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หน่วยงาน สำนักกภหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) Fti ป ิร / / ๒๔๖๓
วันที่ \9 ตุลาคม ๒๔๖๓
เรื่อง
เรียน

ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส.

ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ
สัญญาณเน็ตเวิร์ค ตามสัญญาเลขที่ จ.๗๗/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ กับ บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวI สด)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญ ญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๕๔๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรีย กว่า "ผู้ว ่า จ้า ง" ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท สมหวัง เอ็น จิเนีย ริ่ง แอนด์ ซัพ พลาย จำกัด ตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพ าณ ิซ ย์ ท ะเบ ีย น น ิต ิบ ุค ค ล เล ข ท ี่ ๐๑๓ ๔ ๔ ๔ ๘ ๐๐๑๖๐๖ ตามหนัง สือ รับ รองฉบับ ที่
๑๐๐๙๒๒๑๖๔๔๔๐๐ ลงวัน ที ๒๙ กัน ยายน ๒๔๖๓ สำนัก งานใหญ่ (สั่งอยู, เลขที ๔๐/๓ หมู, ๖
ตำบลลาดสวาย อำเภอสำลูกกา ปทุมธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับ จ้า งตกลง จ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณ
เน็ต เวิร ์ค ตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ซึ่งต่อไป ในสัญ ญานี้เรีย กว่า จ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค ซึ่งติดตั้ง อยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)
ผู้ร ับ จ้างจะจัด หาวัส ดุส ิงของชนิด ที่ด ีไ ด้ม าตรฐาน ใช้เครื่อ งมือ ดี และช่างผู้ช ำนาญ
และผีเมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ท ๒๑๓/๒๔๖๓ เรอง แต่งตัง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างบำรุงรักษา
ดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๓
จำนวน ๒ หน้า

๒
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา
จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที่ฃ ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใ ข้ข ้อ ความ
เนสัญญานิบํงคับ และเนกรณทเอกสารแนบท้ายสัญญาข้ดแยงกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏบตตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บ ริก าร
ผู้ร ับ จ้า งตกลงให้บ ริก ารตามสัญ ญานี้ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ ถึงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑ (หนึ่ง) ปี
ข้อ ๔. ค่าจ้า งและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ตเวิร์ค เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๖๔,๓๕๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน
๑๐,๗๕๒ บาท (หนึ่ง หมื่น เจ็ด ร้อ ยห้า สิบ สองบาทถ้ว น) ตลอดจนค่า แรงงานค่า สิง ของตลอดอายุส ัญ ญา
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ รวม ๑๒ งวด
งวดละ ๑ เดือ น โดยแบ่ง ชำระเป็น รายเดือ น เดือ นละ ๑๓,๖๙๖ บาท (หนึ่ง หมื่น สามพัน หกร้อ ย
เถ้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าจ้างตลอดอายุส ัญ ญาเป็น จำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑๖๔,๓๕๒ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
บำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ ตเวิร์ค เป็น เวลา ๑ (หนึ่ง) เดือน และผู้ว ่าจ้า งไท้
งานตามสัญญาแล้ว
ค่าจ้างตามสัญ ญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการค่าจ้างบ่า
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค ในเวลาตามรายละ เอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

๓

ในกรณีท ีม การเปลี่ย นแปลงรายการตามเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาผนวก ๒ หรือมี
การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะเฉพาะ ของการบำรุงรัก ษาและซ่อมแซมแก้ไขการบำรุงรัก ษาดูแลอุป กรณีเชื่อมต่อ
สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไ ขการบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณีเ ชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค แก้ไ ขตามที,ระบุไ ว้ใ นเอกสารแนบท้า ย
สัญ ญาผนวก ๒ ผู้ว ่า จ้า งหรือ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิข อเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขอัต ราค่า จ้า งบริก ารดัง กล่า วได้ การ
เปลี่ย นแปลงแก้ไ ขอัต ราค่าจ้างบริก ารดังกล่าวจะมีผ ลบังคับ ต่อ เมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
๕. การรับประกันผลงาน
ผู้ร ับ จ้า งตกลงบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณีเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ตามสัญ ญานี้ให้อ ยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยให้มีเวลาการบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณีเชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ตเวิร์ค ขัดช้องรวม
ตามเกณฑ์ก ารคำนวณเวลาขัด ช้อ ง ไม่เกินเดือนละ ๘ (แปด) ซั่วโมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมด
ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับ จ้างยิน ยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที'ไม่สามารถ
ใช้พ ร้อ มอุป กรณีท ีอ ยู่ใ นโครงการได้ใ นส่ว นทีเกิน กำหนดข้า งด้น เป็น รายชั่ว โมงในอัต ราร้อ ยละ ๐.0๓๕
(ศูน ย์จุดศูน ย์สามห้า) ของอัต ราค่าจ้างต่อ เดือ น ตามสัญ ญาขำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่า
จ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยิน ยอมให้ผู้ว่าจ้างหัก ค่าปรับ จากค่าจ้างประจำเดือนได้เกณฑ์ก าร
คำนวณเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษาดูแลอุปกรณีเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตังนี้
เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของการบำรุงรัก ษาดูแลอุป กรณีเชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ต เวิร์ค
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตังนี้
- กรณีท ี่ก ารบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณีเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค เกิด ขัด ช้อ งพร้อ มก้น
หลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีค วามเสีย หายอัน สืบ เนือ งมาจากความขัด ช้อ งของการบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณี
เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค แตกต่างกันเวลาที่ใข้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของการบำรุงรักษา
ดูแ ลอุป กรณีเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเนืต เวิร ์ค หน่วยนั้น คูณ ด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามเอกสา2เ1M m ะเยสัณ!ญา
ผนวก ๒
ข้อ ๖. การให้บ ริการ
1 r
1
.
U A O f น่ผู้ /
ผู้รับจ้างตกลงว่าการจ้างบำรุงรักษาดูแลอุป กรณีเชือ มต่อสัณ ญกุ้ณ พฟิเวิร์ค ใหร■ วิมเ
การบำรุงรัก ษา เฟือ ฟ้อ งกัน ความขำรุด เสีย หายของการบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มตอลี่ญ ญกํณ ถรตเวร์ค
ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญานี้โ ดยจะทำการซ่อ มแซมแก้ไ ขและเปลี่ย นสิ่ง ที'จำเป็น ทุก ประการ เฟือให้การ
บำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณีเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค อยู่ในสภาพใช้งานได้ดืตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้
ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งจัด ให้ซ ่างผู้ม ีค วามรู้ค วามขำนาญและ!เมือ ดีม าตรวจสอบการค่าจ้าง
บำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณีเชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร์ค อย่างน้อ ยเดือ นละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ในกรณีก ารบำรุงรัก ษา
ดูแลอุป กรณีเชื่อมต่อสัญ ญาณเนืตเวิร์ค ขัดข้องใช้ การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดืดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (ลี่) ชั่วโมง ๑ นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ
แจ้ง จากผู้ว ่า จ้า ง หรือผู้ที'ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว ่าจ้างโดยจะแจ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า ง หรือผู้ที'ได้รับมอบหมายจาก

ผู้รับ จ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรดัพทํ ไม่ว่าวิธีใด
วิธ ีห นี่ง ให้ถ ือ เป็น การแจ้ง โดยชอบ ตามสัญ ญานี้แ ล้ว และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง1ซ่อมแซมแกไช หรือ เปลี่ย น
สิ่งที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างไม'เช้า มาซ่อ มแซมแก้ไ ขภายในเวลาที่ก ำหนด หรือไม,สามารถ
ดำเนิน การ'ซ่อ มแซมแก้ไ ขหรือ 'ไม่ส ามารถจัด หาอุป กรณีใหม่ท ีม คุณ สมบัต ิท ัด เทียมกัน หรือ ดีก ว่ามาเปลี่ย น
ให้โข้งานได้ ภายในเวลา ที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น
๑ (หนึ่ง)ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ 0.๑๐ (ศูน ย์จ ุด หนึ่ง ศูน ย์)ของค่า จ้า ง ตามสัญ ญานี้ ซึ่งคิดเป็นเงิน นับจาก
เวลาท ีค รบ กำห น ดจน ถึง เวลาท ีผ ู้' -รับ จ้า ง1ไ ด้เ ริม การซ่อ มแซมแก้ไ ข ห รือ จน ถ ึง เวล าท ีผ ู้' รับ จ้า ง
ดำเนิน การซ่อ มแซมแก้! ขแล้ว เสร็จ แล้ว แต่ก รณี ทิ้ง น ี้ หากผู้ร ับ จ้า งไม,ดำเนิน การดัง กล่า ว ผู้ว ่า จ้า ง
มีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแกไข โดยผู้รับ จ้างจะต้องออกค,าใข้จ่ายในการจ้างบุค คลภายนอก
ซ่อมแซมแกไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
การค่าจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ตเวิร์ค ตามสัญ ญานี้ ไม่รวมถึง
ก ารเ‘ชลี ยน แป ลงลัก ษ ณ ะเฉพ าะการของการบ ำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ ์เ ซือ มต่อ สัญ ญ าณ เน ็ต เวิร ์ค
หรือ ส่ว นประกอบที่ต ิด ตั้งเพิ่ม เติม ภายหลัง ที่ส ัญ ญานี้ม ีผ ลบัง คับ และความเสีย หายของคอมพิว เตอร์ซ ึ่งเกิด
จากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับ จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้ว ่า จ้า งในกรณ ีท ีผ ู้ร ับ จ้า ง ผู้แ ทน ช่า ง หรือ ลูก จ้า ง
ข อ งผ ู้ร ับ จ ้า งจ งใจ ห รือ ป ระ ม าท เล ิน เล ่อ หรือ ไม1ม ีค วาม ผู้ค วาม ช ำน าญ พ อ กระทำหรือ งดเว้น
การกระทำใดๆ เป็น เหตุใ ห้ก ารจ้างบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ของผู้ว ่าจ้างเสีย หาย
หรือไม1อยู่ในสภาพที่ใข้การไต้ดี โดยไม'อาจแก้ไขได้ โดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด หาการบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์
เชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ตเวิร์ค ที่ม ีคุณ ภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใข้งานไม่ตากว่าของเดิมขดใข้
แทน หรือ ซดใข้ร าคาค่า จ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ที่เกิด ความเสียหายในกรณี
ที่ไ ม่อ าจจัด หาการบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ดังกล่าว ซดใช้แทนได้ให้แก1ผู้ว ่า จ้า ง
ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
นับ ตั้งแต่เวลาที่ผ ู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็น หนังสือ ให้ผ ู้ร ับ จ้างจัด หาการบำรุงรัก ษาดูแ ล
อุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค มาซดใช้ให้แ ทนหรือ ขดใช้ร าคาค่าจ้างบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ
สัญญาณเน็ตเวิร์ค ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง
ตามสัญ ญานี้ ซึ่งคิดเป็น เงิน ๑๖๕ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าผู้'ว่า-จ้างบุเอทเริกสัญญา
ตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้าง ต้องใช้การจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัสุ'"
*
ประมวลผล ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบต่ออุบัติเหตุ ความเ
อัน เกิด จากการปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ับ จ้า ง และต้อ งรับ ผิด ต่อ ความเสีย หายจากการกร'£ทํำ หรือ พวน.ก.ร
โดยผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย \

ข้อ ๘. หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง
มวลซนกรุงเทพ เลขที่ H-to๓-๙-R0-๐๓๑๕ ลงวันที, ๒๙ กัน ยายน ๒๕๖๓ เป็น จำนวนเงิน ๘,๒๑๘ บาท
(แปดพันสองร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏินิติตามสัญญานี้
กรณีผ ู้ร ับ จ้า งใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพิ่อ การพาณีซ ย์แ ละประกอบธุร กิจ
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่งประเทศไทย
แจ้ง เวีย นให้ท ราบตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด
หรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ขีก ลางกำหนดก็ไ ด้ และจะต้อ งมีอ ายุ
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ต ามวรรคหนีง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม
ความรับ ผิด ทั้ง ปวงของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ถ้า หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลง
หรือ เสือ มค่า ลง หรือ มีอ ายุ ไม,ครอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ไม่ว ่าด้ว ยเหตุใดๆ
ก็ต าม ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งหาหลัก ประกัน มาเปลี่ย นให้ใ หม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว น
ตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามช้อ นี้ ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให ้แ ก'ผู้ร ับ จ้า ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี๋ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ การจ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตเป็น หนัง สือ จากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่า จ้า งได้อ นุญ าต
ให้จ ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม,เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พัน จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่
ตามสัญ ญานี้ และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผ ู้ร ับ จ้า งไปจ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นโดยฝ่า ฝืน ความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า ง
ต้อ งขำระค่า ปรับ ให้แ ก'ผู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (ลิบ ) ของวงเงิน 'ของร
ตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
+
พพ
ข้อ ©๐. การบอกเลิก สัญ ญา
หากผู้ว ่าจ้างเห็น ว่าผู้ร ับ จ้า งไม’อาจปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาได้ หรือผูรัป จ้า;ทุ้ผิด่ส ัญ ญา
ข้อ ใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็น ผู้ล ้ม ละลาย ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาได้ และมีส ิท ธิจ ้า งผู้ร ับ จ้า งรายใหม่
เข้าทำงานของผู้ร ับ จ้างให้ล ุล ่วงไป การใช้ส ิทธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม'กระทบสิท ธิของผู้ว่าจ้างที'จะเรียกร้อ ง
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

\+\

๖
ใน กรณ ี ว,าจ้า งใช้ส ิท ธิบ อกเลิก ส ัญ ญ า ว 'าจ้า งมีส ิท ธิร ิบ ห รือ บัง คับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดใต้ทันที ตามแต่จะเห็นสมควรไต้ทันที
นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
และค่า เสีย หายต่า งๆ ที,เกิด ขึ้น รวมทั้ง ค่า ใช้จ ่า ยทีเพื่ม ขึ้น ในการทำงานนั้น ต่อ ให้แ ล้ว เสร็จ ตามสัญ ญา
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ส ิท ธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม,เป็น เหตุให้ผู้รับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ท

ี' ผ

ู้

ผ

ู้

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิด ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก,ผู้ว ่า จ้า ง ผู้ร ับ จ้างต้อ งซดใช้ค ่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้ร ับ จ้า งไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี'จะหัก เอาจาก
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องช้าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตตามสัญญาไต้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ่ายที'บังคับ จากจำนวนเงิน ค่าจ้างที'ต้อ งช้าระ
หรือ จากหลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญ าแล้ว ยัง ไม,เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมซำระส,วนทีเหลือ
ทีย ัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที'หัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีที่มืเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที'ผู้ร ับ จ้า งไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที,กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับ
จ้า งไม'สามารถปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ได้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง
แจ้ง เหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ัง กล่า วพร้อ มหลัก ฐานเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบ เพื่อ ซองดหรือ ลดค่า ปรับ
หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที'กำหนด
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิท ธิ
เรีย กร้อ งในการที่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาโดยไม1มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานซัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง

๗
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

โดย นายสมหวัง ต๊ะน้อย กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ

พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
.พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๓๗๔๖๘๙๙๐
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๖๐๐๐๐๖๘

BA/ITA
คำสั่ง องค์การขนส่งมุวลซนกรงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

ที่ k*

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการฃื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้าง
บำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ (ฃสมก.) กรุงเทพๆ มีความประสงค์จะ จ้างจ้างบำรุงรักษาดูแล
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์คโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
เน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานกรรมการฯ
๒. นิติกร ๕
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๓. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นายสมยศ อินทรศิลป๋
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. นายซานนทร์ แก้วพรายตา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญชวน
๒. พิจารณาคัดเสือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ขวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็บ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประธานกรรมการๆ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. นายปียะสิทธี้ ทูลสุข
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสบเทศ
๓. นางสาวบิตยา ศรีนวลมาก
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่ ใะ)^ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

\

โครงการต่อ สัญ ญาจ้างบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรถ5เชื่อมต่อสัญญาณเ'น็ตเวิร์ค
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะการบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค
๑. รายละเอีย ดการจ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ประกอบด้ว ยรายการ
ดังต่อไปนี้
ลำดับ

รายการ

ยี่ห้อ

รุ่น

จำนวน/
ขุด
๒๔

๑ Access Switch
Brocade ICX ๗๒๕๐
๒. ระยะเวลาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแกไข
โครงการจ้างบำรุงรักษาดูแลอุป กรณ์เชื่อ มต่อสัญ ญาณเน็ต เวิร์ค มีก ำหนดระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. การให้บ ริการ
๓.๑ ผู้รับ จ้างต้อ งสรุป ผลรายงานเฉพาะกรณีท ี่ม ีก ารซ่อ มแซมแก้ไขอุป กรณ์รายละเอียดตามข้อ ๑.
ที่อยู่ในโครงการให้ ฃสมก. ทราบทุกครั้งที่เข้าดำเนินการ
๓.๒ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือแนะนำ หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที,อยู่ในโครงการ
เมื่อได้รับการร้องขอจาก ฃสมก.
๓.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ sticker Label รายละเอียดเลขที่สัญ ญา อายุสัญ ญา S/N ซื่อบริษัทผู้รับจ้าง
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ซัดเจน บนอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการทั้งหมด โดยจะต้องติดไว้บน
อุปกรณ์ทุกรายการที่อยู่ไนโครงการ
๔. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษา
๔.๑ กรณีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเข้า
แก้ไ ขภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมง นับ กัด จากเวลาที่ไต้รับ แจ้งจาก ขสมก. และดำเนิน การให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ขสมก.
๔.๒ กรณีซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ วับทำการ ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค
ที่มีคุณลักษณะไม่ตํ่ากว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานได้เปีนปกติใบวับกัดไป จนกว่า
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเบ็ตเวิร์คที่นำไปซ่อมแซมแก้ไขจะสามารถใช้งานได้เปีนปกติ
๔.๓ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ประกัน อุป กรณ ์เ ชื่อ มต่อ สัญ ญ าณ เน็ต เวิร ์ค ทั้ง หมดที่อ ยู่ใ นโครงการ
โดยปรับเปลี่ยนอะไหล่ทุกขิ้นส่วนที่มีการชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก ขสมก.
โดยต้องแจ้งให้ ขสมก. ทราบและได้รับอนุญาตจาก ขสมก. ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนอะไหล่ของ
อุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ
๔.๔ ผู้รับจ้างต้องสรุปรายงานผล การบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์คทุก
ครั้งที่เช้าดำเนิน การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขใ^)สมภ.,ท^าบเปีบ รายงานโดยแยกรายr “
ที่ทำการซ่อมแซมแก้ไข
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๔.๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ขสมก. มีลิทธึ๋
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้รันจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้อง
เนินผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดย ฃสมก. จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบและขำระเงิน ให้ ขสมก. ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก ขสมก. หรือ
ยินยอมให้ ขสมก. สามารถหักเงินจากค่าจ้างไต้
การรับประกันผลงาน
ผู้รับ จ้างมีห น้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโครงการให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานไต้ดีเนินปกติ หากมีอ ุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ขัด ช้อ งเนื่อ งจากตัว อุป กรณ์เขื่อ มต่อ
สัญ ญาณเน็ต เวิร์ค เอง รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ ขั่วโมง หรือร้อยละ ๕ ของเวลา
ใช้ง านทั้ง หมดในเดือ นนั้น แล้ว แต่ต ัว เลขใดจะมากกว่า กัน มิฉะนั้น ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ ขสมก.
คิด ค่าปรับ เวลาที่ไ ม่ส ามารถใช้อ ุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค ไต้ในส่ว นที่เกิน กำหนดช้างต้น
เนินรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕; ของอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามสัญญา โดยขำระให้แก่ ขสมก.
ภายใน ๑๕; วัน นับตั้งแต่ ฃสมก. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเนินหนังสือ หรือยินยอมให้ ขสมก. หักค่าปรับ
จากค่าจ้างประจำเดือนไต้
ค่าปรับ
ขสมก. สงวนสิทธึ๋ในการคิดค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏินัติงานไต้ตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดและปรับเนิน
รายวัน นับจากเวลาที่ไต้รับแจ้งจาก ฃสมก. จนถึงวันที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ
การขำระเงิน
การจ้า งบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค มีก ำหนดระยะเวลา ๑ ปี ขสมก.
จะขำระเงินให้กับผู้รับจ้างเนินรายเดือน โดยแบ่งการขำระเนิน ๑๒ เดือน ตลอดอายุสัญญาการว่าจ้าง
เงื่อนไขอื่น ๆ
๘.๑ ขสมก. ขอสงวนสิทธี้ใบการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด โดยจะทำการแจ้งเนิบหนังสือให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามลิบ) วัน โดยผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขยหรือ
เงินใด ๆ จาก ขสมก. ในการยกเลิกสัญ ญาดังกล่าว โดย ฃสมก. จะขำระค่าจ้างบำรุงรัก ษาดูแ ล
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์คจบถึงวับที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น
๘.๒ เงิน ค่าพัส ดุก ารจ้างบำรุงรัก ษาดูแลอุป กรณ์เชื่อมต่อสัญ ญาณเน็ตเวิร์ค ไต้มาจากงบประมาณปี
๒๕;๖๔ การลงนามสัญ ญาหรือข้อตกลงจะกระทำไต้ก ็ต่อเมื่อองค์ก ารไต้รับ อนุม ัติงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
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ใบเสนอราคา
QUOTATION
เรียน-TO : Bangkok Mass Transit Authority (ขสมท.)
We are please it submit the following quotation sa descibed below.
รายการ
รายfIะะพิอด

จานวน

ราคาขาย

ราคารวม

QTY

PRICE

TOTAL

DESCIPTION

ITEM

3/3/2563

วันอี๋/DATE:

Access Switch Brocade ICX7250
Maintenance 1 Year
1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

24

6,400.00

153,600.00

ได้รับขอ;ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
<$6»1
. ..ประธานกรรมกาพรวจรัน
ร?มการ!
I
กรรมกา?t
I
กรรมการร
I
กรรมการ?!
กรรมการ#*4, fP -jy รขา

ราคารวมทังสิน
ภาษีมูลค่าเพั๋ม 7%
( หนึงแสนหกหมืนสิพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมเงินทั้งสิน

153.600.00
10,752.00
164.352.00

/
ลมหวัง ต๊ะน้อย 081-4989101
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อมต่อ สัญ ญาณเน็ต เวิร ์ค โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ
เน็ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๖๔,๓๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ร>0 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

