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เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ
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ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญ าเช ่าใช ้เคร ื่องสำรองไฟฟ ้า (UPS) 
พร้อมอ ุปกรณ ์ จ ัานวน ๑ โครงการ ตามสัญญาเลขที่ ซ .๗๐/๒๔๖๓ ลงวันท ี่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ 
กับ บริษัท ไบนารื่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียรื่ง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป
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สัญญาเช่าพเคร่ืองสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑ โครงการ
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
''ผู้เช่า" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไบนารี' เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษ ัทสมุทรปราการ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณ์ซย์ 
ทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลเลขท ี่ ๐๑๑๔๔๔๐๐๐๑๗๒๑ ตามหน ังส ือร ับรองฉบ ับท ี่ สป. ๐๓๑๔๗๐ ลงวันที่ 
๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ๒๖๘๐ หมู, ๓ ถนนสุข ุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง 
สม ุทรปราการ จ ังหว ัดสม ุทรปราการ มอบอำนาจให ้ นางสาวตร ีน ุซ  แซ ่อ ึ่ง  ผ ู้ร ับมอบอำนาจตาม 
หนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. คำนิยาม

"ค่าเช่า" หมายความรวมถึงค่าบำรุงรักษาด้วย
"ค่าบำรุงรักษา" หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไข
''การบำรุงร ักษา" หมายความรวมถึงการตรวจสอบตามกำหนดเวลาตลอดจน 

การซ่อมแซม แก้ไขและเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบที่เกี่ยวกับเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ ท ี่เซ ,าเพ ือให ้ใช ้งานได ้อย ่างท ันสม ัยเป ็นปกต ิ และม ีประส ิทธ ิภาพตลอดระยะ 
เวลาของการเช่า

"การซ่อมแซมแก้ไข" หมายความรวมถึงการซ่อมแซมแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม
แก้ไขเล็กน้อยหรือไม่



จ้อ ๒. จ้อตกลงเช่า
ผู้,เช ่า ต ก ล ง เช ่า แ ล ะ ให ้ผ ู้, เช ่า ต ก ล ง ให ้เช ่า ใ ช ้เค ร ื อ งส ำรอ งไฟ พ ัา  (UPS) 

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ใบนารี่ เพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที,ผ ู้ให ้เช ่าประสงค์จะนำเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
๑ โครงการรายการใดต่างไปจากรายละเอ ียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก๒ มาติดตั้ง 
ให ้ผ ู้เช ่า ผ ู้ให ้เช ่าจะต ้องได ้ร ับความเห ็นขอบเป ็นหน ังส ือจากผู้เข ่าก ่อน และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ รายการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม,ตรกว่าที่กำหนดไว้ ในเอกสารแนบ 
ท้ายสัญญาผนวก ๒

จ้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาน้ี 
๓.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

ท่ี ๒๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการเข่าใข้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒<£๖๓ 

๓.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะของเครื่อง 
สำรองไฟฟ้า (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
งานเข่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ซ'นะการเสนอราคา 
เข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๓ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า



๓

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที'เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เข่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้เข่า คำวินิจฉัยของผู้เข่าให้ถือเป็นทีสุด และผู้ให้เข่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเข่า ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้เข่าทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ระยะเวลาการเข่า
สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที'ลงนามในสัญญา แต่ระยะเวลาการคำนวณค่าเข่าใช้ 

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาน้ีให้มีกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที' ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นับถัดจากวันที'ผ ู้เข ่ารับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. การชำระค่าเข่า
การเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาน้ี 

เป็นการเข่าแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยผู้เข ่าจะขำระ ค่าเข่าเป ็นรายเดือนตามเดือนปฏิท ิน มีกำหนด 
ระยะเวลาการเข่าภายใน ๑ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีกำหนดระยะเวลาการเข่าภายใน ๑ ปีนับถัด 
จากวันลงนามในสัญญา โดยองค์การจะจ่ายค่าเข่า จำนวน ๓ งวด งวดละ ๑ เดือน โดยแบ่งขำระเป็น ๓ งวด 
(๔ เดือนต่อ ๑ งวด) ในอัตรา งวดละ ๔๔,00๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าเข่า 
ตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ประกอบด้วยการเข่าลักษณะตามที่กำหนด ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การรับรองคุณภาพ
ผู้ให้เข่ารับรองว่าเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 

ที่ให้เข่าตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๗. การส่งมอบและติดต้ัง
ผู้ให้เข่าจะทำการส่งมอบและติดตั้งเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 

จำนวน ๑ โครงการ ท ีเข ่าตามส ัญ ญ าน ี้ให ้ถ ูกต ้องและครบถ ้วน ตามที'กำหนดไว้ในข้อ ๒ ในลักษณะ 
พร้อมท ี'จะใช ้งานอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพได ้ท ันท ีตามรายละเอ ียดการทดสอบเอกสารแนบท ้ายส ัญ ญ า 
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ให้แก'ผู้เข่า ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) และส่งมอบ 
ให้แก่ผู้เข่าก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ นับถัดจากวันที่คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้ให้เข่าต้องเป็นผู้จัดหา 
อุปกรณ์ประกอบพร้อมทั้งเครื่องมีอที่จำเป็นในการติดตั้ง โดยผู้ให้เข่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ผ ู้ให ้เข ่าจะต ้องแจ ้งกำหนดเวลาต ิดต ั้งแล ้วเสร ็จพร้อมท ีจะใช ้งานและส ่งมอบ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการได ้ โดยทำเป็นหนังสือต่อผู้เข ่า ณ องค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) ในวันและเวลาราซการ ก่อนวันกำหนด ส่งมอบตามวรรคหนึ่ง ไม,น้อยกว่า 
๓๐ (สามสิบ) วันทำการ



(ริ̂

ผู้ให ้เช ่าต ้องออกแบบสถานที,ติดตั้งเครืองสํ'ารอง'ไฟฟัา (UPS) พร้อมอุปกรณ ์ 
จำนวน ๑ โครงการ รวมท ั้งระบบอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องตามมาตรฐานของผ ู้ให ้เช ่าซ ึ่งได ้ร ับความเห ็นชอบ 
จากผู้เช่าเป็นหนังสือแล้ว และผู้ให้เช่าต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
ของสถานที่ให้ท ันต่อการติดตั้งระบบเช่าใข้เครืองสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสินจากผู้เช่า

ข้อ ๘. การตรวจรับ
เมือผู้เช่าได้ตรวจรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 

ท ี่ส ่งมอบและต ิดต ั้ง แล ้วเห ็นว่าถ ูกต ้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล ้ว ผ ู้'เข ่าจะออกหลักฐานการรับมอบ 
ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ให้เช่านำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่า ล้าผลของการตรวจรับปรากฏ 
เคร ืองสำรองไฟฟ ้า (UPS) พ ร ้อมอ ุปกรณ ์ จำนวน ๑ โครงการ ท ี่ผ ู้ให ้เช ่าส ่งม อบ ไม ,ตรงตามข้อ ๒ 
ผ ู้เช ่าทรงไว้ ซึ่งสิทธิท ี่จะไม่รับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ นั้น ในกรณี 
เช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ นั้น มาส่งมอบให้ใหม่ 
หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ 
ดังกล่าวผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๙. การบำรุงรักษา
ผ ู้ให ้เช ่าม ีหน ้าท ี่บำร ุงร ักษาเคร ื่องสำรองไฟฟ ้า (UPS) พร้อมอ ุปกรณ ์ จำนวน 

๑ โครงการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานไต้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ ให้ทันสมัยเป็นป้จจุบันและมีประสิทธิภาพตามความต้องการใช้งานของผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาและสำรองอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ท ั้งน ี้ ผู้ให้เช่า 
ต้องดำเนินการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
๑ โครงการ ที่อยู่ในโครงการ ๔ (เดือน) ต่อครั้ง จำนวน ๓ ครั้ง ภายใน ๑ ปี ตลอดอายุสัญญาการเช่าใช้ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พ ร ้อมอ ุปกรณ ์จำนวน๑ โครงการตามสัญญานี้ให ้ถ ือว่าอยู่ในสภาพทันสมัย 
เป็นปีจจุบ ันใช้งานได้ด ีตามปกติ ตามวรรคหนึ่ง โดยให้ม ีเวลาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องตามวรรคสามไม,เกินเดือนละ ๘ (แปด) 
ข ั่วโมง หร ือร ้อยละ ๕ ของเวลาใช ้งานท ั้งหมดในเด ือนน ั้น  แล ้วแต ่ต ัวเลขใดจะมากกว่าก ัน มิฉะนั้น 
ผู้ให้เข่ายินยอมให้ผู้เช่าคิดค่าปรับเวลา ที่ไม,สามารถใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
๑ โครงการ ในส่วนที,เกินกำหนดข้างต้น เป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) 
ของอัตราค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยชำระให้แก'ผู้เช่า ภายใน 
๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้เช่าแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับจากค่าจ้างประจำเดือน 
ได้เกณฑ์ การคำนวณเวลาขัดข้องของการเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้



๕

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ 
โครงการ ตามวรรคสอง ให้เปีนดังนี้

- กรณีที่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ เกิดขัดข้อง 
พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มี ตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

■ กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อม 
อ ุปกรณ ์ จำนวน ๑ โครงการ แตกต ่างก ัน เวลาท ีใช ้ในการคำนวณ ค ่าปร ับจะเท ่าก ับ เวลาข ัดช ้อง 
ของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พ ร ้อมอ ุปกรณ ์จำนวน๑ โครงการหน่วยน ั้นค ูณด้วยตัวถ่วงซ ึ่งม ีค ่าต ่างๆ 
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ผู้ให้เข่าจะต้องชำระค่าปรับตามวรรคสอง ให้แก่ผู้เข่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 
แต่วันที่ไตัรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เข่า หากผู้ให้เข่าไม่ชำระค่าปรับตามที,ไต้รับแจ้งจากผู้เข่าภายในเวลา 
ที่กำหนด ผู้เข่ามีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิษัติตามสัญญาได้

การที่ผ ู้ให้เข่าทำการนั้นเอง หรือ'ให้ผู้อ ื่นทำการนั้นแทนผู้เข่า ไม่ทำให้ผู้เข่าหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผ ู้ให ้เข ่าไม ่ซดใช ้ค ่าใช ้จ ่ายหร ือค ่าเส ียหายตามท ี่ผ ู้เข ่าเร ียกร ้องผ ู้เข ่า 
มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๑๐. การใช้ประโยขน่
การใข้ประโยซน์ในเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ 

ตามสัญญานี้ ผู้ให้เข่ายินยอมให้อยู่ภายใต้การจัดการและการควบคุมดูแลของผู้เข่าโดยสิ้นเขิง นอกจากผู้เข่า 
จะใข้ในการปฏิบัติงานของผู้เข่าแล้วผู้เข่าอาจให้ผู้อื่น มาใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
๑ โครงการนี้ไต้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เข่า

ช้อ ๑๑. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณ ะทำส ัญ ญ าน ี่,ผ ู้ให ้เซ ,า ได ้น ำห ส ัก ป ระ ก ัน เป ็น เง ิน ส ด ต า ม ใบ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขที่ 1-1-๖๓-๙-R0-0 ๓ (5 )0  ลงวันที' ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน 
๘,๒๕๐ บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าเข่าตามสัญญามามอบ 
ไว้แก่ผู้เข่าเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ให ้เซ,าใช ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา 
หนังสือคํ้าประกันตังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที,ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้า 
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชี'อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ตามวิธ ีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เข่าพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



หลักประกันที่นำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผ ู้ให้เช่านำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง 
หรือมีอายุ ไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้ให้เช่า ล่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ล่าข้าเป็นเหตุให้ 
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้เช่าต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มี 
จำนวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้'เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผู้เช่า

หลักประกันที่ผ ู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้แก,ผู้ให้เช่า โดยไม่มี 
ดอกเบ้ีย เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ©๒. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธึ๋ 

สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางป็ญญาใดๆ อัน เกี่ยวกับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน 
๑ โครงการ ตามสัญญานี้ โดยผู้เช ่ามิได้แก้ใขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ให ้เช ่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อ 
ให ้การกล ่าวอ ้างหร ือการเร ียกร ้องด ังกล ่าวระง ับส ิ้น ไปโดยเร ็ว หากผ ู้เช ่าต ้องร ับผ ิดขดใช ้ค ่าเส ียหาย 
ต่อบุคคลภายนอก เนืองจากผลแห่งการละเมิดสิขสิทธี้ สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปีญญาดังกล่าว 
ผู้ให ้เช ่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเส ียหาย และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า 
ท ั้งน ี้ ผ ู้เช ่าต ้องแจ้งให ้ผ ู้ให ้เช ่าทราบเป ็นหน ังส ือในเม ือได ้ม ีการกล ่าวอ ้างหรือใช ้ส ิทธ ิเร ียกร้องด ังกล ่าว 
โดยไม่ซักช้า

ข้อ ๑๓. ความรับผิดต่อความเสียหาย
ผู้เช่าไม,ต้องรับผิดขอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่เครื่องสำรอง 

ไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ อันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่เครื่องสำรอง 
ไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

ถ ้าเก ิดความเส ียหายขึ้นแก ่เครืองสำรองไฟฟ ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ ี จำนวน 
๑ โครงการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ที่อยู่ 
ในความครอบครองของผู้เช่าตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการทุกประการตามที่จำเป็นเพื่อทำให้เครื่อง 
สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังกล่าว กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีด้งเติมโดยเร็วที่สุด 
และในกรณีที,ไม ่อาจดำเนินการให้ค ืน สู,สภาพที,ใช ้งานได้ด ีด ังเด ิมได ้ หรือในกรณีสูญหาย ผู้ให ้เช ่าต้อง 
น ำเคร ื่อ งสำรองไฟ พ ้า  (UPS) พ ร ้อม อ ุป กรณ ี จำนวน ๑ โครงการ ใหม ่ท ีม ีค ุณ ภาพ ประส ิทธ ิภาพ  
และความสามารถใช้งานไม่ตํ่ากว่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ เดิมมาติดต้ัง 
ให้แก,ผู้เช่าแทนภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ผ ู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่า เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 
พร้อมอุปกรณี จำนวน ๑ โครงการ ที่นำมาติดตั้งแทนบี้ใหถื้อตามนัยข้อ เอ แห่งสัญญาบ้ีด้วย ทั้งบี้ในการปฏิบัติ 
ตามสัญญาข้อน้ี ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

/ฃ ้อ ๑๖. การบอกเสิก.



ข้อ ๑๔. การบอกเลิกสัญญา
เม ือครบกำหนดติดต ั้งและส่งมอบเครืองสำรอง'1ฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ ์ 

จำนวน ๑ โครงการ ตามสัญญาแล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม,ส่งมอบ และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ บางรายการหรือ'ต ั้งหมดให้แก,ผู้เช ่าภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หรือส ่งมอบ 
ไม่ตรงตามสัญญา หรือมืคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา หรือส่งมอบและติดตั้งแล้วเสร็จภายในกำหนด 
แต่ไม,สามารถใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้งานได้ไม,ครบถ้วนตามสัญญา หรือผู้ให ้เช ่าไม่ปฏิบ ัต ิ 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด และการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม,กระทบสิทธิ 
ของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า

ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกัน 
ตามข้อ ๑๑ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดได้ทันที แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 
(UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ จากบุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ให้เช่ายอมรับผิดขดใช้ค่าเช่า 
ที่เพิมขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไวในสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ทีผู้เช่าต้องใช้จ่าย ใบการจัดหา ผู้ให้เช่าเครื่อง 
สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ รายใหม่ดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๔. ค่าปรับ
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดความเสียหายแก1ผู้เช่า ผู้ให้เช่ายอมรับผิดและยินยอมซดใช้ค่าปรับเป็นรายวันใบอัตราร้อยละ ๐.๒๐ 
ของค่าเช่าทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่ารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า จนกว่าผู้ให้เช่าจะปฏิบัติตาม 
เง่ือนไขสัญญา โดยผู้เช่ามีสิทธิหักค่าปรับจากค่าเช่าได้

ในระหว ่างท ีผ ู้เซ ่าย ังม ิได ้ใช ้ส ิทธ ิบอกเล ิกส ัญ ญ าน ั้น  ถ ้าผ ู้เข ่าเห ็นว ่าผ ู้ให ้เช ่า 
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๑๑ 
กับเรียกร้องให้ซดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ให ้ชำระค่าปรับไปยังผู้ให ้เช ่า เมือครบกำหนดส่งมอบแล้วผู้เช่ามีสิทธิที'จะปรับผู้ให้เช่าจบถึงวันบอกเลิก 
สัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. การโอนกรรมลิทธ๋ึให้บุคคลอ่ืน
ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าจะไมโอนกรรมสิฑธี้ในเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ที่ให้เช่าแก1บุคคลอื่นหากผ้ให้เช่าฝ่าแน ผ้ให้เช่ายินยอมซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ผู้[ซ่า

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้เช่าโดยสินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า
ไม ่ซดใช้ให ้ถ ูกต ้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล ่าวให ้ผ ู้เช ่าม ีส ิทธิท ี่จะหักเอาจาก ค ่าเช ่าท ี่ต ้องชำร5 
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 9£



หากค ่าปร ับ  ค ่าเส ียหาย หร ือค ่าใช ้จ1าย ท ีบ ังค ับ จ าก ค ่า เช ่าท ีต ้อ งช ำระ  
หรือหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผ ู้ให ้เช ่ายินยอมชำระส่วนทีเหลือที,ยังขาดอยู่ 
จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันที่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เข่า

ข้อ ๑๘. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาใบการปฏิบัติตามสัญญา
ใบกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนืองมาจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้เข่า หรือจากพฤติการณีอันใดอันหนึ่งที่ผู้ให้เข่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้เข่า 
ไม่สามารถส่งมอบเครื่องสำรองไฟพีา (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลา 
ในข้อ ๗ แห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เข่ามีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เข่าทราบภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับสัดจากวันที่ 
เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ให้เข่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เข่าได้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา โดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เข่าซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้เข ่าทราบดี 
อยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้เข่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญา
ผู้ให้เข่าจะไมโอนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้เข่าตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ 

ความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้เข่าก่อน
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู,สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

____ (นางสาวเบณรเวรรณ เปียมสุวรรณ)
r * fK  °* -1 น ^  y f '  ๆ  X. j" ลง̂อ..... •■ •••••-................ ■1--?MM

- ^ •*'^'” .ท ั้^ '’ (บริษ ัทไบนารื่เพาเวอร์เอ ็นจิเน ืยรื่งจำกัด
ก ำ ณ ์' โดย นางสาวตรีนุช แซ่อึ่ง ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ.....................น ัน ัr .ป โโ................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงขอ................... ................................... พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๓๗๔๘๖๓๙๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๑๑๐๐๐๐๔๑



B A / n T V
คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนฺกรงเทพู (ขสมก.)กรุงเทพฯ

ท่ี k A M jw
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเช่า 

ใช้เคร่ืองสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ เช่าเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า 
(UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือ 
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๓. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. นิติกร ๕ กรรมการ
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 

๕. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๕ กรรมการ
กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ

๖. นายปียะสิทธี้ พูลสุข กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงาบคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ 

เซิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวในหนังสือเซิญ

ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานซองรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอร,าคาณ์ น ::การเสนอร;ใศา',: .

*



กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ 
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏินัติการคอมพิวเตอรัและเครือข่ายประธานกรรมการฯ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 

กลุ่มงาบปฏินัตการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารลนเทศ 
๓. นายซานนทร์ แก้วพรายตา กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลุ่มงานปฏินัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เบ็เนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕:

ส่ัง ณ วันที่ มีนาคม พ.ส

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบีตการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



คุณลักษณะเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์

๑. ข้อกำหนดท่ัวไป
๑.๑ เครื่องสำรองไฟที่มีฃนาด ๑๐0๐0 พ ๙ ๐๐๐ Watt
๑.๒ ใช้เทคโนโลยี Online Double Conversion
๑.๓ รูปคลื่นที่ออกมาเนิน Pure Sine Wave
๑.๔ มีระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ECO Mode
๑.๔ เครื่องสำรองไฟมีสวิตช้ปีดการทำงานฉุกเฉิน Emergency Power Off
๑.๖ เครื่องสำรองไฟมีจุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่ภายนอก Extended Battery Connector
๑.๗ เครื่องสำรองไฟมีระบบการจัดการแบตเตอรี่ Smart Battery Management
๑.๘ แรงดันไฟฟ้าขาเช้าอยู่ในฃ่วง ๑๑๐ VAC -  ๒๗๖ VAC
๑.๙ ค่าปรับปรุงไฟฟ้าขาเช้า (Input Power Factor) ะ>๐.๙๙
(ร).(5)0 ชนิดปลั๊กขาเช้า Terminal Block
๑.๑๑ แรงดันไฟฟ้าขาออกขณะใช้แบตเตอรี่ ๒๐๘, ๒๒๐, ๒๓๐, ๒๔๐ Vac (Configurable)
๑.๑๒ ค่าสูญเสียทางไฟฟ้าขาออก (Rated Power Factor) = ๐.๙ 
๑.๑๓ ระยะเวลาโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Time) = oms.
๑.๑๔ มาตรฐานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ต้องได้รับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๔, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๔ 
๒. แบตเตอร่ี

๒.๑ ระยะเวลา Backup Time (Full load) = ๔ minute 
๒.๒ ใช้แบตเตอรี่ชนิด VRLA Maintenance Free 
๒.๓ ขนาดแบตเตอรี่ ๑๒V /๑๘AFI จำนวน ๒๐ ลูก



โครงการต่อสัญญาเข่าใช้เคร่ืองสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๑. ระยะเวลาการเข่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
โครงการเข่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ ถีงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๔ 

๒. การให้บริการ
๒.๑ ผู้ให้เข่าต้องดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๔ เครื่อง ณ

สถานที่ติดตั้งที่หน่วยงาน ฃสมก. ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดอายุสัญญาการเข่า

๒.๒ ผู้ให้เข่าต้องสนับสนุนในการเช้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับผู้'เข่า ในเรื่องที่มีผลกระทบกับเครื่อง 
สำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์

๒.๓ ผู้ให้เข่าต้องจัดทำ sticker Label รายละเอียดเลขที่สัญญา อายุสัญญา S/N ซื่อบริษัทผู้ให้เข่าพร้อม 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ขัดเจน บนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการตั้งหมด 
โดยจะต้องติดไว้บนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ทุกรายการที่อยู่ในโครงการ 

๓. ขอบเขตการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้
๓.๑ ผู้ให้เข่าต้องดำเนินการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อม 

อุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ ๔ เดือนต่อครั้ง จำนวน ๓ ครั้งภายใน ๑ ปี ตลอดอายุสัญญาการเข่าใช้ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ โดยต้องทำการตรวจสอบรายการดังนี้ 
๓.๑.๑ ตรวจสอบแรงดัน, กระแส,ความถี่ ทางต้านขาเช้า 
๓.๑.๒ ตรวจสอบแรงดัน, กระแส,ความถี่ ทางต้านขาออก 
๓.๑.๓ ตรวจสอบการทำงานของชุด Rectifier/Charger 
๓.๑.๔ ตรวจสอบการทำงานของชุด Inverter 
๓.๑.๕ ตรวจสอบการทำงานของ Static Switch 
๓.๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของ Indicator และ Alarm 
๓.๑.๗ ตรวจสอบการทำงาบของชุดระบายความร้อน 
๓.๑.๘ ต้องตรวจเช็คการทำงานของหน้าจอแสดงผล
๓.๑.๙ ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
๓.๑.๑๐ ทดสอบการทำงาน ชุดแบตเตอรี่ พร้อมตั้งทำความสะอาดตัวเครื่อง (UPS)

๓.๒ ผู้ให้เข่าต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) มีรายละเอียดดังนี้
า.๒.๑ หากเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ขำรุดบกพร่องหรือขัดช้องในทุกกรณี ผู้ให้ 

เข่าต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพให้ใช้งานไต้ดืดังเดิมภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ขสมก.

า.๒.๒ กรณีไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานไต้ตาม 
ข้อ ๓.๒.๑ ผู้ให้เข่าต้องนำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ท่ีมีคุณสม'บัติเท่าเทียมกัน 
หรือดีกว่ามาทดแทนให้ใช้งานได้จนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเดิมให้ใช้งานได้ตามปกติโดย
ฯ- ! ร  ' 'ใ£  1 rV *&’ ^
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๓.

ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ท์งสิน จาก ฃสมก.
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๓.๒.๓ หาก ข?เมก. มีการย้าย?เถานที่ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ผู้ให้เข่าต้อง 
ดำเนินการย้ายการติดตังเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ให้ใช้งานไต้เป็นปกติ 
ตามท่ี ข?เมก. กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ทั้งสิ้นจาก ขสมก.

๓.๒.๔ หากผู้ให ้เข่าไม่เช้ามาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ฃสมก. มีสิทธิจ้าง 
บุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข โดย ฃสมก. ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้ให้ 
เข่าทราบและชำระเงินให้ ขสมก. ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก ขสมก. 
หรือยินยอมให้ ฃสมก. หักเงินจากค่าเข่าไต้ 

๔. การรับประกันผลงาน
ผู้ใหัเข่ามีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ 

ในโครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นปกติ หากมีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขัดช้องเนื่องจากตัวอุปกรณ 
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เอง รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ ช่ัว'โมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลา 
ใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้ให้เข่ายินยอมให้ผู้เข่าคิดค่าปรับเวลา 
ที่ไม่สามารถใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ไดํในส่วนที่เกินกำหนดช้างต้น เป็นรายชั่วโมง 
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของอัตราค่าเข่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ต่อเดือนตามสัญญา 
โดยชำระให้แก่ผู้เข่าภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้เข่าแจ้งให้ผู้ให้เข่าทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้เข่า 
หักค่าปรับจากค่าเข่าประจำเดือนได้

- กรณีผู้ให้เข่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ให้เข่าต้อง 
เสียค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าเข่าทั้งหมดตามสัญญา นับจากเวลาที่ไต้รับแจ้ง 
จาก ขสมก. จนถึงเวลาที่ผู้ให้เข่าดำเนินการแล้วเสร็จ

๖. การชำระเงิน
- การเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ฃสมก. จะชำระเงินให้กับ 
ผู้ให้เข่าเป็นรายงวด (๔ เดือนต่อ ๑ งวด) จำนวน ๓ งวด นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน 
๒๕๖๔ ตลอดอายุสัญญาการเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์

๗. เง่ือนไขอ่ืน ๆ
๗.๑ ขสมก. ขอสงวนสิทธิ้ในการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เข่าทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบ) วัน โดยผู้ให้เข่าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าขดเขย 
หรือเงินใด  ๆ จาก ฃสมก. ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย ฃสมก. จะชำระค่าเข่าจนถึงวันที่บอกเลิก 
สัญญาเท่าน้ัน

๗.๒ เงินพัสดุการเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ไต้มาจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ การลง 
นามหรือข้อตกลงจะกระทำไต้ต่อเมื่อ องค์การไต้รับอบุมิตเงินจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ เท่านั้น

๕. ค่าปรับ



บริษัท ไบนาร่ี เพาทอร เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด
/  2680 หแ 3 ถนน สํชุมริห ตำบล สำโรงเหรอ อำina  เมิองสํแทรปราการ จังหวัด ส์แหรปราการ 10270

g * ' โทร. 0-2384-3329, 0-2380-2563โหรสำร0-2757-1157เลขประจ่าตัวยู่เสียภาษีอากร 0115550001721

ใบเสนอราคา/Quotation
\ไ

"ร่อยู่ติตต่อ 
ป่อบรีษัท
ทีอยู่

ประธานและคณะกรรมการจัดๆ![อจัดจ้าง 
องศ์การขนส่งมวลขนทจุงเทพ 
131 ถนนเหียนร่วมมิตร

โทร.
เลขประจำตัวยู่แ๒ ภาปี

แขวงหวยขวาง เขตห วยขวาง 
กรงเทพมหานคร 10310
02-246-0339 Fax ะ 02-247-2189

0994000164815 สำขา

เลขทีใบเส์นอราคา 
วันท ี
ปีนราคา 
Expire Date 
พนักงานขาย 
เร่อนไฃการปาร ะพ้น

QT-120000021
08/04/2020

30
08/05/2020 
ตรี!เซ แซ่อ่ึง 
30 Days

NO. รหัส์สินค้า /  รายละเอียด จ่านวน

SV-REN-0001 : ค่าเข่า 3.00
Brand:CyberPower 10Kva. Type:OLS10000EXL จำนวน 4 
เคร่อง
•งานเข่าเครีองสำรองไฟฟ้า(UPS) Brand:CyberPower 10Kva. 
Type:OLS10000EXL Rated Power 10000VA/9000Watt 
จำนวน 4 เครีอง สัญญาเข่ารวม 1 ปี
- External Battery 12V18Ah 20ea. 
for backup time 5 minutes At Load 9000 W att UPS 1 Unit
- Warranty 1 years and Preventive maintenance every 4 
months into 1 years
-  สัญญาเข่าเรีม 1 ต.ค. 2563 -  30 ก.ย. 2564
- เร่อันไขการๆ)าระพ้น : )ๆาระงวดละ 55,000.- (รวมภาปีแลค่าเทีม 
แล้ว) รวม 3 งวด
หลังจากเข่าปารงรักษาเรียบร้อยแล้ว

$ 9 น AK* พ ฺน ^ 0^ ^

หนวย

Day

หนวยละ
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BA/ITA
ประกาศองค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ

เรือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เข่าเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่าเข่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
ไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียรี่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 
ส้ิน ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


