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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
/ ๒๕๖๓
วันที่ ร) ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง 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 ได้จัดทำสัญ ญาจ้างบริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไข
ค อ ม พ ิว เต อ ร์พ ร้อ ม อ ุป ก รณ ์ ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่ จ .๘๒/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๓๐ ก ัน ยายน ๒๕๖๓
กับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑๐ ๓ ๑๐
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สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สัญญาเลขที่
.......
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที,....... 1??°..'o y u ; ...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางลาวเบญจวรรณ เขี่เยมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรีย กว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจการค้า กระทรวงพาณิข ย์
ทะเบยนนิต ิบ ุค คลเลขท ๐๑๓๔๔๓๘๐๐๑๒๖๑ ตามหนัง สอรับ รองฉบับ ท £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๖๐๑๑
;
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ลงวับที ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตังอยู่เลขที ๑/๓ ซอยพหลโยธิน ๔๘ แยก ๑๖ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุง เทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาว ซัญ ญาพา ดวงธนู ผู้ร ับ มอบอำนาจตามหนัง สือ
มอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิว เตอร์ พร้อมอุป กรณ์ อุป กรณ์ก ารประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญา
ผนวก ๒ ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า จ้างบริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์
ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.)
ผู้ร ับ จ้า งจะจัด หาวัส ดุส ิง ของซนิด ที่ด ีไ ด้ม าตรฐานใข้เครือ งมือ ดี และช่างผู้ข ำนาญ
และ!เมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบีติงานตามสัญญา
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
ที่ ๒๑๒/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

Is
สำหรับการประกวดราคา
จ้างบริการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๒ หน้า
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ
ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๓ หน้า
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
1 “ " ๒๕๖๓
1
ลงวันท ๒๔ เมษายน
จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เริอง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา
การประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที่ฃ ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ใ ห้ใ ช้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกัน เอง ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจฉัย
ของผู้ว ่า จ้า งคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า งให้ถ ือ เนิน ที่ส ุด และผู้ร ับ จ้า งไม,มีส ิท ธิเรีย กร้อ งค่า จ้า ง ค่า เสีย หาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บ ริก าร
0/ <รุ|
ผู้ร ับ จ้า งตกลงให้บ ริก ารตามสัญ ญานี้ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๓ ถืงวัน ที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเนินเวลาทั้งสิ้น ๑ (หนึ่ง) ปี
ข้อ ๔. ค่าจ้า งและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงขำระค่า จ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์
พร้อมอุปกรณ์ เนินเงินทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซี่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน ๕๒,๒๐๕.๖๑ บาท (ห้าหมื่นสองพับสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนค่าแรงงานค่าสิงของ
ตลอดอายุสัญ ญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยองค์ก ารจะจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๑๒ งวด
งวดละ ๑ เดือน เนินจำนวนเงินเดือนละ ๖๖,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓
รวมค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาเป็น จำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๗๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ด แสนเก้าหมื่น แปดพัน บาทถ้ว น)
รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม โดยผู้ว าจ้า งจะจายเมื่อ ผู้ร ับ จ้า งได้ด ำเนิน การบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาแล้ว
ค่า จ้า งตามสัญ ญานี้ เป็น อัต ราที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ บริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้โนเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ใน กรณ ีท ีม ีก ารเป ลี่ย น แป ลงรายการตามเอกส ารแน บ ท ้า ยส ัญ ญ าผน วก ๒
หรือ มีก ารเปลี่ย นแปลงลัก ษณะเฉพาะ ของการบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์
พร้อ มอุป กรณ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้อง มีก ารเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขอัต ราค่า จ้า งบริก ารบำรุง รัก ษา
และซ่อมแซมแก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไ ขอัต ราค่า จ้า งบริก ารดัง กล่า วได้ การเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขอัต ราค่า จ้า งบริก ารดัง กล่า วจะมีผ ลบัง คับ ต่อ
เมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้
๕. การรับประกันผลงาน
ผู้ร ับ จ้า งตกลงจ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์
ตามสัญ ญานี้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดือยู,เสมอ โดยให้ม ีเวลาการจ้างบริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุป กรณ์ ขัดช้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดช้อง ไม่เกินเดือนละ ๘ (แปด) ชั่วโมง
หรือร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับ จ้างยิน ยอม
ให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับ เวลาที่ไม่ส ามารถใช้พ ร้อมอุป กรณ์ท ี่อยู่ในโครงการได้ ในส่วนที่เกินกำหนดช้างต้นเป็น
รายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ (ศูน ย์จ ุด ศูน ย์ส ามห้า) ของอัต ราค่า จ้า งต่อ เดือ น ตามสัญ ญาขำระให้แก่
ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าปรับ
จากค่า จ้า งประจำเดือ นได้เกณฑ์ก ารคำนวณเวลาขัด ช้อ งของการจ้างบริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้
เกณฑ์ก ารคำนวณ เวลาขัด ข้อ งของการจ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปดังนี้
- กรณีที,การบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เกิดขัดข้อง
พร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณ ีค วามเสีย ห ายอัน สืบ เนือ งมาจากความขัด ข้อ งของการบริก ารบำรุง รัก ษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ แตกต่า งกัน เวลาที่ใช้ใ นการคำนวณค่า ปรับ จะเท่ากับ เวลา
ขัด ช้อ งของการบำรุง รัก ษาดูแ ลอุป กรณ์เชื่อ มต่อ สัญ ญาณเนืต เวิร ์ค หน่ว ยนั้น คูณ ด้ว ยตัว ถ่ว งซึ่ง มีค ่า ต่า งๆ
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ข้อ ๖. การให้บ ริการ
ผู้ร ับ จ้า งตกลงว่า การจ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์
พร้อ มอุป กรณ์ ให้ร วมถึง การจ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์
ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญานี้ โดยจะทำการซ่อ มแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็น ทุก ประการ เพื่อให้การ
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บริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ใ ฃคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ อยู่ใ นสภาพใช้ง านได้ด ีต ามปกติ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามช้อ ๔ แห่งสัญญานี้
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจัด ให้ซ ่า งผู้ม ีค วามรู้ค วามชำนาญและสิม ือ ดีม าตรวจสอบบำรุง
รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ จำนวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปี (๔ เดือ น
ต่อ ๑ ครั้ง) โดยเริม ทำการบำรุง รัก ษา (Preventive M aintenance) ตั้ง แต่เดือ นแรกที่ส ัญ ญา โดยต้องทำ
ความสะอาด ดูด ฝ่น เครื่อ งคอมพิว เตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์ ทำการตรวจสอบการทำงานของคอมพิว เตอร์
พร้อมอุป กรณ์ให้สามารถทำงานไต้อย่างมืประสิทธิภาพ ณ สถานที่ตั้ง ในกรณีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขัดช้องใช้การไม่ไต้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพใช้การไต้ดืดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๔ (สี่) ชั่วโมง ๑ (หนี้ง) วัน นับตั้งแต่เวลาที่
ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง โดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
รับ จ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธี
หนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยขอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสี่งที่จำเป็นให้
เสร็จเรียบร้อยภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว
ในกรณี ร ับ จ้า งไม่เช้า มาซ่อ มแซมแก้ไ ขภายในเวลา กำหนด หรือไม,สามารถ
ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม,สามารถจัด หาอุป กรณ์ใ หม่ท ีม ืค ุณ สมบัต ิท ัด เทีย มก้น หรือ ดิก ว่า มาเปลี่ย น
ให้ใ ช้ง านไต้ ภายในเวลาที,กำหนดไว้ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ค ิด ค่า ปรับ เป็น รายชั่ว โมง (เศษของชั่ว โมง
ให้น ับ เป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัต ราร้อ ยละ ๐.๑๐ (ศูน ย์จ ุด หนึ่ง ศูน ย์) ของค่า จ้า งบำรุง รัก ษา (รายงวด)
ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้าง
ดำเนิน การซ่อ มแซมแก้ไ ขแล้ว เสร็จ แล้ว แต่ก รณี ทั้ง นี้ หากผู้รับจ้างไม,ดำเนิน การดัง กล่า ว ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิ
จ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซม
แก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
การจ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ ตามสัญ ญานี้
ไม,รวมถึง การเปลี่ย นแปลงลัก ษณะเฉพาะของบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์
หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้ มีผลบังคับและความเสียหายของคอมพิวเตอร์ซี่งเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง
ท
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ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับ จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้ว ่า จ้า งใบกรณ ีท ีผ ู้ร ับ จ้า ง ผู้แ ทบ ช่า ง หรือ ลูก จ้า ง
ของผู้ร ับ จ้างจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ
เป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การไต้ดี โดยไม่อาจแก้ไขไต้ โดยผู้รับจ้าง
จะต้อ งจัด หาการบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ ค ุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ
และความสามารถในการใช้งานไม่ตํ่ากว่าของเดิม ซดใช้แทน หรือขดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุป กรณ์ ในขณะที'เกิดความเสียหายในกรณีที'ไม,อาจจัด หาการบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ดังกล่าวซดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
ท
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นับ ตั้ง แต่เวลาที,ผู้ว ่า จ้า งบอกกล่า วเป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ร ับ จ้า งจัด หาการบำรุง รัก ษา
และซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ มาชดใช้ให้แทน หรือซดใช้ราคาการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไ ขคอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งปรับ เป็น รายวัน ในอัต รา
ร้อ ยละ 0.๑ ๐ ของค่า จ้า งตามสัญ ญานี้ ซึ่ง คิด เป็น เงิน ๗๙๘ บาท (เจ็ด ร้อ ยเก้า สิบ แปดบาทถ้ว น) ต่อวัน
จนกว่า ผู้ว ่า จ้า งบอกเลิก สัญ ญาตามสัญ ญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว ่าจ้างต้อ งใช้บ ำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
คอมพิว เตอร์ พร้อ มอุป กรณ์ ที่อ ืน ประมวลผล ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมซดใช้ค ่า ใช้จ ่า ยเพื่อ การดัง กล่า วทั้ง สิ้น
แทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้รับ จ้างจะต้องรับผิดขอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ
อัน เกิด จากการปฏิบัต ิงานของผู้รับ จ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้น กระทำโดย
ผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย
ข้อ ๘. หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ ผู้รับ จ้างได้น ำหลัก ประกัน เป็น หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร
กสิก รไทย จำก ัด (มหาซน) สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือ ง เลขที ๑๐๐๐๓๔๓๑๖๐๕๒ ลงวัน ที่
๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔
(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญามามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณ ีผ ู้ร ับ จ้า งใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือ คํ้าประกัน ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารทีป ระกอบกิจ การในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือ บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ีได้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิซ ย์แ ละประกอบธุร กิจ
คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที'ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวีย นให้ท ราบตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด
หรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมนัญ ซีก ลางกำหนดก็ไ ต้ และจะต้อ งมี
อายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ทีผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมือ ายุค รอบคลุม
ความรับ ผิด ทั้ง ปวงของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลัก ประกัน ที'ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ด ัง กล่า วลดลง
หรือ เสื่อ มค่าลง หรือ มีอ ายุ ไม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ไม,ว่าด้ว ยเหตุใดๆ
ก็ต าม ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งหาหลัก ประกัน มาเปลี่ย นให้ใ หม่ห รือ หลัก ประกัน เพิม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว น
ตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ทีผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก'ผู้รับ จ้างโดยไม่ม ี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ การจ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นที'ได้ร ั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 พ้น 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 ผิน ความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า ง
ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๐. การบอกเลิก สัญ ญา
หากผู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า ผู้ร ับ จ้า งไม,อาจปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาได้ หรือ ผู้ร ับ จ้า ง ผิดสัญ 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 ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่กระทบสิท ธิข องผู้ว่าจ้างที'จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง
ใน กรณ ีท ีผ ู้'ว่า จ้า งใข ้ส ิท ธิบ อก เลิก ส ัญ ญ า ผู้' ว่า จ้า งมีส ิท ธิร ิบ ห รือ บ ัง คับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดได้ทันที ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที
นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
และค่า เสีย หายต่า งๆ ที'เกิด ขึ้น รวมทั้ง ค่า ใช้จ ่า ยที่เพิม ขึ้น ในการทำงานนั้น ต่อ ให้แ ล้ว เสร็จ ตามสัญ ญา
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม1ใ ช้ส ิท ธิเลิก สัญ ญาดัง กล่า วตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๑®. การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิด ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยแก่ผ ู้ว ่า จ้า ง ผู้ร ับ จ้างต้อ งขดใช้ค ่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้ร ับ จ้า งไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ีจ ะหัก เอาจาก
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายที่บ ัง คับ จากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ งชำระ
หรือ จากหสัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญ าแล้ว ยัง ไม1เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นที่เ ห ลือ
ที'ยัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน
นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

๗
จ้อ ©๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที,กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซือ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ทำให ้ร ับ จ้างไม,สามารถปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ ได้ ผู้ร ับ จ้า ง
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ
หรือ ขยายเวลาทำการตามสัญ ญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ล้าผู้รับจ้างไม1ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ
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
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญ ญาตามวรรคหนึ่ง
อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู,สัญ ญาไต้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงซื่อ
(นางสาวเบญจวรรณ เบี่เยมสุวรรณ)
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 องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
รฯ
ท
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้า งว่า จ้า งบริก ารบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ขคอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้า งว่าจ้าง
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) และ
เพื่อ ให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้าง และการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอ
แต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ สำหรับ การประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริก ารบำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แ ละอุป กรณ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์

๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ข ่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๓. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม

กรรมการ

สำนักกฏหมาย
๔. หัวหน้างานปฏิบ ัต ิก ารคอมพิวเตอร์

กรรมการ

กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารคอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. นางสาวกัญ ญารัต น์ รีละ'ซาติ

กรรมการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ
๖. นางสาวนภัสชล แก้วมงคล

กรรมการและเลขานุก าร

เจ้าหน้าที่ร ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
งานบริก ารระบบคอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่าย
กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารคอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือ ขื่อ พร้อ มตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการเสนอราคาต่างๆ แ
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่ม งานปฏิบ ัติก ารคอมพิวเตอร์แ ละเครือ ข่ายประธานกรรมการฯ
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. หัวหน้างานบริก ารระบบคอมพิวเตอร์แ ละเครือ ข่าย กรรมการ
กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารคอมพิวเตอร์แ ละเครือ ข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. นายวราราช ซื่อดี

กรรมการและเลขานุก าร

เจ้าหน้าที่ร ะบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
งานบริก ารระบบคอมพิวเตอร์แ ละเครือ ข่าย
กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารคอมพิวเตอร์แ ละเครือ ข่าย
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็น ไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนิน การตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.๒(ราอ๐ ข้อ ๑๗๕
ลง ณ วันท M S มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ปฏิบัต ิก ารแทน
ผู้อ ำนวยการองค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ

๖. ค่าปรับ
กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง
ต้องเสียค่าปรับ เป็น รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับ
จากเวลาที่ไต้รับแจ้งจาก ขสมก. จนถึงเวลาที่ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ
๗. คุณ สมบัติของผู้เสนอราคา (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
เสนอราคาต้อ งแสดงหลัก ฐานต้น ฉบับ หรือ สำเนาสัญ ญาของงาน และขื่อ เบอร์โทร
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันยื่นซองประกวดราคา
๘. การชำระเงิน
การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีกำหนดระยะเวลา
๑ ปี โดย ฃสมก. จะดำเนินการแบ่งชำระเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ทั้งหมด ๑๒ เดือน
ตลอดอายุสัญญาการว่าจ้าง
๙. เงื่อนไขอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
อยู่ในโครงการ ไต้มาจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ การลงนามหรือข้อตกลงจะกระทำไต้
ต่อเมื่อ องค์การไต้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี ๒๔๖๔ เท่านั้น
๙.๒ ฃสมก. ขอสงวนลิท ธี้ก รณีมีค วามจำเป็น ทางราชการในการบอกเลิกสัญ ญาก่อนครบ
กำหนดโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ)
วัน ขื่งผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไต้ทั้งสิ้นจากการบอกเลิกสัญญา โดย
ขสมก. จะชำระค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ใน
โครงการ จนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาเท่านั้น
./......... /.

BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิว เตอร์
และอุป กรณ์ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที' ๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคาได้แก่ บริษัท ดีเอ็กซ์พี(ไทยแลนด์)จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพับบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ค. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

๔. การซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้
๔.๑ การบำรุงรักษา (Preventive M aintenance) มีรายละเอียดดังนี้
ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการดำเนินการตรวจสอ•บบำรุงรักษาระ'บนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่อยูในโครงการ จำนวน ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๑ ปี (๔ เดือนต่อ ๑ ครั้ง) โดย
เริ่มทำการบำรุงรักษา (Preventive M aintenance) ตั้งแต่เดือนแรกที่ทำสัญญา โดยต้องทำ
ความสะอาด ดูด ฝ่น เครื่อ งคอมพิว เตอร์พ ร้อ มอุป กรณ์ ทำการตรวจสอบการทำงาบของ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้สามารถทำงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถานที่ติดตั้ง
๔.๒ การซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance) มีรายละเอียดดังนี้
๔.๒.๑ กรณีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ผู้รับ จ้างต้องเช้าดำเนิน การแก้ไขภายในระยะเวลา ๔ ชั่วโมง (วันทำการ . ๕x ๘)
นับ ถัด จากเวลาที่ได้ร ับ แจ้งจาก ฃสมก. และดำเนิน การให้แล้วเสร็จภายใน ร) วัน
ทำการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจาก ฃสมก.
๔.๒.๒ กรณีซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จตามข้อ ๔.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะไม,ตรกว่า หรือดีกว่ามาทดแทนให้สามารถใช้งานได้ ในวัน
ถัดไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำไปซ่อมแซมแก้ไข จะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ส ามารถใช้ง านได้ด ีด ัง เดิม ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ไต้รับไปดำเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข
๔.๒.๓ ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยูในโครงการ ทั้ง Hardware
และ Software โดยปรับ เปลี่ยนอะไหล่ท ุก ขิ้น ส่ว นที่ม ีก ารชำรุด บกพร่อ ง รวมถึง
ปรับเปลี่ยน Dump Toner และกล่องบำรุงรักษา(ซับหมึก) ของ Printer โดยโม่คิด
ค่า ใช้จ ่า ยเพิ่ม เติม จาก ฃสมก. และต้องไต้รับอนุญ าตจาก ฃสมก. ก่อนดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกครั้ง
๔.๒.๔ หากผู้รับ จ้างไม่ด ำเนิน การบำรุงรัก ษาหรือ ซ่อ มแซมแก้ไขตามข้อ กำหนด ขสมก.
มีสิทธิ๋ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้รับจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคคลภายนอก โดย ขสมก.
จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับ จ้างทราบและชำระเงิน ให้ ฃสมก. ภายใน ๗ วัน นับจาก
วัน ที่ไต้รับ หนังสือ แจ้งจาก ขสมก. หรือ ยิน ยอมให้ ขสมก. สามารถหัก เงิน จาก
ค่าว่าจ้างไต้
๕. การรับประกันผลงาน
ผู้รับ จ้างมีห น้าที่บ ำรุงรัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ท ั้งหมดที่อ ยู่ใน
โครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด ีเป็น ปกติ หากมีอ ุป กรณ์ค อมพิวเตอร์ข ัด ช้อ งเนื่อ งจากตัว
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอง รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ ของ
เวลาใช้งานทั้งหมดในเดือ นนั้น แล้ว แต่ต ัว เลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้รับจ้างยินยอมให้
ฃสมก. คิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ใบส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น
เป็น รายชั่วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๔ ของอัต ราค่าจ้างต่อ เดือ นตามสัญ ญา โดยชำระให้แก่
ฃสมก. ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่ ฃสมก. แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ หรือ

JSo

บริษัท ดีเอ็กซ์พี ( ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1/3 ซอยพหลโยธิน48 แยก 16 แขวงอนุสาวริย์ เขตบางเขน ก}งเทพมหานคร 10220
โทรกัพท์ ะ0-2971-4487-8 โทรสาร ะ0-2521-6763
ที่ DXP6304/005
วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง

ยินดีลดราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

เรียน

คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

ข้าพเจ้านายผาไทย จิตรปฏิมา กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอ็กซ์พิ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการ
หลักในด้านจัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ได้ร่วมเข้าเสนอราคา
ราคา ราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามประกาศขององค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
โดยบริษัทฯ ได้เสนอราคาจ้างฯ ในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินรวม 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าไข้จ่ายอื่นๆไว้แล้ว บริษัทฯ ยินดีลดราคาที่เสนอในครั้งนี้ คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 798,000.00
บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับระยะเวลาการบริการทั้งสิ้น 12 เดือน โดยเฉลี่ย
เป็นค่าบริการเดือนละ 66,500.00 บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าไข้จ่ายอื่นๆไว้แล้ว
และบริษัทฯ ยินดียอมรับเงื่อนไขการส่งมอบงานและการขำระเงิน ตามที่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ กำหนด

โครงการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้โขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
ขอบเขตการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. รายละเอีย ดระบบคอมพ ิว เตอร์แ ละอุป กรณ ์ท ี่ว ่า จ้า งบำรุง รัก ษาและซ่อ มแซมแก้ไ ข
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
จำนวน
ลำดับ
รุ่น
รายการ
ยี่ห้อ
๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
Lenovo Think Center Md๐๐ ๒๗๓
๙
Think Pad L๔๖๐
๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
Lenovo
๗๗
LQ ๒๐๙๐
๓ เครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว Dot Matrix
Epson
๕๐
(si เครื่องพิมพ์ขนิด Laser Jet (ขาว-ดำ)
Epson
ALTvfe๐๐ DN
๖๒
โพ-๓๕๒๑
๕ เครื่องพิมพ์สีขนิด Inkjet Multifunction
Epson
๒
Epson
AL-G^ ๓๐ oN
๖ เครื่องพิมพ์สีแบบ Laser Color (A๓)
๓
Epson
AL-Cto ๐ oN
๗ เครื่องพิมพ์สีแบบ Laser Color ^๔ )
Samsung
D M ^E
๑
๘ จอแสดงภาพแบบ LED TV ขนาด ๔๘ นิ้ว
EG-Xm๑
๒
๙ เครื่องฉายภาพคอมพิวเตอร์-วีดีโอ (Projector) Epson
DS ๕๒๐
๑
Epson
๑๐ เครื่อง Scanner
๒. ระยะเวลาการว่าจ้างบำรุงรัก ษา
การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีระยะเวลา ๑ ปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. การให้บ ริการ
๓.® ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผน วิธีการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รายละเอียดตาม
ข้อ ๑. ให้กับ ฃสมก. หลังจากวันที่ลงนามสัญญาภายใน ๑๕ วัน
๓.๒ ผู้รับจ้างต้องให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รายละเอียด
ตามข้อ ๑. ณ สถานที่ต ิด ตั้งที่ห น่วยงาบของ ฃสมก. ให้อ ยู่ใบสภาพพร้อ มใช้งาน โดย
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญการต้านคอมพิวเตอร์ตามข้อ ๑. เพื่อใข้ในงานจ้างที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติตามโครงการนี้
๓.๓ ผู้รับจ้างต้องสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ที่อยู่
ในโครงการให้ ขสมก. ทราบทุก ๆ เดือน ตลอดอายุสัญญา โดยแยกประเภทรายการแต่ละ
หน่วยงาน
๓.๔ ผู้ร ับ จ้างต้อ งสนับ สนุน ในการเข้าร่ว มประชุม และให้ค ำปรึก ษากับ ผู้ว ่าจ้าง ในเรื่องที่มี
ผลกระทบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตั้ง Software และ Hardware ที่อยู่ในโครงการ
๓.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Sticker label รายละเอีย ดเลขที่ส ัญ ญา อายุส ัญ ญา S/N ซื่อบริษัท
ผู้รับจ้างพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ขัดเจน โดยจะต้องติดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ที่อยในโครงการทุกรายการ

