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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๕๖๓ วันท่ี ร) ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑ ช.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 กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
ค อ ม พ ิว เต อ ร ์พ ร ้อ ม อ ุป ก ร ณ ์ ต า ม ส ัญ ญ า เล ข ท ี่ จ .๘ ๒ /๒ ๕ ๖๓  ลงว ัน ท ี่ ๓๐ ก ัน ย าย น  ๒๕๖๓ 
กับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

k  ^
(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้)

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



BMTA0อภํการบนล่0มวฟ้นนกรอเกพ

ต้นฉบับ
ออกการบนส่อขวลฺชนกรอเทพ

Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขท ี่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สัญญาเลขที่ .......

ส ัญ ญ าฉบ ับน ี้ทำข ึ้น  ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที,....... 1??°..'o y u ; ...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางลาวเบญจวรรณ เขี่เยมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ 
ท ะเบยน น ิต ิบ ุคคลเลขท ๐๑๓๔๔๓๘๐๐๑๒๖๑ ตามหนังสอรับรองฉบ ับท £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๖๐๑๑

;  0 , 7  1 -I _ Z ,ลงวับที ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตังอยู่เลขที ๑/๓ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๑๖ แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาว ซ ัญญาพา ดวงธนู ผู้ร ับมอบอำนาจตามหนังสือ 
มอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว ่าจ ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างบริการบำรุงร ักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผู้ร ับจ้างจะจัดหาวัสดุส ิงของซนิดที่ด ีได้มาตรฐานใข้เครืองมือดี และช่างผู้ขำนาญ 
และ!เมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบีติงานตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

ท่ี ๒๑๒/๒๔๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



Is

สำหรับการประกวดราคา 
จ้างบริการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ 
ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ
ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

1 “ "  1ลงวันท ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๓ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

เริอง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายส ัญญาที่ฃ ัดหรือแย้งก ับข ้อความในสัญญานี้ให ้ใช ้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผ ู้ว ่าจ ้างคำว ิน ิจฉ ัยของผ ู้ว ่าจ ้างให ้ถ ือ เน ินท ี่ส ุด  และผู้ร ับจ้างไม,ม ีส ิทธ ิเร ียกร ้องค ่าจ ้าง ค ่าเส ียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

0/ <รุ|
ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ

ผ ู้ร ับจ ้างตกลงให ้บร ิการตามส ัญ ญ าน ี้ ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๓ ถืงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเนินเวลาทั้งสิ้น ๑ (หน่ึง) ปี

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค ่าจ ้างบร ิการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ 

พร้อมอุปกรณ์ เนินเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซี่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จำนวน ๕๒,๒๐๕.๖๑ บาท (ห้าหมื่นสองพับสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิงของ 
ตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยองค์การจะจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๑๒ งวด 
งวดละ ๑ เดือน เนินจำนวนเงินเดือนละ ๖๖,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



๓

รวมค่าจ้างตลอดอายุส ัญญาเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม โดยผ ู้วาจ ้างจะจายเม ื่อผ ู้ร ับจ ้างได ้ดำเน ินการบริการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเวลา ๑ (หน่ึง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว

ค ่าจ ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้โนเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ใน ก รณ ีท ีม ีก าร เป ล ี่ยน แ ป ล งรายก ารต าม เอ ก ส ารแ น บ ท ้ายส ัญ ญ าผ น ว ก  ๒ 
ห ร ือม ีการเป ล ี่ยน แป ลงล ักษณ ะเฉพ าะ ของการบร ิการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ 
พร้อมอุปกรณ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้อง ม ีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวจะมีผลบังค ับต่อ 
เม่ือได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

๕. การรับประกันผลงาน
ผู้ร ับจ้างตกลงจ้างบริการบำรุงร ักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 

ตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดือยู,เสมอ โดยให้มีเวลาการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขัดช้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดช้อง ไม่เกินเดือนละ ๘ (แปด) ช่ัวโมง 
หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอม 
ให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการได้ ในส่วนที่เกินกำหนดช้างต้นเป็น 
รายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูนย์จุดศูนย์สามห้า) ของอัตราค่าจ้างต่อเด ือน ตามสัญญาขำระให้แก่ 
ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับ 
จากค่าจ้างประจำเดือนได้เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดช้องของการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้

เกณ ฑ ์การคำน วณ เวลาข ัดข ้องของการจ ้างบ ร ิการบ ำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้

- กรณีที,การบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เกิดขัดข้อง 
พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- ก รณ ีความ เส ียห ายอ ัน ส ืบ เน ือ งม าจาก ค วาม ข ัด ข ้อ งข อ งก ารบ ร ิก ารบ ำร ุงร ัก ษ า 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แตกต่างกันเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลา 
ข ัดช้องของการบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เช ื่อมต่อสัญญาณเนืตเวิร ์ค หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค ่าต่างๆ 
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ข้อ ๖. การให้บริการ
ผ ู้ร ับ จ ้างต กล งว ่า การจ ้างบร ิการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ 

พร ้อมอ ุปกรณ ์ ให ้รวมถ ึงการจ ้างบร ิการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ไขคอมพ ิวเตอร ์ พร้อมอุปกรณ ์ 
ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้การ
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๔

บริการบำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแก ้ใฃคอมพ ิวเตอร ์ พร ้อมอ ุปกรณ ์ อย ู่ในสภาพใช ้งานได ้ด ีตามปกติ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามช้อ ๔ แห่งสัญญานี้

ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดให ้ซ ่างผ ู้ม ีความรู้ความชำนาญ และส ิม ือด ีมาตรวจสอบบำร ุง 
รักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ คร ั้งภายในระยะเวลา ๑ ปี (๔ เดือน 
ต่อ ๑ ครั้ง) โดยเริมทำการบำรุงร ักษา (Preventive M aintenance) ตั้งแต่เดือนแรกที่ส ัญญา โดยต้องทำ 
ความสะอาด ด ูดฝ ่น เคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์พร ้อมอ ุปกรณ ์ ทำการตรวจสอบการทำงานของคอมพ ิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ให้สามารถทำงานไต้อย่างมืประสิทธิภาพ ณ สถานที่ตั้ง ในกรณีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขัดช้องใช้การไม่ไต้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน 
สภาพใช้การไต้ดืดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (ส่ี) ช่ัวโมง ๑ (หน้ีง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่ 
ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ 
รับจ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธี 
หนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสี่งที่จำเป็นให้ 
เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว

ในกรณ ีท ี' ผ ู้รับจ้างไม ่เช ้ามาซ ่อมแซมแก้ไขภายในเวลา ท ีกำหนด หรือไม,สามารถ 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม,สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทีมืคุณสมบัติท ัดเทียมก้นหรือดิกว่ามาเปลี่ยน 
ให ้ใช้งานไต้ ภายในเวลาท ี,กำหนดไว้ ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอมให ้ค ิดค ่าปร ับ เป ็น รายช ั่วโมง (เศษของชั่วโมง 
ให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐ .๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ ้างบำรุงร ักษา (รายงวด) 
ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้าง 
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ท ั้งน ี้ หากผู้รับจ้างไม,ดำเน ินการดังกล่าว ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิ 
จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม 
แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตามสัญญานี้ 
ไม,รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้ มีผลบังคับและความเสียหายของคอมพิวเตอร์ซี่งเกิดจาก 
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องร ับ ผ ิด ต ่อ ผ ู้ว ่าจ ้างใบ กรณ ีท ีผ ู้ร ับ จ ้าง ผ ู้แทบ ช ่าง หร ือล ูกจ ้าง 

ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ 
เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การไต้ดี โดยไม่อาจแก้ไขไต้ โดยผู้รับจ้าง 
จะต้องจัดหาการบำรุงร ักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ท ี' ม ีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการใช้งานไม่ตํ่ากว่าของเดิม ซดใช้แทน หรือขดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ในขณะที'เกิดความเสียหายในกรณีที'ไม,อาจจัดหาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ดังกล่าวซดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด



นับต ั้งแต ่เวลาท ี,ผ ู้ว ่าจ ้างบอกกล ่าวเป ็นหน ังส ือให ้ผ ู้ร ับจ ้างจ ัดหาการบำร ุงร ักษา 
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ มาชดใช้ให้แทน หรือซดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ ตามวรรคหนึ่ง ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างปรับเป ็นรายว ันในอ ัตรา 
ร้อยละ 0 .๑ ๐  ของค ่าจ ้างตามส ัญญาน ี้ ซ ึ่งค ิดเป ็นเงิน ๗๙๘ บาท (เจ ็ดร้อยเก ้าส ิบแปดบาทถ้วน) ต่อวัน 
จนกว่าผ ู้ว ่าจ ้างบอกเลิกส ัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว ่าจ้างต้องใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 
คอมพ ิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ ท ี่อ ืนประมวลผล ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมซดใช ้ค ่าใช ้จ ่ายเพ ื่อการด ังกล ่าวท ั้งส ิ้น  
แทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดย 
ผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

กส ิกรไทย จ ำก ัด  (มหาซน) ส าขาส ะพ าน ให ม ่ ด อ น เม ือ ง เลขท ี ๑๐๐๐๓ ๔ ๓ ๑๖๐๕ ๒  ลงว ันท ี่ 
๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ 
(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับ จ ้างใช ้ห น ังส ือค ํ้าป ระก ัน มาเป ็น ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หร ืออาจเป ็นหน ังส ือค ํ้าประก ันอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ตามว ิธ ีการท ี่กรมน ัญ ซ ีกลางกำหนดก ็ไต ้ และจะต้องมี 
อายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ห ล ักป ระก ัน ท ีผ ู้ร ับ จ ้างน ำม าม อ บ ให ้ตาม วรรคห น ึ่ง  จะต ้องม ือาย ุครอบ คล ุม  
ความรับผิดท ั้งปวงของผู้ร ับจ ้างตลอดอายุส ัญญา ถ้าหลักประกันที'ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบให้ด ังกล่าวลดลง 
หรือเสื่อมค่าลง หรือม ีอายุ ไม ่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ร ับจ้างตลอดอายุส ัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องหาหลักประก ันมาเปลี่ยนให ้ใหม ่หร ือหลักประก ันเพ ิมเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วน 
ตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันทีผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที'ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผ ู้ว ่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม,เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามส ัญญาน ี้ และผ ู้ร ับจ ้างจะย ังคงต ้องร ับผ ิดในความผ ิดและความประมาทเล ิน เล ่อของผ ู้ร ับจ ้างช ่วง 
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณ ีผ ู้ร ับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผ ู้ร ับจ ้าง 
ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ . การบอกเลิกสัญญา
หากผู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าผู้ร ับจ้างไม,อาจปฏิบ ัติตามสัญญาได้ หรือผู้ร ับจ้าง ผิดสัญญา 

ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป ็นผู้ล ้มละลาย ผู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิบอกเลิกส ัญญาได้ และมีส ิทธิจ้างผ ู้ร ับจ้างรายใหม่ 
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที'จะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

ใน ก ร ณ ีท ีผ ู้'ว ่าจ ้างใข ้ส ิท ธ ิบ อ ก เล ิก ส ัญ ญ า ผ ู้'ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิร ิบ ห ร ือ บ ังค ับ  
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดได้ทันที ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที 
นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
และค ่าเส ียหายต ่างๆ ที'เก ิดขึ้น รวมท ั้งค ่าใช ้จ ่ายท ี่เพ ิมข ึ้นในการทำงานน ั้นต ่อให ้แล ้วเสร็จตามส ัญญา 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว ่าจ้างไม1ใช้ส ิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป ็นเหตุให้ผู้ร ับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑®. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช ้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ ้าง ผู้ร ับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่ซดใช ้ให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนภายในระยะเวลาด ังกล ่าวให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ีจะห ัก เอาจาก 
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บ ังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้องชำระ 
ห ร ือจากห ส ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าแล ้วย ังไม1เพ ียงพ อ ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอ ม ช ำระส ่วน ท ี่เห ล ือ  
ท ี'ย ังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หร ือค ่าใช ้จ ่ายน ั้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด) วัน 
นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



๗

จ้อ ©๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม,ต ้องร ับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ื่นตามที,กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึ่งอ อกตาม ความ ใน กฎ ห ม ายว ่าด ้วยการจ ัดซ ือจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  
ทำให ้ร ับ จ้างไม,สามารถปฏ ิบ ัต ิตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาในข ้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข ้อ ๗ ได ้ ผ ู้ร ับ จ ้าง 
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ 
หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม1ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เร ียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม1มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานซ ัดแจ้งหรือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามส ัญญาตามวรรคหนึ่ง 
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ ม ีข ้อความถูกต้องตรงกัน คู,ส ัญญาไต้อ ่านและเข ้าใจข ้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ
(นางสาวเบญจวรรณ เบ่ีเยมสุวรรณ)

ลงซอ................. .............................................ผู้รับจ้าง
(บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด 

นางสาวซัญญาพา ดวงธนู ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ.............................................................. พยาน
(นายมานิตย์ ริณ์ภาคจิตร์)

ลงซอ.................... r...y.................................. พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๓๗๔๔๔๔๐๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๖๐๐๐๐๗๕
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ท รฯ

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างว ่าจ ้างบริการบำรุงร ักษาและซ ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ ด ้วยวิธ ีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างว่าจ้าง 
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ 
แต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ข่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๓. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ
สำนักกฏหมาย

๔. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. นางสาวกัญญารัตน์ รีละ'ซาติ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๖. นางสาวนภัสชล แก้วมงคล กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ แ 

ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เ ^ '
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประธานกรรมการฯ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 

กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. นายวราราช ซื่อดี กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ 
งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒(ราอ๐ ข้อ ๑๗๕

ลง ณ วันท M S  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ



๖ . ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง 
ต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับ 
จากเวลาที่ไต้รับแจ้งจาก ขสมก. จนถึงเวลาที่ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ 

๗. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)
๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อม 

ระบบ Call Center ให้บริการรับแจ้ง ๒๔ ซม.
๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และ 

อุปกรณ์กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า ๑1๐๐๐,๐๐๐.0๐ 
บาท (หนึ่งล้านบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า ๓ สัญญาในระยะเวลาไม่เกิน 
๓ ปี นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับหรือสำเนาสัญญาของงาน และขื่อ เบอร์โทร 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นซองประกวดราคา 

๘. การชำระเงิน
การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา 
๑ ปี โดย ฃสมก. จะดำเนินการแบ่งชำระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ท้ังหมด ๑๒ เดือน 
ตลอดอายุสัญญาการว่าจ้าง 

๙. เงื่อนไขอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ 

อยู่ในโครงการ ไต้มาจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำไต้ 
ต่อเมื่อ องค์การไต้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ เท่านั้น 

๙.๒ ฃสมก. ขอสงวนลิทธี้กรณีมีความจำเป็นทางราชการในการบอกเลิกสัญญาก่อนครบ 
กำหนดโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) 
วัน ขื่งผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆไต้ทั้งสิ้นจากการบอกเลิกสัญญา โดย 
ขสมก. จะชำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ใน 
โครงการ จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น

./......... /.



BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที' ๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะ 
การเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเอ็กซ์พี(ไทยแลนด์)จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง 
ส้ิน ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพับบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี เมษายน พ.ค. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



๔. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้
๔.๑ การบำรุงรักษา (Preventive M aintenance) มีรายละเอียดดังนี้

ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการดำเนินการตรวจสอ•บบำรุงรักษาระ'บนคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ที่อยูในโครงการ จำนวน ๓ คร้ัง ภายในระยะเวลา ๑ ปี (๔ เดือนต่อ ๑ คร้ัง) โดย 
เริ่มทำการบำรุงรักษา (Preventive M aintenance) ตั้งแต่เดือนแรกที่ทำสัญญา โดยต้องทำ 
ความสะอาด ดูดฝ่นเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ทำการตรวจสอบการทำงาบของ 
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้สามารถทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานท่ีติดต้ัง 

๔.๒ การซ่อมแซมแก้ไข (Corrective M aintenance) มีรายละเอียดดังนี้
๔.๒.๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ผู้รับจ้างต้องเช้าดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา ๔ ช่ัวโมง (วันทำการ . ๕ x ๘ )  
นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งจาก ฃสมก. และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ร) วัน 
ทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ทั้งสิ้นจาก ฃสมก.

๔.๒.๒ กรณีซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จตามข้อ ๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม,ตรกว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานได้ ในวัน 
ถัดไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำไปซ่อมแซมแก้ไข จะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข 
ให้สามารถใช้งานได้ดีด ังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ไต้รับไปดำเนินการ 
ซ่อมแซมแก้ไข

๔.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยูในโครงการ ท้ัง Hardware 
และ Software โดยปรับเปลี่ยนอะไหล่ทุกขิ้นส่วนที่มีการชำรุดบกพร่อง รวมถึง 
ปรับเปลี่ยน Dump Toner และกล่องบำรุงรักษา(ซับหมึก) ของ Printer โดยโม่คิด 
ค่าใช้จ ่ายเพ ิ่มเต ิมจาก ฃสมก. และต้องไต้รับอนุญาตจาก ฃสมก. ก่อนดำเนินการ 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง  ๆ ทุกครั้ง

๔.๒.๔ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขตามข้อกำหนด ขสมก. 
มีสิทธิ๋ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้รับจ้าง 
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดย ขสมก. 
จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและชำระเงินให้ ฃสมก. ภายใน ๗ วัน นับจาก 
วันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก ขสมก. หรือยินยอมให้ ขสมก. สามารถหักเงินจาก 
ค่าว่าจ้างไต้

๕. การรับประกันผลงาน
ผู้รับจ้างมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ใน 

โครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นปกติ หากมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขัดช้องเนื่องจากตัว 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอง รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ ช่ัวโมง หรือร้อยละ ๕ ของ 
เวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ 
ฃสมก. คิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ใบส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น 
เป็นรายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๔ ของอัตราค่าจ้างต่อเดือนตามสัญญา โดยชำระให้แก่ 
ฃสมก. ภายใน ๑๔ วัน นับต้ังแต่ ฃสมก. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือ



J S o
บริษัท ดีเอ็กซ์พี ( ไทยแลนด์) จำกัด
เลขท่ี 1/3 ซอยพหลโยธิน48 แยก 16 แขวงอนุสาวริย์ เขตบางเขน ก}งเทพมหานคร 10220 
โทรกัพท์ ะ 0-2971-4487-8 โทรสาร ะ 0-2521-6763

ท่ี DXP6304/005
วันท่ี 24 เมษายน 2563

เร่ือง ยินดีลดราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เลขท่ี 7/2563 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้านายผาไทย จิตรปฏิมา กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอ็กซ์พิ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการ 
หลักในด้านจัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ได้ร่วมเข้าเสนอราคา 
ราคา ราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามประกาศขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขท่ี 7/2563 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

โดยบริษัทฯ ได้เสนอราคาจ้างฯ ในคร้ังน้ีเป็นจำนวนเงินรวม 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ราคารวม 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าไข้จ่ายอ่ืนๆไว้แล้ว บริษัทฯ ยินดีลดราคาท่ีเสนอในคร้ังน้ี คงเหลือเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 798,000.00 
บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สำหรับระยะเวลาการบริการท้ังส้ิน 12 เดือน โดยเฉล่ีย 
เป็นค่าบริการเดือนละ 66,500.00 บาท (หกหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าไข้จ่ายอ่ืนๆไว้แล้ว 
และบริษัทฯ ยินดียอมรับเง่ือนไขการส่งมอบงานและการขำระเงิน ตามท่ี องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ กำหนด



โครงการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้โขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ขอบเขตการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีรายการ ดังต่อไปน้ี 
๑. รายล ะ เอ ียด ระบ บ ค อ ม พ ิว เต อ ร ์แ ล ะอ ุป ก รณ ์ท ี่ว ่าจ ้างบ ำร ุงร ัก ษ าแ ล ะซ ่อ ม แ ซ ม แ ก ้ไข  

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ลำดับ รายการ ย่ีห้อ รุ่น จำนวน

๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) Lenovo Think C enter M d๐๐ ๒๗๓
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book Lenovo Think Pad L๔๖๐ ๙
๓ เครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว Dot Matrix Epson LQ ๒๐๙๐ ๗๗
(si เครื่องพิมพ์ขนิด Laser J e t (ขาว-ดำ) Epson ALTvfe๐๐ DN ๕๐
๕ เครื่องพิมพ์สีขนิด Inkjet Multifunction Epson โพ-๓๕๒๑ ๖๒
๖ เครื่องพิมพ์สีแบบ Laser Color (A๓) Epson AL-G^ ๓๐ oN ๒
๗ เครื่องพิมพ์สีแบบ Laser Color ^๔ ) Epson A L-Cto ๐ oN ๓
๘ จอแสดงภาพแบบ LED TV ขนาด ๔๘ น้ิว Samsung D M ^ E ๑
๙ เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์-วีดีโอ (Projector) Epson EG-Xm๑ ๒

๑๐ เครื่อง Scanner Epson DS ๕๒๐ ๑

๒. ระยะเวลาการว่าจ้างบำรุงรักษา
การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีระยะเวลา ๑ ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๓. การให้บริการ
๓.® ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผน วิธีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รายละเอียดตาม 

ข้อ ๑. ให้กับ ฃสมก. หลังจากวันที่ลงนามสัญญาภายใน ๑๕ วัน
๓.๒ ผู้รับจ้างต้องให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รายละเอียด 

ตามข้อ ๑. ณ สถานที่ติดตั้งที่หน่วยงาบของ ฃสมก. ให้อยู่ใบสภาพพร้อมใช้งาน โดย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญการต้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑. เพื่อใข้ในงานจ้างที่จำเป็น 
สำหรับการปฏิบัติตามโครงการนี้

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ท่ีอยู่ 
ในโครงการให้ ขสมก. ทราบทุก  ๆ เดือน ตลอดอายุสัญญา โดยแยกประเภทรายการแต่ละ 
หน่วยงาน

๓.๔ ผู้ร ับจ้างต้องสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับผู้ว ่าจ ้าง ในเรื่องที่มี 
ผลกระทบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต้ัง Software และ Hardware ท่ีอยู่ในโครงการ

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Sticker label รายละเอียดเลขที่ส ัญญา อายุส ัญญา S/N ซื่อบริษัท 
ผู้รับจ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ขัดเจน โดยจะต้องติดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม 
อุปกรณ์ที่อยในโครงการทุกรายการ


