพอ) ตามแบบหนา 1-ID-02
11) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมทดแทนของเดิมที่รื้อออกไป เปนแบบแขวนใตฝา ขนาด
ไมต่ํากวา 23,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องตามแบบหนา 1-ID-08
12) งานตรวจสอบ/ติดตั้งปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลข
ภายใน และภายนอกใหสามารถใชงานไดตรงตําแหนงในแบบหนาหนา 1-ID-07
13) งานติดปายชื่อ “หองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ (GeoInformatics Innovation Intelligence Management : GI3M) Laboratory ” ตามแบบปายหนา 1-ID-15
4.1.6 งานหอง GNSS Data Center ชั้น 1 จํานวน 1 งาน ตามแบบหนา 1- ID-01 ถึง 1-ID-17
ประกอบดวย
1) งานรื้อถอน และขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่
2) งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง
3) งานกราฟฟค
4) งานจัดหาโตะประชุมทรงกลม ขนาดไมนอยกวา 100 ซม x สูง 75 ซม ผลิตจากพารติเกิ้ล
บอรด เคลือบผิวดวยเมลามิน ขาเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 1 ตัว
5) งานจัดหาโตะเขามุมโคง ทรง L ขวา ผลิตจากพารติเกิ้ลบอรด เคลือบผิวดวยเมลามิน
ขาโครงเหล็กพนสีดํา มีชองสําหรับรอยสายไฟ 2 จุด ขนาดไมนอยกวา 150 ซม x 120 ซม x 60 ซม สูง 75 ซม
จํานวน 3 ตัว
6) งานจัดหาเกาอี้สํานักงานขนาดไมนอยกวา กวาง 50 ซม ลึก 50 ซม สูง 90 ซม ที่นั่งและ
พนักพิงบุฟองน้ํา หุมดวยหนัง ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พรอมลอ ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบโชค สามารถโยก
เอนได มีที่เทาแขนเหล็กชุบโครเมียม ที่เทาแขนบุพลาสติก จํานวน 7 ตัว
7) งานหาตูเอกสาร 3 ลิ้นชักมีมือจับ มีลอเลื่อน 4 ลอ และกุญแจล็อค ขนาดไมนอยกวา กวาง
40 ซม ลึก 50 ซม สูง 60 ซม เคลือบผิวเมลามีน จํานวน 3 ชุด
8) งานจัดหาโทรทัศนเปน LED TV ขนาดไมนอยกวา 42 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD
รองรับสัญญาณ digital พรอมดวย wall mount มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งเรียบรอยตามแบบหนา
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1-ID-17 พรอมใชงาน เปนจอ LED สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2
ชอง และชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง จํานวน 4 เครื่อง
9) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมทดแทนของเดิมที่รื้อออกไป เปนแบบแขวนใตฝาขนาด
ไมต่ํากวา 17,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องตามแบบหนา 1-ID-08
10) งานเปลี่ยนประตูไมเดิมเปนประตูกระจกใส
11) งานตรวจสอบ/ติดตั้งปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลข
ภายใน และภายนอกใหสามารถใชงานไดตรงตําแหนงในแบบหนา 1-ID-07
4.1.7 งานศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Operation Center for Marine
Geoinformatics : OCMGs) (ชื่อเดิม : หองปฏิบัติการระบบเรดารชายฝง) ชั้น 1 จํานวน 1 งาน ตามแบบหนา
1-ID-01 ถึง 1-ID-17 ประกอบดวย
1) งานเตรียมพื้นที่สําหรับติดตั้งจอโทรทัศนขนาด
70 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ของ สทอภ.
ประกอบดวย
- งานรื้อผนังกระจกฝงทิศตะวันตก กอผนังอิฐมอญใหม ฉาบเรียบ ทาสี
- งานเตรียมทําผนังโครงเหล็ก สําหรับการติดตั้งจอโทรทัศนขนาด 70 นิ้ว จํานวน
2 เครื่องเดิมจากหองปฏิบัติการเรดารชายฝงชั้น 4 มาติดตั้งเพื่อใชงานที่ผนังใหมไดอยางปลอดภัย
- ยกเลิกแบบ
WF-05 สวนพื้นที่ที่เหลือของผนังหลังจากติดตั้งจอโทรทัศนขนาด 70 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง ทําโครงไมปดผนังบุดวยลามิเนทเต็มพื้นที่ผนังที่กอขึ้นมาใหมแบบเดียวกับที่ใชงานชั้น 4 ใน
ปจจุบัน ใหมีความเรียบรอยสวยงามและเหมาะสมตอการใชงาน
2) งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง
3) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมทดแทนของเดิมที่รื้อออกไป เปนแบบแขวนใตฝาขนาด
ไมต่ํากวา 17,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง และไมต่ํากวา 23,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตามแบบหนา 1-ID-08
4) งานเปลี่ยนประตูไมเดิมเปนประตูกระจกใส
5) งานตรวจสอบ/ติดตั้งปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลข
ภายใน และภายนอกใหสามารถใชงานไดตรงตําแหนงในแบบหนา 1-ID-07 ใหสามารถทํางานได
6) งานติดปายชื่อ “ศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Operation Center for
Marine Geoinformatics : OCMGs)” ตามแบบปายหนา 1-ID-15
4.1.8 งานหอง Co-working Space-1 ชั้น 2 (ขางหอง server ) จํานวน 1 งาน ตามแบบหนา 2ID-01 ถึง 2-ID-12 ประกอบดวย
1) งานรื้อถอน และขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่
2) งานรื้อฝาเดิมออก เก็บงานสายไฟดวยการรอยทอ pvc และทาสีตามที่ สทอภ. กําหนด
ใหเรียบรอย
3) งานจัดหาเกาอี้สตูล ขนาดกวางไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา
40 ซม. โครงทําดวยไมเนื้อแข็ง ภายในหุมดวยฟองน้ํา ภายนอกหุมดวยหนัง จํานวน 8 ตัว
4) งานจัดหา พรอมติดตั้ง Projector ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาขอกําหนดดังนี้
- เปน LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไมนอยกวา 0.43 นิ้ว
- กําลังสองสวางไมนอยกวา 4,000 ANSI lumens
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ดวยมือ และอัตโนมัติ

- สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไมต่ํากวา 1024 × 800 จุด WXGA
- ขนาดภาพที่ฉายได 30”-300” ตามแนวทแยง
- หลอดภาพมีอายุการใชงาน ไมนอยกวา 5,000 ชั่วโมง
- มีอัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 10,000:1
- สามารถปดจอภาพเพื่อพักการใชงานชั่วคราว โดยไมตองปดเครื่อง
- มีชองตอสัญญาณสําหรับ VGA in, HDMI in, Composite Video in และ S-Video in
- มีชอง USB Type A
- มีชอง USB Type B
- สามารถปรับแกสีเหลี่ยมคางหมูไดไมนอยกวา -30/+30 องศาในแนวตั้ง ทั้งแบบปรับ

- เปนผลิตภัณฑใหมที่ยังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ที่ใดมากอน รวมทั้งไมเปนเครื่องที่ถูก
นํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt)
5) งานติดตั้งมานบังแสงแนวตั้งแบบทึบแสงทําดวย PVC ขนาดกวาง 10 ซม. สูง 1.70 เมตร/
แผน ปองกัน uv ยึดดวยรางเหล็กอบสี มีที่ปดเปด และที่ปรับแผนรับแสง จํานวนแผนใหครอบคลุมพื้นที่ตามแบบ
6) งานผนังกั้นหองปองกันเสียงจากหอง server
7) งานติดสติ๊กเกอรขาวขุนแกะลาย ปดตามแนวกระจกฝงริมทางเดิน และฝงหอง server
ขนาดสูง 70 ซม.
8) งานเปลี่ยนงานปูกระเบื้องยางเปนปูพรมความหนาไมนอยกวา 5 มม.
9) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมขนาดไมต่ํากวา 17,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง และขนาด
ไมต่ํากวา 23,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิมที่รื้อถอน ตรงตามตําแหนงในแบบหนา 2-ID-08
10) งานจัดวาง โซฟา จํานวน 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว และโตะเตี้ยจํานวน 1 ตัว ของ สทอภ. ตาม
แบบหนา 2-ID-04
11) งานตรวจสอบปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถทํางานได
1
2) งานติดปายชื่อ “ Co-working Space 1” ตามแบบปายหนา 1-ID-15
4.1.9 งานหอง Conference 1 ชั้น 2 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 2-ID-01 ถึง 2-ID-12 ประกอบดวย
1) งานเก็บสีฝาเพดาน และงานเก็บสีผนัง
2) งานเปลี่ยนประตูหองเปนประตูกระจกใส และติดสติ๊กเกอรประตู
3) จัดหา และติดตั้งระบบประชุมจํานวน 1 ระบบ รวมทั้งฝกอบรมการใชงานใหกับเจาหนาที่
ของ สทอภ. ใหสามารถใชงานได โดยมีคุณสมบัติดังนี้เปนอยางนอย
- เปนอุปกรณใชสาหรับการทําการประชุมทางไกลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเน็ท
เวิรค
- สามารถทาการประชุมไดทั้งภาพและเสียง
- รองรับทําการประชุมพรอมกันไดไมนอยกวา 6 จุด โดยที่ไมตองเพิ่มอุปกรณไดใน
อนาคต
- สามารถตอเขากับหนาจอไดสองจอพรอมกัน
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ไดเปนอยางนอย

- มีระบบภาพซอนภาพ Picture in Picture (PIP) และทาการแสดง 2 ภาพในจอเดียว

- รองรับการสื่อสารแบบ H.323 และ SIP
- สามารถสง Presentation หรือ Content Sharing เขาไปในตัวอุปกรณได โดยรองรับ
การทํางานรูปแบบ H.239 ได
- รองรับ เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ H.265, H.264, H.263 เปนอยางนอย
- สามารถปองกันหรือซอมแซมอัตราการสูญหายของแพ็คเกจ ( Packet loss)ได
- รองรับการสงสัญญาณภาพจากกลองที่ความละเอียด 1080p60 ได
- รองรับการสงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอรที่ความละเอียด 1080p30 เปนอยางนอย
- รองรับการบีบอัดเสียงในรูปแบบ G722.1, G.711 เปนอยางนอย
- มี Microphone แบบตั้งโตะ 1 ตัว
- รองรับการเพิ่ม Microphone อยางนอยอีก 1 ตัว
- มีชองเชื่อมตอแบบ 10/100/1000 จํานวน 1 ชอง เปนอยางนอย
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI Output จํานวน 2 ชอง เปนอยางนอย
- มีชองเชื่อมตอคอมพิวเตอรแบบ HDMI Input จํานวน 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ USB อยางนอย 2 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเสียง เขา แบบ 3.5mm อยางนอย 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเสียง ออก แบบ 3.5mm อยางนอย 1 ชอง
- รองรับไฟฟากระแสสลับ 100-240 V
- รองรับการซูมไดไมนอยกวา 10 เทา
- รองรับการหมุนตัวของกลองไดไมนอยกวา 10 องศา
- รองรับการเอียงของกลองไดไมนอยกวา 20 องศา
4) จัดหาโทรทัศนเปน LED TV ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD รองรับ
สัญญาณ digital สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง และชองตอ
USB ไมนอยกวา 2 ชอง จํานวน 1 เครื่อง มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งบนขาแขวนแบบตั้งพื้นที่มีลอ
4 ลอ รองรับการติดตั้ง LED TV ไดอยางดี มีระบบ Safety Lock ปองกันการตกกระบอกเสาสามารถปรับขึ้นลงได
มีชั้นวาง 1 ชั้น ฐานเปนแผนเหล็ก มั่นคง และสายตอเชื่อมผาน HDMI port ขนาดความยาวไมต่ํากวา 3 เมตร
พรอมใชงาน จํานวน 1 ชุด
5) จัดหาเกาอี้สตู ขนาดกวางไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา 40
ซม. โครงทําดวยไมเนื้อแข็ง ภายในหุมดวยฟองน้ํา ภายนอกหุมดวยหนัง จํานวน 8 ตัว
6) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมขนาดไมต่ํากวา 23,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ทดแทน
ของเดิมที่รื้อถอน ตรงตามตําแหนงในแบบ 2-ID-08
7) จัดวางโตะจํานวน 1 ตัว และเกาอี้ จํานวน 4 ตัว ของ สทอภ.
8) ตรวจสอบปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถใชงานได
9) ติดปาย "Conference 1" ตามแบบปายหนา 1-ID-15
4.1.10 งานหอง CHR ชั้น 2 จํานวน 1 งาน
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กําหนด

1) งานยายเครื่องออกกําลังกาย จากชั้น 5 ทั้งหมดลงมาติดตั้งในหองตามตําแหนงที่ สทอภ.

2) จัดหาโทรทัศนเปน LED TV แบบเคลื่อนยายได ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว ความละเอียด
ระดับ Full HD รองรับสัญญาณ digital สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอย
กวา 2 ชอง และชองตอ USB ไมนอยกวา 2 ชอง จํานวน 1 เครื่อง มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งบน
ขาแขวนแบบตั้งพื้นที่มีลอ 4 ลอ รองรับการติดตั้ง LED TV ไดอยางดี มีระบบ Safety Lock กันตก กระบอกเสา
สามารถปรับขึ้นลงได มีชั้นวาง 1 ชั้น ฐานเปนแผนเหล็ก มั่นคง และสายตอเชื่อมผาน HDMI port ขนาดความยาว
ไมต่ํากวา 3 เมตร พรอมใชงาน
3) จัดหาลําโพงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติดังนี้ เปนอยางนอย
- มีลออยางนอย 2 ลอ และที่จับสําหรับลากจูง
- ขนาดลําโพงไมต่ํากวา 10 นิ้ว
- กําลังขยายไมต่ํากวา 200 วัตต (RMS)
- มี amplifier ในตัว
- รองรับ USB
- มีไมดลอย 2 ตัว
- รองรับความถี่ชวง 5- 20 kHz. เปนอยางนอย
- สามารถชารตไฟฟาได
- ใชไฟ 220 VAC, 50 Hz./12VDC
4) จัดหาเครื่องชงกาแฟ สําหรับตอนรับผูเยี่ยมชมงาน และรวมประชุม โดยมีคุณสมบัติดังนี้
เปนอยางนอย
- มีความสามารถในการบดกาแฟ
- สามารถตั้งระดับการบดไดตั้งแต หยาบ-ละเอียด
- มีฟงกชั่นประหยัดพลังงาน
- มีถาดรองน้ําที่ถอดออกได สําหรับทําความสะอาด
- มีหนาจอแสดงผลแบบดิจิตอล แสดงสถานะการทํางาน
- มีโปรแกรมปรับอุณหภูมิ ไดอยางนอย 3 ระดับ
- มีพวยปลอยกาแฟที่ปรับสูง ต่ําได และชองแยกเก็บกาแฟที่รอการบด
- มีโปรแกรมบํารุงรักษาอัตโนมัติ (ลางทําความสะอาด และลางคราบตะกรัน
- ถาดรองน้ําที่ถอดออกได สําหรับการทําความสะอาด
- มีระบบตรวจสอบ และเตือนระดับน้ําอัตโนมัติ
- มีทอสตรีม โดยกดเพียงปุมเดียว
- มีถังเก็บน้ําไดอยางนอย 2 ลิตร สามารถถอดออกได
5) งานเปลี่ยนประตูหองเปนประตูกระจก
6) งานทาสีหองใหมเปนสีทาภายในชนิดอครีลิค 100%
7) จัดวางโซฟาของ สทอภ. จํานวน 1 ตัว และโตะเตี้ยของ สทอภ. จํานวน 1 ตัว
8) ตรวจสอบปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถใชงานไดตรงตําแหนง
9) งานติดปาย "CHR" ตามแบบปายตามแบบหนา 1-ID-15
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4.1.11 งานหอง Conference 2 ชั้น 2 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 2-ID-01 ถึง 2-ID-12
1) งานเก็บสีฝาเพดาน และงานเก็บสีผนัง
2) งานตรวจสอบปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถใชงานไดตรงตําแหนงในแบบหนาแบบหนา 2-ID-07
3) จัดวางโตะ 1 ตัว และ เกาอี้ 4 ตัว ของ สทอภ. ภายในหอง
4) จัดหาโทรทัศนแบบ LED TV ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD รองรับ
สัญญาณ digital สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง และชองตอ
USB ไมนอยกวา 2 ชอง จํานวน 1 เครื่อง มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งบนขาแขวนแบบตั้งพื้นที่มีลอ
4 ลอ รองรับการติดตั้ง LED TV ไดอยางดี กระบอกเสาสามารถปรับขึ้นลงได มีชั้นวาง 1 ชั้น ฐานเปนแผนเหล็ก
มั่นคง มีระบบ Safety Lock กันตก และสายตอเชื่อมผาน HDMI port ขนาดความยาวไมต่ํากวา 3 เมตร พรอม
ใชงาน จํานวน 1 ชุด
5) ติดปาย "Conference 2" ตามแบบปายหนา 1-ID-15
4.1.12 งานหอง Co-working Space 2 ชั้น 2 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 2- ID-01 ถึง 2-ID-12
ประกอบดวย
1) งานเก็บสีฝาเพดาน และงานเก็บสีผนัง
2) งานเปลี่ยนเปนประตูกระจกใส และติดสติ๊กเกอรประตู
3) งานจัดหาโทรทัศนเปน LED TV แบบเคลื่อนยายได ขนาดไมต่ํากวา 50 นิ้ว ความละเอียด
ระดับ Full HD รองรับสัญญาณ digital สามารถตรวจหาอุปกรณที่ตอเชื่อมไดอัตโนมัติ มีชองตอ HDMI ไมนอย
กวา 2 ชอง และชองตอ USB ไมนอยกวา 2 ชอง จํานวน 1 เครื่อง มี remote ควบคุมจากระยะไกล ติดตั้งบนขา
แขวนแบบตั้งพื้นที่มีลอ 4 ลอ รองรับการติดตั้ง LED TV ไดอยางดี กระบอกเสาสามารถปรับขึ้นลงได มีชั้นวาง 1
ชั้น ฐานเปนแผนเหล็ก มั่นคง มีระบบ Safety Lock กันตก และสายตอเชื่อมผาน HDMI port ขนาดความยาวไม
ต่ํากวา 3 เมตร พรอมใชงาน จํานวน 1 ชุด
4) งานจัดหาชุดโซฟา ประกอบดวย
- โซฟาแบบ 2 ที่นั่ง โครงทําดวยไมหุมภายในดวยฟองน้ํา หุมภายนอกดวยหนัง ขนาด
กวางไมนอยกวา 170 ซม. ลึกไมนอยกวา 75 ซม. สูงไมนอยกวา 75 ซม. จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้ โครงทําดวยไมหุมภายในดวยฟองน้ํา หุมภายนอกดวยหนัง ขนาด กวางไมนอยกวา
90 ซม. ลึกไมนอยกวา 80 ซม. สูงไมนอยกวา 80 ซม. จํานวน 2 ตัว
- โตะกระจก ขาโตะทําดวยโลหะ ขนาด กวางไมนอยกวา 60 ซม. ยาวไมนอยกวา 100
ซม. สูงไมนอยกวา 40 ซม. จํานวน 1 ตัว
5) งานจัดหาเกาอี้สตูล ขนาดกวางไมนอยกวา 40 ซม. ยาวไมนอยกวา 40 ซม. สูงไมนอยกวา
40 ซม. โครงทําดวยไมเนื้อแข็ง ภายในหุมดวยฟองน้ํา ภายนอกหุมดวยหนัง จํานวน 6 ตัว
6) งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมขนาดไมต่ํากวา 17,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ทดแทน
ของเดิมที่รื้อถอน ตรงตามตําแหนงในแบบ 2-ID-08
7) งานตรวจสอบปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในให
สามารถใชงานได
8) งานติดปาย "Co-working Space 2" ตามแบบปายหนา 1-ID-15
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4.1.13 งานหอง server ชั้น 2 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 2-ID-01 ถึง 2-ID-12 ประกอบดวย
1) รื้อถอนผนังหอง และหนาตางฝงโถงทางเดิน
2) ติดตั้งประตูกระจกใสขนาด 15 มม. บานเปดคู กรอบเฟรมอลูมิเนียมสีดําขนาด
0.90 x 2.00 ม. x 2 บาน
3) ยายเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นจํานวน 1 เครื่อง
4.1.14 งานหองทํางานเจาหนาที่ชั้น 3 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 3-ID-01 ถึง 3-ID-04
1) ใชโตะของ สทอภ
. จํานวน 12 ตัว
2) ใชเกาอี้ของ สทอภ
. จํานวน 16 ตัว
3) ใชโตะประชุมของ สทอภ
. จํานวน 1 ตัว
4) งานจัดหาตูเก็บเอกสารขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม ลึก 40 ซม สูง 84 ซม ผลิตจากพาร
ติเกิ้ลบอรด เคลือบเมลามีน บานเลื่อนมีกุญแจล็อค ภายในบานเลื่อนมีแผนชั้น 1 แผน จํานวน 7 ตู
5) งานติดตั้งพารทิชั่น (ฉากกั้นรูปตัวแอล) ประกอบดวยฉากขนาดยาวไมนอยกวา 150 ซม.
สูงไมนอยกวา 160 ซม. ครึ่งบนเปนกระจกลาย ดานลางทึบบุดวยผา เสาและโครงทําจากอลูมิเนียม ประกบกันกับ
ฉากแบบครึ่งบนเปนกระจกลาย ครึ่งลางทึบบุดวยผา ขนาดยาวไมนอยกวา 75 ซม. สูงไมนอยกวา 160 ซม. พรอม
ติดตั้งใชงานจํานวน 12 ชุด
6) งานติดตั้งปลั๊กไฟฟา LAN outlet และ จุดตอเชื่อมสายโทรศัพทหมายเลขภายในตรง
ตําแหนงในแบบใหสามารถใชงานได
7) งานติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 switch) ขนาด 24 ชอง ดานหลังหอง ตําแหนง
ตามแบบหนา 2-ID-04 มีคุณสมบัติดังนี้
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 24 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง
ทั้งนี้จะตองเชื่อมตอสัญญาณดวยสายไฟเบอรออปติค รอยทอเฟลก ระหวาง switch หลัง
หองกับ core switch ที่หลังหองฝกอบรม ชั้น 3 ดวย module ใหสามารถใชงานได
4.1.15 งานหองปฏิบัติการเรดารชายฝงเดิม ชั้น 4 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 4-ID-01 ถึง 4-ID-02
4.1.16 งานพืน้ ที่ ชั้น 5
4.1.16.1 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองประชุม ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน
12 เครื่อง ตามแบบ
4.1.16.2 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายนอกหองประชุม ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง ตามแบบ
4.1.16.3 งานติดตั้งมานปรับแสงหองประชุม ขนาดความสูง 2.50 ตามระยะกระจกหนา
ภายในหอง รวม 125 ตรม.
4.1.16.4 งานปูกระเบื้องยางภายในหองประชุม ขนาดพื้นที่รวม 312 ตรม. สีตามที่
สํานักงานกําหนด
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ดวยมือ และอัตโนมัติ

4.1.16.5 งานเปลี่ยนฝาทีบารหองประชุม ขนาดพื้นที่รวม 312 ตรม.
4.1.16.6 งานติดตั้งเวทีแบบถอดยายไดในหองประชุม ขนาดไมนอยกวา 17 ตรม. ตามแบบ
4.1.16.7 งานจัดหา พรอมติดตั้ง Projector ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาขอกําหนดดังนี้
- เปน LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไมนอยกวา 0.43 นิ้ว
- กําลังสองสวางไมนอยกวา 5,000 ANSI lumens
- สามารถแสดงผลที่ความละเอียดไมต่ํากวา 1024 × 800 จุด WXGA
- ขนาดภาพที่ฉายได 30”-300” ตามแนวทแยง
- หลอดภาพมีอายุการใชงาน ไมนอยกวา 5,000 ชั่วโมง
- มีอัตราสวน Contrast Ratio ไมนอยกวา 10,000:1
- สามารถปดจอภาพเพื่อพักการใชงานชั่วคราว โดยไมตองปดเครื่อง
- มีชองตอสัญญาณสําหรับ VGA in, HDMI in, Composite Video in และ S-Video in
- มีชอง USB Type A
- มีชอง USB Type B
- สามารถปรับแกสีเหลี่ยมคางหมูไดไมนอยกวา -30/+30 องศาในแนวตั้ง ทั้งแบบปรับ

- เปนผลิตภัณฑใหมที่ยังมิไดทําการติดตั้งใชงาน ณ ที่ใดมากอน รวมทั้งไมเปนเครื่องที่ถูก
นํามาปรับปรุงสภาพใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt)
4.1.16.8 งานติดตั้งจอขนาด 200 นิ้ว โดยใชของ สทอภ. เดิมที่มีอยู
4.1.16.9 งานติดตั้งระบบเสียงหองประชุม ที่มีคุณสมบัติไมต่ํากวาขอกําหนดดังนี้
4.1.16.9.1 เครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติ
อยางนอยดังนี้
1)
เปนเครื่องขยายเสียงชนิด สเตอริโอ
2)
มีกําลังขยายไมนอยกวา 300+300 วัตต ที่ 8 โอหม
3)
มีสวิทซปด-เปดอยูดานหนาเครื่องพรอมมีไฟแสดงสถานการทํางานของเครื่อง
4)
มีระบบ PROTECTION ปองกันความเสียหายของเครื่อง
5)
ใชไฟ 220 V,50/60 Hz
4
.1.16.9.2 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
1) มีชองสัญญาณอินพุท จํานวน 6 ชอง และ Stereo จํานวน 4 ชอง
2)
มีชองสัญญาณ Auxiliary ใหเลือกใชไมนอยกวา 4 ชอง
3)
มีชองสัญญาณออก แบบ Master L/R
4)
ใชไฟ 100-240V AC @50/60 Hz
4.1.16.9.3 ลําโพงแบบตู ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 ตัว มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
1)
เปนลําโพงชนิดสองทาง
2)
ลําโพงเสียงทุมขนาดไมนอยกวา 8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
3)
ลําโพงเสียงแหลมขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
4) Frequency Response (-6dB) ตอบสนองความถี่ไมนอยกวา 85Hz-18kHz
5)
ทนกําลังขยาย Power Rating ไมนอยกวา 110 วัตต
4.1.16.9.4 ไมโครโฟนไรสายพรอมเครือ่ งรับ จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
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1)
แบบมือถือ 1 ตัว

2)
3)

-

คุณสมบัติทั่วไป
เปนชุดไมโครโฟนไรสายประกอบดวย เครื่องรับ 1 เครื่องไมโครโฟนไรสาย

-

เปนไมโครโฟนไรสายยานความถี่ UHF
มีจอ LCD แสดงสถานะเครื่อง
ที่ตัวไมโครโฟนมีสวิทช On/Off
สามารถ Scan หา Channel ของความถี่ที่วางได
ตัวสงสัญญาณ
หัวไมโครโฟนชนิด Dynamic
ใชแบตเตอรี่ขนาด AA 2 กอน
ตัวรับสัญญาณ
หนาจอ LCD สามารถแสดงผลขอมูลชัดเจน
Signal to noise Ratio มากกวา 100dB ที่ 40 kHz
สามารถสงสัญญาณความถี่ 656.125 ถึง 678.500 MHz
ขั้วตอ Audio Output แบบ ¼” และ XLR
ความไวในการรับสัญญาณ 20 dBv
.1.16.9. 5 ไมโครโฟนแบบสาย จํานวน 4 ตัว พรอมสายสัญญาณขนาดความยาวไม

4
นอยกวา 20 เมตร
4
.1.16.9 .6 งานเดินสายสัญญาณ ระบบภาพและเสียงภายในหองประชุมและ
หองควบคุม ตามที่ สทอภ. กําหนด
4.1.17 งานหองใตบันได (เก็บของ) ชั้น 1 จํานวน 1 งาน ตามแบบ 1-ID-01 ถึง 1-ID-17
4.1.18 คุณสมบัติปลั๊กไฟฟาเปนเตารับคูเปนแบบ 3 ขามีกราวด ใชไดกับปลั๊กไฟฟาทั้งกลม และ
แบน การผลิตตรงตามมาตรฐาน มอก.
4.1.19 หลอดไฟ เปนหลอด LED Daylight ใชสําหรับภายในอาคาร ขั้วหลอดไฟเปนแบบ E27
จํานวนวัตตตามแบบที่กําหนด
4.1.20 หลอดดาวนไลท เปนหลอดไฟภายในอาคาร ขั้วหลอดไฟเปนแบบ E27 จํานวนวัตตตามแบบ
ที่กําหนด
4.1.21 เครื่องปรับอากาศที่ใชติดตั้งระบุตําแหนงตามแบบ ทั้งขนาดไมต่ํากวา 8,000 บีทียู 17,000
บีทียู และขนาดไมต่ํากวา 23,000 บีทียู มีคุณลักษณะดังนี้
- เปนแบบแขวนใตฝาเพดาน
- เปนระบบ inverter
- ไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และมาตรฐาน มอก.
- มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการใชงาน
- เปนระบบเริ่มตนการทํางานใหมอัตโนมัติ กรณีไฟฟาขัดของ
- มีสวนกระจายลมเย็นทั่วถึงทั้งหอง สามารถปรับทิศทางลมไดตามตองการทั้งซาย-ขวา และ
บน-ลาง
- มีแผนกรองอากาศตอตานเชื้อแบคทีเรีย
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4.1.22 งานเดินสายเครือขาย เปนสาย UTP มีรายละเอียดดังนี้
- เปนสายตีเกลียวชนิด Enhance Category 6 หรือดีกวา
- ตองเดินสายหรือรอยสายในราง PVC หรือทอเหล็ก หรือทอออนตามความเหมาะสม
- ตองติดตั้งใหถูกหลักการเดินสาย การวางสาย ( Handing) และการติดตั้ง ( Bending)
โดยตองเดินสายใหเปนระเบียบเรียบรอย ดูสวยงาม ไมมีการตอสายระหวางทางกอนถึงอุปกรณทุกกรณี รวมถึง
สายสัญญาณจะตองมี Wire Marker ตรงกันทั้งสองดาน โดยตองจัดทํา Label ติดชัดเจนที่ Patch Panel หรือ
ทุกจุด
- ติดตั้งกลอง outlet ตามจุดที่ใชงาน
4.1.23 งานปายชื่อแตละหอง สทอภ. ตามแบบ โดย สทอภ. จะระบุตําแหนงที่ติดตั้งในภายหลัง
4.1.24 ใหนําหมายเลขโทรศัพท และจุดตอเชื่อมเครือขายที่มีอยูเดิม (LAN outlet) นํามาใชงานใน
ตําแหนงที่ระบุในแบบ หากมีสวนที่เหลือใหไวคงเดิม แตเก็บงานใหเรียบรอย หรือหากเดิมมีไมเพียงพอใหติดเพิ่ม
ตามตําแหนงที่ระบุในแบบ
4.2 เงื่อนไขและคุณลักษณะทั่วไป
4.2.1 ผูรับจางตองศึกษารายละเอียด และทําความเขาใจขอกําหนด ตลอดจนปญหาขอขัดแยง
หรือไมชัดเจนตางๆใหถูกตองเสียกอน เมื่อผูรับจางเริ่มดําเนินการแลวเกิดปญหาจากขอขัดแยง หรือคลาดเคลื่อน
ไมชัดเจนก็ตาม แตเปนสิ่งจําเปนตองมี ผูรับจางตองดําเนินการโดยใหระบบฯ หรืองานจางทั้งหมดสามารถใชงาน
ไดตามที่ สทอภ. กําหนด โดยไมเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ใหถือตามแบบเปนหลัก
4.2.2 ผูรับจางจะตองทําแผงปองกันฝุน และเศษวัสดุกอสรางทั้งหมด ในจุดที่จะทุบรื้อและรบกวน
ผูปฏิบัติงาน พรอมทั้งเคลียรพื้นที่ทางเดินสําหรับผูปฏิบัติงาน
4.2.3 สทอภ. ไมอนุญาตใหผูรับจาง ผูแทน ชาง หรือลูกจางของผูรับจางพักอาศัยในบริเวณพื้นที่ที่
ปรับปรุง หรือบริเวณพื้นที่ของ สทอภ.
4.2.4 กรณีที่ผูรับจางประสงคที่จะจัดเก็บวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานไวภายในพื้นที่ดําเนินการ
สทอภ. จะไมรับผิดชอบในกรณีเกิดสูญหายหรือเสียหายใดๆทั้งสิ้น
4.2.5 กรณีที่ผูรับจางประสงคจะทํางานลวงเวลาในวันทําการปกติ หรือวันหยุดราชการ ผูรับจางตอง
มีหนังสือแจงขอปฏิบัติงานกอนวันทํางานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 วันทําการ โดยตองแสดงรายละเอียด
ของงานดังกลาวตอ สทอภ. ทุกครั้ง และจะดําเนินการตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก สทอภ. แลวเทานั้น
4.2.6 ผูรับจางตองใชประตูเขาออกพื้นที่ที่ดําเนินการตามสัญญา ตามที่ สทอภ. กําหนดเทานั้น
4.2.7 ผูรับจางตองแจงการนําเขาหรือออกของวัสดุ/อุปกรณ หรือเครื่องมือขนาดใหญที่จําเปนตองใช
พาหนะในการบรรทุกขนสงมากกวา 4 ลอ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบกอนการดําเนินการไมนอยกวา
3 วันทําการ สทอภ. ไมอนุญาตใหดําเนินการหากผูรับจางไมแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลวงหนาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
4.2.8 ผูรับจางตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันวัสดุ และครุภัณฑของสํานักงานทั้งหมด เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย และตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผูรับจาง ผูแทน ชางหรือลูกจางของ
ผูรับจางจงใจ หรือประมาทเลินเลอ หรือไมมีความรูความชํานาญพอ กระทําหรืองดเวนการกระทําใด ๆ ในการ
ดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งการขนสงหรือขนยายวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณในการดําเนินงานตามสัญญา
เปนเหตุใหระบบหรืออุปกรณหรือทรัพยสินของ สทอภ. เสียหาย หรือไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดี หากเกิดความ
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เสียหายผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชจัดหาวัสดุ หรือครุภัณฑคืนสํานักงานในรูปแบบเดียวกันที่มีมูลคาไม
ต่ํากวาเดิมของวัสดุ หรือครุภัณฑนั้น ๆ เพื่อใหระบบหรืออุปกรณนั้น ๆ ของสํานักงานกลับมาใชงานไดตามเดิม
4.2.9 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณเพื่อดําเนินการเอง รวมถึงระหวางการทดสอบ (ถามี)
และการดําเนินการอื่นๆที่จําเปนทั้งหมด หากสิ่งใดที่ไมไดระบุในที่นี้ แตจะตองดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณ ผูรับจาง
จะตองดําเนินการโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม เพื่อการสงมอบงานตามสัญญา
4.2.10 ในขณะดําเนินการตามสัญญาจาง ผูรับจางตองมีการรักษาความสะอาด รวมทั้งมาตรการ
ปองกันฝุน และการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานงานกอสราง
4.2.11 ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดเก็บเศษวัสดุอุปกรณ ในขณะปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานนําออกไปจากพื้นที่ของ สทอภ. และทําความสะอาดพื้นที่ที่ปรับปรุงใหแลวเสร็จกอนสงมอบงานงวด
สุดทาย
4.2.12 ผูรับจางตองจัดสงสําเนาเอกสารระบุตัวตน เชน บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดย
หนวยงานราชการ ซึ่งตองมีรายละเอียดประกอบดวยรูปถายหนาตรง ชื่อนามสกุล วันเดือนปเกิด และภูมิลําเนา
ของเจาหนาที่ คนงาน ผูแทน ชาง แรงงานหรือลูกจางของผูรับจาง ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันลงนามใน
สัญญาฯ โดยในกรณีเปนแรงงานตางดาว ผูรับจางตองแสดงเอกสารการใชแรงงานตางดาวอยางถูกตองตาม
กฎหมายประกอบการพิจารณา พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทที่ใชในการติดตอใหครบถวน
4.2.13 ผูรับจางตองติดแผนปายแสดงรายละเอียดการดําเนินงานซึ่งมีขนาดความกวางไมนอยกวา
1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร ภายในบริเวณพื้นที่ดําเนินการตลอดระยะเวลาการกอสรางตามสัญญาฯ
ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาฯ
4.2.14 ผูรับจางตองติดตั้งรายการหรืออุปกรณหรือครุภัณฑ ซึ่งไมไดระบุไวในเอกสารรายละเอียด
แบบปรับปรุงฯ แตระบุไวในรายการปริมาณงานและราคา ( BOQ) ตามจุดตําแหนงที่คณะกรรมการตรวจการจางฯ
กําหนด
5. การยื่นขอเสนอ
5.1 ผูเสนอราคาตองเสนอแผนการดําเนินงานประกอบดวย การปดกั้นฝุน สถานที่เก็บ และการยายวัสดุ
ครุภณ
ั ฑของ สทอภ. ชั่วคราวระหวางปรับปรุง เนื่องจากยังมีผูปฏิบัติงานในอาคารระหวางทําการปรับปรุง และ
ระยะเวลาในการดําเนินงานจนกระทั่งแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน ตามที่สํานักงานกําหนด พรอมการยื่น
ซองเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค
5.2 ผูเสนอราคา ตองกรอกแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ใหครบถวนทุกรายการ ในกรณีที่ผู
เสนอราคาประสงคจะกรอกรายการและปริมาณวัสดุ อุปกรณ เพิ่มเติมในแบบแสดงปริมาณงาน และราคา (BOQ)
ใหผูเสนอราคาจัดพิมพตอทายดานลาง BOQ โดยอนุโลมได ผูเสนอราคาจะตองจัดทําแบบแสดงปริมาณงานและ
ราคา (BOQ) ใหมอีกครั้งหนึ่งพรอมราคา
5.3 ผูเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก (Catalog) และ/หรือ โบรชัวร (Brochure) พรอมรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของครุภัณฑทั้งหมดที่ใชในงานนี้ โดยตองลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี)
ไวในแบบยื่นขอเสนอการประกวดราคาแบบกอสราง และเอกสารประกอบทุกแผนใหถูกตองเรียบรอย โดยมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย และเมื่อเปนผูชนะการประกวดราคา ผูรับจางจะตองเสนอรายการครุภัณฑที่จะสงมอบให
สทอภ. อีกครั้งตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติกอนที่ผูรับจางดําเนินการ
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5.4 ผูเสนอราคา ตองยื่นเอกสารแสดงการเปรียบเทียบระหวางขอกําหนดของสํานักงานกับขอเสนอของผู
เสนอราคา ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ (Compliance Table) โดยจะตองระบุขอกําหนดของสํานักงานตรงกับ
ขอใดในขอเสนอของผูเสนอราคา
6. สถานที่สงมอบงาน
ผูรับจางตองสงมอบงานจาง ณ สถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
7. ระยะเวลาดําเนินการและการสงมอบงาน
ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการตามขอกําหนดของสํานักงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาดังนี้
งวดที่ 1 สงมอบงานแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
- งาน Shop Drawing แลวเสร็จ
- งานปรับปรุงภายนอกอาคารชั้น 1 ตามแบบไดแก งานภายนอกอาคาร งานจัดทําระแนง
กันสาด ดานนอกอาคาร งานทําความสะอาดโลโกทั้งหมดตรงบันไดทางขึ้นอาคาร งานทางขึ้นสําหรับผูพิการ เพื่อ
ไปยังโรงอาหารและพื้นที่รอบอาคาร งานทาสีขาวมุกตรงหนาอาคารและพื้นที่ที่เกี่ยวของ
- งานปรับปรุงทางเขาอาคาร และโถงตอนรับชั้น 1
ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุ
ทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง งานกราฟฟก งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ และงาน
เฟอรนิเจอร รวมทั้งงานยาย และติดตั้งเครื่องลงเวลาเจาหนาที่
- งานปรับปรุงเพื่อทําเปนหองศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Operation Center
for Marine Geoinformatics : OCMGs) ชั้น 1 ที่จะยายระบบปฏิบัติการเรดารชายฝงจากหองปฏิบัติการเรดาร
ชายฝง ชั้น 4 ลงมาตามแบบ ไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดานและโครงสราง
ตกแตง งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 2 สงมอบงานแลวเสร็จภายใน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
- งานปรับปรุงหอง Co-working Space 1 ชั้น 2 ตามแบบ เชน งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้ง
ออกนอกพื้นที่ งานพื้น งานฝาเพดาน โครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด อุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Conference 1 ชั้น 2 ตามแบบ ไดแก งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง
งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง CHR ชั้น 2 ตามแบบ ไดแก งานโครงสราง ตกแตง งานระบบทั้งหมด งานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 3 สงมอบงานเสร็จภายใน 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
- งานหองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ ชั้น 1 ตามแบบ ไดแก
งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดานและโครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ
งานมัลติมีเดีย และงานเฟอรนิเจอร
- งานทางเขาหองพัฒนาดาวเทียม CubeSat
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- งานหองพัฒนาดาวเทียม CubeSat ตามแบบ ไดแก งานโครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด
และอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 4 สงมอบงานเสร็จสิ้นภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
- งานปรับปรุงจัดทําหอง GISTDA GNSS Data Center ชั้น 1 ตามแบบ ไดแก งานรื้อถอนและ
ขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง งานกราฟฟก งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
งานมัลติมีเดีย และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Conference 2 ชั้น 2 ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่
งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ งานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Co-working Space 2 ชั้น 2 ตามแบบ งานฝาเพดาน งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 5 สงมอบงานเสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุตรวจรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
- งาน As built drawing แลวเสร็จ
- งานปรับปรุงหองทํางานนักวิจัย 2 ชั้น 3 ตามแบบ ไดแก งานฝาเพดาน งานระบบทั้งหมดและ
อุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานปรับปรุงงานหองปฏิบัติการเรดารชายฝงเดิม ชั้น 4 เปนหองทํางานตามแบบ ไดแก งาน
เฟอรนิเจอร งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
- งานหองเก็บของชั้น 1 (หองใตบันได) ตามแบบ
- งานหอง Server ชั้น 2 ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ และงาน
โครงสราง
- งานปรับปรุงชั้น 5 ทั้งหมด
รวมทั้งดําเนินการอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง สมบูรณและครบถวน สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามแบบโครงการจางปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ สทอภ.
(GISTDA
Innovation Center) และสัญญาทุกประการ
8. การรับประกัน
ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงาน หากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก
งานจางนี้ภายในกําหนด 1 ป
นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแลว ซึ่งความชํารุด
บกพรอง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพรอง ของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไว
ไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดย
ไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลาที่
ผูวาจางกําหนด ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
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9. เงื่อนไขการจายเงิน
ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัญญาแบงเปนงวดๆ จํานวน 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงินจํานวนรอยละ 20 ของมูลคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 1
ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ
รับเรียบรอยแลว ไดแก
- งาน Shop Drawing แลวเสร็จ
- งานปรับปรุงภายนอกอาคารชั้น 1 ตามแบบไดแก งานภายนอกอาคาร งานจัดทําระแนงกัน
สาด ดานนอกอาคาร งานทําความสะอาดโลโกทั้งหมดตรงบันไดทางขึ้นอาคาร งานทางขึ้นสําหรับผูพิการ เพื่อไป
ยังโรงอาหารและพื้นที่รอบอาคาร งานทาสีขาวมุกตรงหนาอาคารและพื้นที่ที่เกี่ยวของ
- งานปรับปรุงทางเขาอาคาร และโถงตอนรับชั้น 1
ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุ
ทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง งานกราฟฟก งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ และงาน
เฟอรนิเจอร รวมทั้งงานยาย และติดตั้งเครื่องลงเวลาเจาหนาที่
- งานปรับปรุงเพื่อทําเปนหองศูนยปฏิบัติการดานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Operation Center
for Marine Geoinformatics : OCMGs) ชั้น 1 ที่จะยายระบบปฏิบัติการเรดารชายฝงจากหองปฏิบัติการเรดาร
ชายฝง ชั้น 4 ลงมาตามแบบ ไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดานและโครงสราง
ตกแตง งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 2 ชําระเงินจํานวนรอยละ 10 ของมูลคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 2
ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ
รับเรียบรอยแลว ไดแก
- งานปรับปรุงหอง Co-working Space 1 ชั้น 2 ตามแบบ เชน งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้ง
ออกนอกพื้นที่ งานพื้น งานฝาเพดาน โครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด อุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Conference 1 ชั้น 2 ตามแบบ ไดแก งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง
งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง CHR ชั้น 2 ตามแบบ ไดแก งานโครงสราง ตกแตง งานระบบทั้งหมด งานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 3 ชําระเงินจํานวนรอยละ 20 ของมูลคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 3
ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน 85 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจ
รับเรียบรอยแลว ไดแก
- งานหองปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการอยางอัจฉริยะ ชั้น 1 ตามแบบ ไดแก
งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดานและโครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ
งานมัลติมีเดีย และงานเฟอรนิเจอร
- งานทางเขาหองพัฒนาดาวเทียม CubeSat
- งานหองพัฒนาดาวเทียม CubeSat ตามแบบ ไดแก งานโครงสรางตกแตง งานระบบทั้งหมด
และอุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 4 ชําระเงินจํานวนรอยละ 20 ของมูลคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 4
ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได
ตรวจรับเรียบรอยแลว ไดแก
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- งานปรับปรุงจัดทําหอง GISTDA GNSS Data Center ชั้น 1 ตามแบบ ไดแก งานรื้อถอนและ
ขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ งานฝาเพดาน และโครงสรางตกแตง งานกราฟฟก งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
งานมัลติมีเดีย และงานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Conference 2 ชั้น 2 ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่
งานระบบทั้งหมด และอุปกรณ งานเฟอรนิเจอร
- งานหอง Co-working Space 2 ชั้น 2 ตามแบบ งานฝาเพดาน งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
และงานเฟอรนิเจอร
งวดที่ 5 ชําระเงินจํานวนรอยละ 30 ของมูลคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 5
ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได
ตรวจรับเรียบรอยแลว ไดแก
- งาน As built drawing แลวเสร็จ
- งานปรับปรุงหองทํางานนักวิจัย 2 ชั้น 3 ตามแบบ ไดแก งานฝาเพดาน งานระบบทั้งหมดและ
อุปกรณ และงานเฟอรนิเจอร
- งานปรับปรุงงานหองปฏิบัติการเรดารชายฝงเดิม ชั้น 4 เปนหองทํางานตามแบบ ไดแก งาน
เฟอรนิเจอร งานระบบทั้งหมดและอุปกรณ
- งานหองเก็บของชั้น 1 (หองใตบันได) ตามแบบ
- งานหอง Server ชั้น 2 ตามแบบไดแก งานรื้อถอนและขนยายวัสดุทิ้งออกนอกพื้นที่ และงาน
โครงสราง
- งานปรับปรุงชั้น 5 ทั้งหมด
รวมทั้งดําเนินการอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง สมบูรณและครบถวน สามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ตามแบบโครงการจางปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ สทอภ.
(GISTDA
Innovation) และสัญญาทุกประการ
10. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินใหแกผูรับจางแตละงวดสํานักงานจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น
เพื่อเปนประกันผลงาน ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆทราบ มาวางไวตอสํานักงานเพื่อเปนหลักประกันแทน ก็ได
สํานักงานจะคืนเงินประกันผลงานและ /หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหแก
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
11. คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ
ใหแกสํานักงานเปนรายวันอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของมูลคาจางตามสัญญา
12. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
สทอภ. จะคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
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13. การกําหนดการยืนราคา
ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา
14. วงเงินในการจัดจาง
งบประมาณในการจางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11
รอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

,423,320 บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนสองหมื่นสามพันสาม

15. ราคากลาง
ราคากลางในการจัดจางครั้งนี้เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 11
หมื่นหนึ่งรอยยี่สิบเกาบาทหกสิบหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

,340,129.65 บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนสี่

16. จําหนายเอกสารประกวดราคา
กําหนดจําหนายเอกสารประกวดราคา เปนเงิน 500.- บาท (หารอยบาทถวน)
17. อื่นๆ
ผูเสนอราคาสามารถเขาดูสถานที่โดย สทอภ. จะกําหนดวันใหผูที่จะเสนอราคาเขาดูสถานที่ไดกอนวัน
ยื่นเสนอราคา ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. บางเขน.
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