เอกสารแนบ 2

รายละเอียดข้อกาหนด
(TERMS OF REFERENCE)
โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Monitoring & Control Center : EMCC)
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจาปี 2562
1. ความเป็นมา
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในการบริ ห ารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งหมดมาที่
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center :EMCC)
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ส่ี านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้าน
การเฝ้ า ระวั งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และความปลอดภั ย ให้ ประชาชนทั่ ว ไปเข้ า ใจและรั บ รู้ ส ถานการณ์ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยระบบที่สาคัญใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission and
Monitoring : CEMS)
- สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าเสีย จานวน 2 สถานี
- ระบบกล้องวงจรปิดบริเวณเขื่อนป้องกันน้าท่วม (CCTV) จานวน 62 ตัว
- ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control
Center :EMCC)
- การป้องกันอุทกภัยและการเฝ้าระวังระดับน้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม
- ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 23 ตัว
2. ด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS)
- ป้ายประชาสัมพันธ์ (Display Board)
- เว็บไซต์ของสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- ฐานข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- ฐานข้อมูลการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง
3. ด้านการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ในศูนย์เฝ้าระวังฯ EMCC และในอาคารสนล.
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มบี ุคลากรจากผู้ให้บริการ/นิติบุคคลที่มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถ
มาปฏิ บั ติ ง านประจ าและบริ ห ารจั ดการระบบงานภายในศู น ย์เ ฝ้ า ระวั ง และควบคุม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
2.2 เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กับผู้ประกอบการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ทาง สนล. กาหนด เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อดูแลบารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่อยู่ในศูนย์เฝ้าระวังฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
2.4 เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้มีการ
ดาเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่ได้เคยดาเนินการไว้ก่อนแล้ว
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการรับและตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้แจ้ง รวมทั้งกรณีเกิด
อุบัติเหตุ และอุบัติภัย พร้อมทั้งเหตุฉุกเฉิน สามารถส่งบุคลากรเข้ามาสนับสนุนการดาเนินการในกรณีฉุกเฉิน
นอกเวลาทาการได้ ภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อ สนล. ร้องขอ
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และกรณีเรื่องร้องเรียน โดยแจ้ง
เหตุฯและวิธีการดาเนินงาน ให้แก่ผู้บริหาร สนล. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สนล. และบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบโดยทันที หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
3.2 ด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกจัดทาฐานข้อมูลของระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดาเนินงานของ สนล. เช่น ข้อมูลสารเคมีของโรงงาน (DSS) ฐานข้อมูลโรงงาน
ฐานข้อมูลการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน เป็นต้น ให้มีความถูกต้องแม่นยาและเป็นปัจจุบัน
มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานของ สนล. สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย และการระงับเหตุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระบบต่างๆ สนับสนุนข้อมูลในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และพื้นที่ทไี่ ด้รับผลกระทบ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบและพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ (website) ของ สนล. ให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของ สนล. ลงบนเว็บไซต์ โดยมีขอบเขตตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- ผู้รับจ้างดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นปัจจุบัน
และจัดทาโปรแกรมรองรับในการเรียกใช้ข้อมูลตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด โดยมีระยะเวลาในการจัดทาภายในเวลา
6 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ผู้รับจ้างจัดทาฐานข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรมและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังให้เป็นปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาในการจัดทาภายในเวลา 8 เดือน นับจากวันลงนามใน
สัญญา
- โปรแกรมที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาขึ้นมาใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมให้ถือเป็น
สิทธิของ สนล. ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้วแต่เพียงผู้เดียว
3.3 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตรวจสอบการทางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตรวจสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบที่ใช้ในศูนย์เฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ตามทีผ่ ู้ว่าจ้างกาหนด
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้งานในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ตามที่กาหนด
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดของอาคาร
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- ในกรณีทผี่ ู้รับจ้างตรวจพบอุปกรณ์ชารุดเสียหายให้ผู้รับจ้างจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 24 ชั่วโมง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาอะไหล่และเป็นผู้
ประสานงานในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายภายในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC) และระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดทาข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงระบบในศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยในอาคารสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้แก่ สนล. อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
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ขอบเขตงานรับผิดชอบ

จานวนงาน

- ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring &
Control Center :EMCC)

1

- ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission and
Monitoring : CEMS)

1

- สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าเสีย ระยะที่ 1,2 และระยะที่ 3

2

- ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิ้งของโรงงานที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ตามที่ สนล. กาหนด

1

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 62 ตัว

1

- การป้องกันอุทกภัยและการเฝ้าระวังระดับน้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรม

1
1

ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

- ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 23 ตัว
ด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- ระบบฐานข้อมูลสารเคมีของโรงงาน (DSS)

1

- ป้ายประชาสัมพันธ์ (Display Board)

1

- เว็บไซต์ของสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

1

- ฐานข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1

- ฐานข้อมูลการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง

1

ด้านการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EMCC)

1

- กล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 62 ตัว

1

- ระบบ Video Conference

1

- ป้ายประชาสัมพันธ์ (Display Board)

1

- ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 23 ตัว

1
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4. การดาเนินงาน
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินงานตามลักษณะระบบงาน ดังต่อไปนี้
ระบบงาน

รายละเอียดลักษณะงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
1. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจาศูนย์เฝ้าระวังและ
(Environmental Monitoring & Control Center ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) อย่างน้อย 1 คน
:EMCC)
เพือ่ ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้าน
การจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ด้านการดูแล
บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามรายละเอียด
ลักษณะงานที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
2. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการรับและตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนตามที่มีผู้แจ้ง รวมทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุ และ
อุบัติภัย พร้อมทั้งเหตุฉุกเฉิน โดยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และดาเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ในกรณี
นอกเวลาทาการผู้รับจ้างต้องสามารถส่งบุคลากรเข้ามา
สนับสนุนการดาเนินการในกรณีฉุกเฉินได้ภายใน 3 ชั่วโมง
เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ
3. ผู้รับจ้างต้องเฝ้าระวังระดับน้าตามแนวเขื่อนป้องกันน้า
ท่วมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หากมี
เหตุการณ์ผิดปกติ หรือกรณีฉุกเฉิน ให้ดาเนินการแก้ไข
เบื้องต้นตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างและผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบทันที ในกรณีนอกเวลาทาการผู้รับจ้าง
ต้องสามารถส่งบุคลากรเข้ามาสนับสนุนการดาเนินการใน
กรณีฉุกเฉินได้ภายใน 3 ชั่วโมง เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ
4. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการประสานงานกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และกรณีเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งเหตุฯและวิธีการ
ดาเนินงาน ให้แก่ผู้บริหาร สนล. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สนล.
และบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทันที
หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
2. ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบต่อเนื่อง (Continuous Emission and
Monitoring : CEMS)

1. บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้ง
ณ โรงงานประกอบการ ทั้งที่เปิดดาเนินการแล้วใน
ปัจจุบัน และอนาคต โดยใช้ระบบสื่อสารที่เหมาะสม
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ระบบงาน

รายละเอียดลักษณะงาน
ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
2. รวบรวมและบันทึกข้อมูลแหล่งกาเนิดมลสารเข้า
โปรแกรมส่วนกลางของ กนอ. ประกอบด้วยรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
2.1 ชื่อโรงงาน ทะเบียนโรงงาน บ่งชี้รหัสปล่องตาม
EIA กาหนด
2.2 รายละเอียดปล่องและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้อง
ติดตัง้
2.3 ค่าที่มีการตรวจวัด
2.4 รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
2.5 รายละเอียดข้อมูล ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของโรงงานที่เชื่อมต่อ
3. บริหารจัดการระบบแจ้งเตือน เมื่อค่ามลพิษเกินค่า
ควบคุมที่กาหนด ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสมตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
4. ตรวจสอบและดาเนินการแก้ปัญหาการเชื่อมโยงจาก
เครื่องลูกข่ายที่ติดตั้ง ณ โรงงานของผู้ประกอบการ ทั้งที่
เปิดดาเนินการแล้วในปัจจุบัน และอนาคต
5. จัดทารายงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดย
ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ ความถี่ของค่าที่เกิน
มาตรฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้
รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที ตามช่องทางที่ผู้
ว่าจ้างกาหนด

3. สถานีตรวจวัดคุณภาพน้า
3.1 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าเสีย ของนิคมฯ
ลาดกระบัง ระยะที่ 1,2
3.2 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าเสีย ของนิคมฯ
ลาดกระบัง ระยะที่ 3
3.3 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิ้งของโรงงานที่
เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

1. บริหารจัดการ เชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจวัดของ
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อม
ทั้งสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว โดยใช้
ระบบสื่อสารที่เหมาะสม ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และ
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทารายงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเสนอต่อ
ผู้ว่าจ้างเป็นประจาทุกเดือน
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ระบบงาน
4. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 62 ตัว
5. ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 23 ตัว

รายละเอียดลักษณะงาน
1. จัดทารายงานกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์
น่าสงสัย ประจาเดือน เสนอให้ผู้ว่าจ้างทราบ
ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ รายงานข้อมูล
เหตุการณ์ที่พบ ลาดับความเสียหายที่เกิดขึ้น บันทึกภาพ
จากกล้องวงจรปิด
2. จัดทารายงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประจาเดือน เสนอผู้ว่าจ้างทราบ ประกอบด้วยเนื้อหา
อย่างน้อย ดังนี้ จุดเกิดเหตุ วิเคราะห์จุดเสี่ยง พร้อมเสนอ
แนวทางในการป้องกันฯ ทั้งในและนอกพื้นที่นิคมฯ
ลาดกระบัง

6. การป้องกันอุทกภัยและการเฝ้าระวังระดับน้า
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม

1. ผู้รับจ้างต้องสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนป้องกัน
อุทกภัยของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
2. ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการเฝ้าระวังระดับน้าภายนอก
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีการแจ้งเตือนและแผนการตอบโต้
ต่อระดับน้าต่างๆ

ด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
1. ระบบฐานข้อมูลสารเคมีของโรงงาน (DSS)

1. ผู้รับจ้างต้องติดตามให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังนาเข้าข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ ของ
2. ฐานข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลงในฐานข้อมูล
3. ฐานข้อมูลการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สนับสนุนระงับเหตุของ กนอ. ในรูปแบบ Web-based
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เพี่อสนับสนุนการกากับดูแล/เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย พร้อมบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุน
กรณีเหตุฉุกเฉิน
2. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลของโรงงาน
และฐานข้อมูลการกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ให้มีความถูกต้อง
แม่นยาและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนการดาเนินงานของ สนล.
3. เว็บไซต์ของสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง (สนล.)

1. ผู้รับจ้างต้องดูแลระบบและพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์
(website) ของ สนล. ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง พร้อม
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ระบบงาน
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ (Display Board)

รายละเอียดลักษณะงาน
ทั้งนาเข้าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การ
เผยแพร่กิจกรรมของ สนล. และอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด
2. ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์เฝ้า
ระวังฯมายังหน่วยแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ (Display Board) เว็บไซต์ของ สนล.
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
3. ผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขเบื้องต้น ในกรณีที่เครื่อง
และอุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลและภาพเกิดชารุดไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที

ด้านการดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในศูนย์เฝ้าระวัง 1. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบ/บารุงรักษา/ซ่อมแซมให้
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC)
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. กล้องวงจรปิด (CCTV) จานวน 62 ตัว
2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบ/บารุงรักษาระบบสื่อสารต่างๆ
3. ระบบ Video Conference
ให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ (Display Board)
ทดสอบความพร้อมใช้งานกับ ศปก.กนอ. เป็นประจา
ตามที่ กนอ. กาหนด
5. ระบบกล้องวงจรปิดของอาคารสานักงานนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จานวน 23 ตัว
3. จัดเตรียมความพร้อมกรณีที่เจ้าหน้าที่ สนล. เข้าใช้งาน
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4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรประจา ในตาแหน่งดังต่อไปนี้
ลาดับ

ตาแหน่ง

จานวน

1

โปรแกรมเมอร์

1 คน

2

พนักงาน
ปฏิบัติการ

1 คน

คุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาตรี สาขาใดสาขา
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/
คอมพิวเตอร์/วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เวลาปฏิบัติงาน

อัตราจ้าง

วันจันทร์–วันศุกร์*

33,500
บาท/เดือน

เวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วันจันทร์–วันศุกร์*
ชั้นสูง หรือปริญญาตรี สาขา เวลา 08.00-17.00 น.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
วันเสาร์*
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เวลา 08.30-16.30 น.

30,000
บาท/เดือน

*หมายเหตุ* นอกวันและเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างสามารถส่งบุคลากรเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของผู้ว่าจ้าง
ในกรณีฉุกเฉินได้ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ
5. การตรวจสอบและการรายงาน
5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามข้อ 4. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข ในรูปแบบรายงานประจาวัน และรายงานประจาเดือน ตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างกาหนดใน
รูปแบบเอกสาร (Hard Copy) จานวน 3 ชุด และสาเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) ในรูปแบบ CD
จานวน 3 แผ่น พร้อมทั้งจัดประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ว่าจ้าง และจัดทารายงานการประชุมอย่าง
น้อย 4 ครั้งต่อปี หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี สาหรับผู้บริหาร (Annual for
Executive Summary Report) จานวน 3 ชุด
5.3 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและจัดทาบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา และรายงานให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
5.4 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนวันสิ้นสุด
สัญญา และในกรณีที่ตรวจพบว่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ชารุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องดาเนินการซ่อมแซมเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา หากผู้รับจ้างยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าการ
ดาเนินงานตามสัญญายังไม่สิ้นสุด
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5.5 ผู้รับจ้างต้องอานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของ สนล. ใน
การตรวจสอบการทางานของผู้รับจ้าง
6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
6.4 ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่ว คราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
6.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
6.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
6.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สนล. ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
6.9 ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รื อความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทยเว้นแต่รัฐ บาลของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
6.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
6.11 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอซึ่ง ได้ รั บ คั ดเลื อกเป็ นคู่ สั ญญาต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
6.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
6.13 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอซึ่งได้รั บ คัดเลื อกเป็ นคู่สั ญญาต้ องรับ และจ่ ายเงินผ่ า นบัญชี ธ นาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
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6.14 ผู้เสนอราคาจะต้องมีป ระสบการณ์ในการบริห ารจัดการด้านการควบคุม ตรวจสอบเครื่องมือ
ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และการพัฒนาทางด้าน
โปรแกรมการบริห ารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือโครงการอื่นที่ใกล้เคียงอย่างน้ อย ๑ โครงการ ที่มีมูลค่า
สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๒๙๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กนอ. เชื่อถือ และส่ง
มอบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี
7. การจัดทาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและทางด้านเทคนิค
ผู้เสนอราคาต้องจัดทาเอกสารสาคัญของบริษัท และข้อเสนอเทคนิค ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
7.1 ข้อเสนอทางด้านคุณสมบัติ ประกอบด้วย
7.1.1 หลักฐานนิติบุคคล
(1) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการผู้มี
อานาจควบคุม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) กรณีเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทเอกชนจากัด ให้ยื่นข้อเสนอหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเสนอราคา
7.1.2 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.1 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร โดยได้รับ
การรับรองความถูกต้องของเอกสารจากผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลของผู้เสนอราคา
7.1.3 หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนในการเสนอราคา หรือยื่นเอกสารเสนอราคาในกรณี
ที่ผู้มีอานาจไม่สามารถทาการยื่นเอกสารด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดที่
ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือบัตร ที่ยังไม่
หมดอายุ ทั้งของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
7.1.4 ประวัติความเป็นมาของผู้เสนอราคา และประสบการณ์การทางานพร้อมสาเนาหลักฐาน
สัญญาหรือหนังสือรับรองผลงาน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 9.
7.2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย
7.2.1 โครงสร้างบุคลากร คุณสมบัติของบุคลากรพร้อมรายชื่อของบุคลากรและประวัติการ
ทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลและรับผิดชอบต่อการดาเนินงานโครงการฯครั้งนี้ โดยระบุชื่อ
ตาแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดาเนินการให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารประวัติบุคคลแสดงวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล
7.2.2 แผนการดาเนินงานโครงการฯตลอดระยะเวลาดาเนินงานตามที่กาหนด
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7.2.3 ข้อเสนอการดาเนินงานตามขอบเขตของงานตามข้อ 3. และ 4. โดยระบุถึงวิธีการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2.4 รูปแบบการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังฯนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง
8. การจัดทาเอกสารเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องจัดทารายการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ดังนี้
8.1 ค่าตอบแทนบุคลากร
8.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ค่าบารุงรักษารถยนต์และค่าน้ามัน / ค่าจัดทารายงาน / ค่าอบรม
สัมมนา / ค่าโทรศัพท์)
8.3 ค่าดาเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9. หลักเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกทางเทคนิค
คณะกรรมการฯจะใช้เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้รับจ้าง ในการให้คะแนนข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยผู้เสนอราคาต้องได้รับคะแนนด้านเทคนิค
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ถึงจะได้รับการพิจารณาเอกสารเสนอราคาต่อไป
10. ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561
11. การจ่ายเงิน
11.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นประจาทุกเดือน ตามงวดงานที่เกิดขึ้น โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจาก
รายงานสรุปประจาเดือนที่ผู้รับจ้างจัดทาและนาเสนอต่อผู้ว่าจ้าง ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
11.2 กนอ. จะหักเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินค่าจ้างแต่ละงวด เพื่อเป็นการประกัน
ผลงาน โดยผู้ว่าจ้างจะคืนเงินที่หักไว้ทั้งหมดภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ที่ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้ายครบถ้วน
และคณะกรรมการกากับการจ้างได้ตรวจรับงานทั้งหมดถูกต้อง เมื่อพ้นจากข้อมูลผูกพันในการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้แล้ว
12. การรับประกันผลงาน/ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า และ/หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
จะต้องชาระค่าปรับ และต้องมีการให้การรับประกันกับ กนอ. ในขั้นต่าดังต่อไปนี้
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12.1 งานบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบ
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา กนอ. ของสงวนสิทธิ์ในการปรับผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ
0.1 ต่อวันของราคาค่าจ้างทั้งหมด และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินของ สนล. เป็นอันสิ้นสุด โดย
ยินยอมให้หักค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างประจาเดือน
12.2 ความถูกต้องของข้อมูล
ผู้รับจ้างต้องดาเนินการตรวจสอบ ดูแล ตรวจเช็ค บารุงรักษา และปรับแต่งเครื่องมือ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรวจวัดในแต่พารามิเตอร์ของแต่ละสถานี มีความถูกต้องสมบูรณ์
12.3 ในกรณีที่อุปกรณ์ที่มีการจัดหาให้กับ กนอ. ชารุด ผู้เสนอราคาจะต้องรับหน้าที่เข้าประสานงาน
เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เข้าแก้ไขภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ กนอ. ได้แจ้งให้ทราบ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและผู้
เสนอราคาแสดงเหตุที่ไม่สามารถเข้าแก้ไขนั้นได้ โดยผู้เสนอราคาต้องจัดทารายงานผลการแก้ไขอุปกรณ์ที่ชารุด
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ กนอ. ทราบภายใน 3 วัน นับแต่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ
12.4 กนอ. สงวนสิทธิในการปรับผู้รับจ้าง ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามสัญญาหรือข้อกาหนด
และขอบเขตงานนี้หรือตามมาตรฐานที่ กนอ. กาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าสัญญา/วัน และ กนอ.
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหาย (ถ้าหากมี)
13. ข้อสงวนสิทธิ์
13.1 หาก สนล. มีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ อันมีผลทาให้ต้องลดวงเงินที่จะจัด
จ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามและจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
13.2 สนล. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายจาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น สนล. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆของผู้เสนอราคา
ทั้งสิ้น
13.3 ผู้รับจ้างจะต้องไม่จ้างช่วงงาน, มอบหมายงาน, ถ่ายโอนงาน, หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทางาน
แทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สนล.
13.4 ในระยะเวลาระหว่างการทางาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
13.5 ผู้รับจ้างจะนาข้อมูลการปฏิบัติงานไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดและขอบเขตงานฉบับนี้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สนล. ก่อนเท่านั้น
13.6 สนล. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง
ตามที่เห็นควรว่ามีประโยชน์ต่อโครงการ
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13.7 สนล. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจาก สนล. จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
จริงตลอดระยะเวลาสัญญา ห้ามมิให้เปลี่ยนหรือมอบหมายผู้อื่นมาดาเนินการแทน โดยไม่ได้รับความยินยอม
จาก สนล. เป็นลายลักษณ์อักษร
13.8 สนล. ขอสงวนสิทธิ์ต่อความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบสามารถทางานได้
ตรงตามข้อกาหนด โดยให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา และจะคิดเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากสัญญามิได้ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องศึกษาข้อมูล ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยแวดล้อม และผลกระทบ
ต่างๆ ที่มีผลต่อการดาเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าเสนอราคา
13.9 สนล. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้รับจ้างที่จะดาเนินงานโครงการกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งก็
ได้โดยอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ สนล. และถือว่าหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกนับเป็นที่สิ้นสุด บริษัทอื่นๆ จะ
กล่าวหาหรือฟ้องร้องมิได้

14. เกณฑ์การประเมินการคัดเลือกผู้รับจ้าง
รายการ

คะแนน

คะแนนเต็ม

1 ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา และความเป็นมาของบริษัท

10

2 การเสนอโครงการ

20

2.1 แผนการดาเนินงาน/ระยะเวลาในการเข้ามาดูแลระบบ (5)
2.2 แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด เช่น การตรวจสอบ
ปรับแต่งทั่วไป การปรับแต่งแบบระดับเดียว และหลายระดับ (10)
2.3 แผนผังบุคลากร คุณสมบัติและความสามารถของบุคลากรในโครงการในการ
ดาเนินงานในโครงการฯรวมถึงบุคลากรตาม TOR และเจ้าหน้าที่สนับสนุน (5)
3 ความรู้และความชานาญของบุคลากรบริษัท

40

3.1 ประสบการณ์ของบุคลากรที่จะทาการ Service เครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัด เช่น
การทางานของเครื่องมือต่างๆ การตรวจสอบแก้ไข การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไข
ปัญหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ รวมถึงระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง (10)
3.2 ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ของบริษัทฯในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
ปรับแต่งบารุงรักษา การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการสารองข้อมูล (10)
3.3 มาตรการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัด (QA/QC สาหรับอุปกรณ์) รวม
แบบฟอร์มการรายงานผลและคู่มือในการซ่อมบารุง (10)
3.4 ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการทางาน (10)
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4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

10

4.1 แบบฟอร์มหรือรายงานผลการดาเนินงาน การรายงานปัญหาในรูปแบบรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส (5)
4.2 แบบฟอร์มหรือรายงานผลในการสอบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอในการ
ปรับปรุง การปรับเทียบข้อมูล (5)
5 รูปแบบในการบริหารจัดการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังฯ

20

รวมคะแนน

100

รายละเอียดงบประมาณ โครงการจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ราคากลาง 895,500 บาท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)
รายการ

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

1.1 โปรแกรมเมอร์ (IT)

402,000

ค่าตอบแทน (33,500 x 1 คน x 12 เดือน)

1.2 พนักงานปฏิบัติการ

360,000

ค่าตอบแทน (30,000 x 1 คน x 12 เดือน)

2. ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงานภาคสนาม

72,000

ค่าน้ามันและค่าบารุงรักษารถยนต์

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงาน

12,000

1. ค่าตอบแทนบุคลากร

(6,000 x 12 เดือน)
เล่มรายงาน และ CD จานวน 3 ชุด
(1,000 x 12 เดือน)

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

36,000

ค่าเดินทาง และค่าทางด่วน
(3,000 x 12 เดือน)

5. ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน

13,500

ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ
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