
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Points (Wireless) 
•• โรงเรียนสำธิตพัฒนำ •• 

 
1. รายการอุปกรณ์ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่ซื้อขาย 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน 

1 Aruba 303 Series Campus Access Points Aruba AP-303 (RW) Dual 2x2:2 
MU-MIMO Radio Internal Antennas Unified Campus AP 

18 Units 

2 AP-220-MNT-W1W Flat surface wall/ceiling basic flat surface AP mount 
kit (white) 

18 Units 

 

 ผู้ซื้อตกลงและรับทราบว่าอุปกรณ์ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ซื้อขายข้างต้น เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบ 
อุปกรณ ์ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และช าระเงินเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ 
ซอฟต์แวร์โอนไปยังผู้ซื้อโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อไม่มีสิทธิท าซ้ า ดัดแปลง หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นการ 
ละเมิดสิทธิของเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 
 

ทั้งนี้ หากเมื่อผู้ซื้อรับมอบอุปกรณ ์ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังกล่าวแล้ว หากอุปกรณ์ และ/หรือ 
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีความเสียหาย หรือช ารุดบกพร่องใดๆ ผู้ซื้อสามารถติดต่อขอรับบริการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้ออาจติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในสัญญาเพ่ือรับค าแนะน าในเบื้องต้น 
และเพ่ือให้ผู้ขายเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
 
2. รายละเอียดการติดตั้ง อุปกรณ์ Access Points (Wireless)  
 

1. สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์: เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

2. ติดตั้งอุปกรณ ์Access Points ตามรายการอุปกรณ์ และ/หรือ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่ซื้อขาย 
3. ตั้งค่า Configuration และแก้ไขปัญหาให้สามารถท างานร่วมกับระบบเครือข่ายเดิมได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
4. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหลังติดตั้ง กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

ที่ติดตั้ง (วันท าการถัดไป นับตั้งแต่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว) 
5. จัดส่งรายงานการติดตั้งให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 
3. เงื่อนไขการเสนอราคา  

1. ราคาที่เสนอรวม VAT  
2. ราคาแยกค่าวัสดุและติดตั้ง 
3. รวมการทดสอบการใช้งานระบบ 

 
 
 



4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
1. รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี         
2. มีการจัดอบรมการใช้งาน    
3. สามารถให้บริการหลังการขายได้ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง     
4. จัดท าตารางผู้ประสานงานในการแจ้งเหตุ พร้อมช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ email 

     
5. เงื่อนไขการช าระเงิน 

1. ช าระเงิน 100% หลังส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. เครดิต 30 วัน 

 
6. การส่งมอบงาน 

1. การส่งงาน จะต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสมบรูณ์ 100%   
2. จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ  
3. การส่งมอบจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับการตรวจรับ และลงนาม 100% จากคณะกรรมการที่ผู้ว่าจ้าง

ได้แต่งตั้งขึ้น หรือโดยผู้มีอ านาจรับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้าง 
4. เอกสารส่งมอบ 

a. Specification ของผลิตภัณฑ์ที่ท าการติดตั้ง  
b. ปีที่เริ่มท าการจ าหน่าย, ปีที่คาดว่าจะสิ้นสุดการจัดจ าหน่าย (End of Sales), ปีที่อุปกรณ์ และ/

หรือ อะไหล่จะยังท าการจัดจ าหน่ายหลังจากปีที่คาดว่าจะสิ้นสุดการจัดจ าหน่าย (End of Sales) 
c. แบบการติดตั้งที่ได้รับการ sign off จากผู้มีอ านาจ หรือตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 
d. ผลการทดสอบอุปกรณ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์หลักที่ท าการ

ติดตั้งที่ได้รับการ sign off จากผู้มีอ านาจ หรือตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง 
 
7. เงื่อนไขงานบริการหลังการขาย 

1. กรณีต้องเข้าตรวจสอบงาน ต้องเข้าตรวจสอบงานภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการแจ้งแก้ไข 
2. กรณีงานมีค่าใช้จ่าย จะต้องเสนอราคาหลังจากเข้าตรวจสอบ ไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง

แก้ไข  
3. หลังจากการเข้าตรวจสอบงาน จะต้องเข้าแก้ไขงาน ไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งแก้ไข 
4. กรณีงานที่ไม่ต้องเข้าตรวจสอบ จะต้องเข้าแก้ไขงาน ไม่เกิน 5 วัน หลังจากได้รับการแจ้งแก้ไข 
5. กรณีเลื่อนนัดเข้าแก้ไขงาน จะต้องช าระค่าปรับ 1,000 บาท/ครั้ง     
6. กรณีเลื่อนนัดแก้ไขงาน ผู้ว่าจ้างสามารถจัดหา supplier รายอื่นเข้าแก้ไขงานแทน และเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากท่าน   
7. กรณีเลื่อนนัดแก้ไขงานจ านวน 3 ครั้ง ผู้ว่าจ้างจะข้ึน Red List      
8. เลื่อนนัดเข้าแก้ไขงานจ านวน 5 ครั้ง ผู้ว่าจ้างจะข้ึน Black List 1 ป ี

 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

1. หลังจากเซ็นต์สัญญาการจ้างงาน ผู้รับจ้างต้องเข้าเริ่มงานภายใน 1 สัปดาห์ 
2. ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
 


