
บันทึกข้อความ
BMTAกจค์ทารนนล่จบจลบนทรจเทพ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) 00/9/๒ ๕ ๖๔  วันที่ มกราคม ๒๕๖๔_______

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาซ้ือจอภาพต้ังโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดต้ัง

เรียน 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 กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ 
ขยายส ัญญาณภาพห ้องประช ุม พร้อมติดตั้ง ตามสัญญาเลขที่ ซ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
กับ บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓® ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โหร. 0-๒๒๔๖-©๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๖-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดต้ัง
สัญญาเลขท่ี....ใ!.•. k lM k >  ๕.

ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท าข ึ้น  ณ อ งค ์ก าร ข น ส ่งม ว ล ซ น ก ร ุง เท พ  ส ำน ัก งาน ให ญ ่เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.... '^ ..^ .ก. ร ้^ ม...^ก้.วั๔.............................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลขนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไใ]โนสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ซ้ือ,' ฝ่ายหนี่ง 
กับ บริษัท สมาร์ทเซบส์ เอ ็นจิเน ียริ่ง จำกัด โดย นายมาน ิตย ์ พฤกษากิจ กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๔๔๖๒๐๑๙๑๐๗ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที่ นบ. ๐๑๖๐๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๘๖/๗๙ ถนนนครอินทร์ 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย จอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
ภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ (หนึ่ง) โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๔ ๙๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๔๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบหกบาท 
เจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป ็นของแห้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบีติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้โห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ท่ี ๗๐๑/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุม 
และอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม 
พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุม 

และอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม 
พร้อมติดตั้ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำหรับการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุม 
และอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม 
พร้อมติดตั้ง
ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุม 
และอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม 
พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๕ หน้า

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใซ้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซ ื้อคำวินิจฉัย 
ของผู้ซื้อให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซื้อ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

(ขสมก.) โดยติดตั้งที่ห้องประขุม ๑ ข ั้น ๕ สำนักงานใหญ่ฃสมก. ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนพร้อมใข้งาน 
และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทดสอบการทำงาน และให้คณะกรรมการตรวจรับ 
ทำการทดสอบการทำงานของจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง 
โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใด  ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นจาก ฃสมก.

ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวิให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งซองที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ี 

จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำไต้และนำสิ่งของมาส่ง 
มอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก่ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ 
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซ ื้อตกลงซำระภายใบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาให้แก'ผู้ขาย เม ื่อผ ู้ขาย 

ส่งมอบจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง ให้แก'ผู้ซื้อแล้วเสร็จก่อน 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ ื่อทดสอบการทำงาน และให ้คณะกรรมการตรวจร ับทำการทดสอบการทำงาน
ของจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อุม่ตั้ตั้ตั้ง โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใด ๆ
เพิ่มเติมตั้งสิ้นจาก ฃสมก. ง ิ]น ั้^ เ^

^ |l j p โ /ข ้อ ๗..
<ty\Vะรป̂



๓

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุตบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งขรงตามสัญญานี้ เป็นเวลา 

๑ (หน่ึง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อไดุ้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไวีโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลา 
ดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใข้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง 
จัดการซ่อมแซมหรือแกิไขให้อยู่ในสภาพที่ใข้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
โดยไม่คิดค่าใข้จ่ายใด  ๆ ทังสิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายใบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่ 
จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง 
นั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม ่ทำพ ูขายหลุดพ ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ซดใข้ค ่าใข ้จ ่ายหรือค่าเส ียหายตามที่ผ ู้ซ ื้อเร ียกร้องผ ู้ซ ื้อม ีส ิทธิบ ังค ับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใ น ข ณ ะ ท ำ ส ัญ ญ า น ี้ผ ู้ข า ย ไ ด ้น ัา ห ส ัก ป ร ะ ก ับ เป ็น เง ิน ส ด ต า ม ใ บ เส ร ็จ ร ับ เง ิน  

องค ์การขนส ่งมวลขนกร ุงทพ เลขที่ แ-๖๔-๑-R 0-๐๑๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๖๔ เป ็น จำน วน เง ิน  
๒๔,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พ้นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ 
ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ด ังกล ่าวจะต ้องออกโดยธนาคารท ี่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษ ัทเงินทุนหรือบริษ ัทเงินทุน 
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบตามแบบที่ 
คณ ะกรรมการนโยบายการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป ็นหน ังส ือค ํ้าประก ัน 
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อ 
ผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผ ู้ขายตลอดอาย ุส ัญ ญ าน ี้ ถ ้าหล ักประก ันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบให ้ด ังกล ่าวลดลงหรือเส ื่อมค ่าลง หรือม ีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของ 
ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
มามอบให้แก,ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หล ักประก ันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบไว้ตามข ้อน ี้ ผ ู้ซ ื้อจะคืนให้แก'ผู้ขาย โดยไม่ม ีดอกเบ ี้ย 
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสี่งของตามสัญญานี้ 

แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อ'เ^รยฎร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

/ในกรณี......



<&.

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ซ ื้อใซ ้ส ิท ธ ิบ อกเล ิกส ัญ ญ า ผ ู้ซ ื้อม ีส ิท ธ ิร ิบ ห ร ือบ ังค ับ จากห ล ักป ระก ัน  
ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นลมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ 
ส ิ่งของจากบ ุคคลอ ื่น เต ็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนท ี่ขาดส ่ง แล ้วแต ่กรณ ี ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑ 0 . ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซ ื้อ 

เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค ่าปรับในกรณ ีส ิ่งของท ี่ตกลงซ ื้อขายประกอบกันเป ็นข ุด แต่ผ ู้ขายส ่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใข้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปได้ ผ ู้ซ ื้อจะใช ้ส ิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกับตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ 
กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพ ิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซ ื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ 
ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ . การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด  ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ซ้ือ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายกังกล่าวให้แก'ผู้ซื้อ 
โดยสิ้นเซิงภายใบกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ซดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิป็ติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายที่บ ังค ับจากเงินค่าสิ่งของที่ซ ื้อขายที่ต ้องชำระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วน

o I 1QJ I d  £แ I 6} 2/  I QJ ร) o QJ H y y  y  _ ๘!ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสย'หาย หริอค่าเซจ่ายบัน ภ าย๒ กำหนด ๗ (เจิด) วัน นับกัดจากวับทีเดรับแจ้งเบนหนังสิอ 
จากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก'ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณ ีท ี่ม ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ซ ื้อ  หรือเหตุสุดวิส ัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง 
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ 
โดยจะต ้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ ์ด ังกล่าวพร้อมหลักฐานเป ็นหนังส ือให ้ผ ู้ซ ื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับกัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว



ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้?เละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลา?!งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซี่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลา?!งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำข ึ้นเป ็นสองฉบับ ม ีข ้อความถ ูกต ้องตรงก ัน ค ู่ส ัญ ญ าได ้อ ่านและเข ้าใจข ้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ................^ . . . . เ ^ . . .......................ผู้ซ้ือ
(นางพนิดา ทองสุข)

แ ^ แ ^ ล - ง'ซ่ือ D โ. .^ .โ^)ฟ้^ะP ผู้ขาย
(บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนยริ่ง จำกัด 

โดย นาสิ!ภนิตย์ พฤกษากิจ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ....................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ....................................................พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

เลขทีโครงการ ๖๓๑๒๗๐๐๙๕๐๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๒๐๑๐๐๙๗๘๐
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คำลัง องคํการขนส่งมวลซนกุรุงเทุพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ 

ท่ี . ^ . ! . ^ } ! ?
เรือง แต่งตัง คณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ 

จอภาพตังโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วม 
ประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒<£๖0  จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้ 
เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ 
ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓. นิติกร ๕  กรรมการ
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฏหมาย 

๔. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการ
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ

๔. นางสาวสุนทรี ฟักขำ กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓-๔ งานแผนและเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีสารสบเทศ- 
กลุ่มงาบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ 

เชิญขวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวิในหนังสือเชิญ

ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ



-๒-

คณะกรรมการตรวจริบพิสดุ
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการๆ

๒. หัวหน้างานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสบเทศ

กรรมการ

๓. นายประวัติ สุขพันธ์ กรรมการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. ผู้แทน กลุ่มงานซ่อมบำรุง กรรมการ
สำนักบริหารการเดินรถ 

๕. นายปียะสิทธิ๋ พูลสุฃ กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยดำเนินการตามระเปีย‘บ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖o  ข้อ ๑๗๕

สิง ณ วันทํท ี่\  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ



รายละเอียดคุณลักษณะ'โครงการ'ซื้อจอภาพตั้ง'โต๊ะผู้'ร่วมประชุมและอุปกรณ์'ขยายลัญญาณภาพ
ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 

องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

๑. รายละเอียดคุณลักษณะจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร ่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อม

๑.๑ ชุดจอมอนิเตอร์ Popup ขนาดหน้าจอ ๑๗ น้ิว จำนวน ๓ ชุด
๑.๑.๑ เนินชุดมอนิเตอร์ที่ติดตั้งเข้าในชุดโต๊ะประชุม โดยต้องติดตั้งเข้ากับโต๊ะประชุมเดิมได้
(5).(ร).เ£) ชุดมอนิเตอร์ขนาดหน้าจอไม่ตํ่ากว่า ๑๗ น้ิว
๑.๑.๓ ควบคุมการขึ้นลงของจอและจัดเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
๑.๑.๔ ตัวกล่องทำจากโลหะอลูมิเนียมพ่นสี หรือเหล็กพ่นสี มีความแข็งแรง
๑.๑.๕ ด้านบนของตัวกล่องมีป่มควบคุม สามารถควบคุมการขึ้นลงของตัวจอได้
๑.๑.๖ หน้าจอสามารถปรับเอียงได้ 0-๔๕ องศา ด้วยมอเตอร์ไพ่ฟ้า
๑.๑.๗ มีความละเอียดจอไม่ตํ่ากว่า Full HD ๑๙๒๐x๑๐๘๐ pdi
๑.๑.๘ มีข่องการเชื่อมต่อ HDMI อย่างน้อย ๑ ซ่อง และมีซ่องเชื่อมต่อแบบ USB อย่างน้อย ๑ ซ่อง 

๑.๒ จอมอนิเตอร์ LED ๑๙.๕ น้ิว จำนวน ๒๖ ชุด 
๑.๒.๑ เนินจอแสดงภาพขนาดไม,น้อยกว่า ๑๙ น้ิว 
๑.๒.๒ รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel 
๑.๒.๓ มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz 
๑.๒.๔ มี C ontrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ 
๑.๒.๕ มีซ่องการเชื่อมต่อ HDMI อย่างน้อย ๑ ซ่อง

๑.๓.๑ เน ินเครื่องฉายชนิด ๓LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น ้อยกว่า ๐.๖๗ นิ้ว ความ 
ละเอียดภาพระดับ WUXGA (๑๙๒๐x๑๒๐๐ จุด)

๑.๓.๒ กำล ังส ่องสว่างของแสงขาว (White Light O utput) และแสงสี (Color Light O utput) 
ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ lum en

๑.๓.๓ ใช้หลอดภาพชนิด UHE อายุการใช้งานไม,น ้อยกว่า ๖ ,๐๐๐ ชั่วโมงในโหมดปกติ และ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ช่ัวโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน

๑.๓.๔ อัตราส่วนการซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒ เท่า
๑.๓.๕ มีอัตราส่วน C ontrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐:๑

ติดตัง

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์



๑.๓.๖ มีซ่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
๑.๓.๖.๑ S-Video in (Mini DIN ๔pin) ขาเข้าไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง 
๑.๓.๖.๒ C om posite Video in (RCA) ขาเข้าไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง 
๑.๓.๖.๓ HDMI ขาเข้าไม่น้อยกว่า ๑ ซ่อง รองรับการเฃื,อมต่อแบบ MHL 

๑.๓.๗ รองรับการเซือมต่อแบบไร้สาย lEEErf๐๒.๑๑§,ก,a,ac ติดตั้งในตัวเครื่อง 
๑.๓.๘ สามารถปรับแก้สี่เหลี่ยมคางหมูโดยปรับมุมได้ทั้ง ๔ มุม (Quick Com er) เพื่อรองรับการวาง 

เครื่องฉายแบบเอียงได้
๑.๓.๙ สามารถปรับแก้ไขสี'เหล ี่ยมคางหม ูในแนวต ั้งและแนวนอน (K eystone Correction) 

ไดไม่น้อยกว่า +/- ๓๐ องศา และ แบบ Auto ได้ในแนวตั้งเน้นอย่างน้อย
๑ .๓.๑๐ สามารถเปีดเครื่องได้ทันที เมื่อมีการเขื'อมต่อซ่องสัญญานภาพขาเช้า ( Auto Power On) 

และ เมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ (Direct Power On) เน้นอย่างน้อย 
(9).6ก.(ริ)(9) มีลำโพงในตัว ไฝตากว่า ๒ วัตต์

๑.๔ กล่อง HDMI sp litter ๒๙ จอ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งโดยให้สามารถใข้งานได้ถูกต้องทั้งหมด 
๒๙ จอ ที่ติดตั้งภายในห้องประชุม

๑.๕ สายสัญญาณ HDMI ให้ระบบทั้งหมด ๒๙ จอ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งโดยให้สามารถใช้งานได้ 
ถูกต้องท้ังหมด ๒๙ จอ

๑.๖ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพร้อมเด้ารับต่าง  ๆ ที่จำเน้นสำหรับใช้กับอุปกรณ์ในโครงการ จำนวน ๑ ระบบ 
พร้อมติดตั้งโดยให้สามารถใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ที่อยู่ในโครงการทั้งหมด
๒. ระยะเวล าก ารร ับ ป ระก ัน ก ารซ ื้อ จ อ ภ าพ ต ั้งโต ๊ะผ ู้ร ่วม ป ระช ุม แล ะอ ุป ก รณ ์ข ยายส ัญ ญ าณ ภ าพ  

ห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
โครงการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง 

มีการรับประกันเน้นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
๓. การส่งมอบการซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดต้ัง

๓.๑ จอภาพตั้งโต ๊ะผ ู้ร ่วมประช ุมและอ ุปกรณ ์ขยายส ัญญาณภาพห ้องประช ุม ตามข้อ ๑. ที่นำมา 
เสนอ ต้องเน ้นรุ่นที'อยู่ในสายการผลิต และเน ้นเครื่องใหม่ท ีย ังไม ่เคยติดตั้งใช ้งานที'ใดมาก่อน และไม่ 
เน้นเครื่องที'ถ ูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่โดยมีหนังสือรับรองจากบริษ ัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิต 
ประจำประเทศไทยหรือตัวแทนประจำประเทศไทยมาแสดงในวันที่ทำสัญญา

๓.๒ ผ ู้ขายต ้องต ิดต ั้งและส ่งมอบจอภาพต ั้งโต ๊ะผ ู้ร ่วมประช ุมและอ ุปกรณ ์ขยายส ัญญาณภาพห ้อง 
ประชุม ตามข้อ ๑. โดยต ้องต ิดต ั้งท ี'ห ้องประช ุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานใหญ่ ขสมก. ให ้เสร ็จเร ียบร ้อย 
ถ ูกต ้องครบถ ้วนพร ้อมใช ้งานแล ้วเสร ็จก ่อนว ันท ี' ๑ ม ีนาคม ๒๕:๖๔ เพ ือทดสอบการทำงานและให ้
คณะกรรมการตรวจรับทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตามรายการข้อ ๑. ทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ใด  ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น จาก ฃสมก.



๓.๓ ผ ู้ขายต ้องจ ัดทำเอกสารเปรียบเท ียบรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะครุภ ัณฑ ์ท ี,กำหนดในข้อ ๑. 
ทังหมด พร้อมระบุซือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเบอรีโทรศัพท์ติดต่อ โดยระบุเอกสารอ้างอิงตาม 
ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดที่ 
ขสมก. กำหนด

รายละเอียดที่ผู้ 
ประสงค์ จะเสนอ 

ราคาเสนอ

ตรงตามรายละเอียด 
ท่ี ฃสมก. กำหนด

ดีกว่ารายละเอียดที่ 
ฃสมก.กำหนด

เอกสารอ้างอิง 
(ระบุเลขท่ีหน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ซ ื่อผ ู้ต ิดต่อ............... (บริษัท)........................โทรศัพท์.......................(บริษัท).

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
.............../............../ ................

๔. การให้บริการ
๔.๑ ผู้ขายต้องดำเน ินการบำรุงรักษาจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร ่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้อง 

ประชุม รายการตามข้อ ๑. ณ สถานที่ติดตั้ง ที่หน่วยงาน ฃสมก. ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานและสามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญาการรับประกัน

๔.๒ ผู้ขายต้องสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษากับ ฃสมก. ในเรืองที่ม ีผลกระทบกับ 
จอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม รายการตามข้อ ๑.

VT ๔.๓ ผู้ขายต้องจัดอบรม และจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ 
ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม รายการตามข้อ ๑. ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ฃสมก. พร้อมสนับสนุน 
ด้านเทคนิคสำหรับการนำไปสู่การใช้งานจริงภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ขายต้องจัดทำ Sticker Label รายละเอียดเลขที,สัญญา อายุสัญญา S/N ซื่อบริษัทผู้ขายพร้อม 
เบอรีโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจนติดบนจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม 
รายการตามข้อ ๑.
๔. การติดตั้งและขอบเขตการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขดังนี้

๔.๑ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรีแบบแขวน โดยยึดขาเหล็กสำหรับแขวนเครื่องฉาย 
กับเพดานพร้อมทดสอบการใช้งานให้กับ ฃสมก.

๔.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งระบบมอนิเตอรีให้สามารถแสดงภาพได้พร้อมกับทั้งหมด 
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอรีด้วย



๕.๓ ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณแบบใช้สาย HDMI ผู้ขายต้องติดตั้งสายสัญญาณ HDMI จากตัวเครื่อง 
กระจายสัญญาณไปยังมอนิเตอร์ทุกตัว รวมถึงเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 

๕.๔ ระบบต้องมีจุดรับสัญญาณ HDMI อย่างน้อย ๒ จุด และสามารถเลือกการแสดงผลได้ 
๕.๕ ผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ ์กระจายส ัญญาณ HDMI ให้ครบถ้วน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จอภาพไม่กระพริบ สีไม่มีความผิดเพี้ยน หรือขาดความคมซัดของภาพ พร้อมใช้งาน
๕.๖ ผู้ขายต้องทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานขอระบบห้องประขุม 
๕.๗ ผู้ขายต้องต้องจัดหาอุปกรณ์พร้อม SET UP ระบบทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้และหากจำเป็นต้อง 

ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ 
แต่มิได้แสดงไวในรายละเอียด จะต้องติดตั้งให้ระบบสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐาน

๕.๘ ผู้ขายต้องเดินสายสัญญาณหรือสายไฟต่าง  ๆ ข้างผนังหรือบนฝ็าเพดาน ต้องร้อยอยู่ในท่อ uPVC สิ 
ขาวหรือท่อเหล็กอ่อน หรือราง PVC ต้องติดตั้งให้ถูกต้องเรียบร้อยและสวยงาม

๕.๙ ผู้ขายต้องรับประกันการติดตั้งให้กับ ฃสมก. อย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำ 
การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๕.๑๐ หากจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม รายการตามข้อ ๑. 
ขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องในทุกกรณี ผู้ขายต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซมหรือแกไขภายใน ๖ ข้ัวโมง (วันทำการ 
๕ X ๘) นับถัดจากเวลาที่ได ้ร ับแจ้งจาก ฃสมก. และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ ไม่จำกัด 
จำนวนครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด  ๆ ทั้งสิ้นจาก ฃสมก.

๕.๑๑ หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามข้อ ๕.๑๐ ผู้ขายต้องนำอุปกรณ์ท ี่ม ีค ุณลักษณะ 
ไม ่ต ั้ากว ่า หรือดีกว่ามาทดแทนอุปกรณ ์ท ี่ขำรุดให้สามารถใช้งานได้เป ็นปกติในวันถัดไป จนกว่าผ ู้ขาย 
จะดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ขำรุดเดิมแล้วเสร็จ

๕.๑๒ หากผู้ขายไม่เข้ามาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแกไขตามข้อกำหนด ฃสมก. มีสิทธี้จ้างบุคคลภายนอก
มาทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแล้ไข โดย ฃสมก. จะทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขายทราบและขำระเงินให้ ขสมก. 
ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ขสมก.
๗. การรับประกันผลงาน

ผ ู้ขายม ีหน ้าท ี่บำร ุงร ักษาและซ ่อมแซมแล้ไขจอภาพต ั้งโต ๊ะผ ู้ร ่วมประข ุมและอ ุปกรณ ์ขยาย 
ส ัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง ที่อยูในโครงการให้อยูในสภาพใช้งานได้ดีเป็นปกติ หากมีจอภาพตั้ง 
โต๊ะผ ู้ร ่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้งขัดข้องเนื่องจากตัวอุปกรณ์เอง 
รวมตามเกณฑ์คำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๘ ข้ัวโมง หรือ ร้อยละ ๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมด ในเดือนนั้น แล้วแต่ 
ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้น ผู้ขายยินยอมให้ ฃสมก. คิดค่าปรับเวลาที่ไม,สามารถใช้งานจอภาพตั้งโต๊ะ 
ผ ู้ร ่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง ไดีในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น เป็น 
รายขั้วโมงในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของอัตราค่าซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร ่วมประขุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณ 
ภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง โดยขำระให้แก, ฃสมก. ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ ขสมก. แจ้งให้ผ้ขายทราบํไป็น 
หนังสือ



๘. ค่าปรับ
- กรณีผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งภายในระยะเวลาที'กำหนดไว้ ผ ู้ขายต้องเส ีย 

ค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าซื้อทั้งหมดตามสัญญา น ับจากเวลาที'ไต้รับแจ้งจาก 
ขสมก. จนถึงเวลาที่ผู้ขายดำเนินการแล้วเสร็จ 
๙. การขำระเงิน

- การซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร ่วมประขุมและอุปกรณีขยายสัญญาณภาพห้องประขุม พร้อมติดตั้ง 
ขสมก. จะขำระเงินให้กับผู้ขายในคราวเดียวนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการทำการตรวจรั1
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SMARTSENSE ENGINEERING CO.,LTD.

86/79  ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดฃวัฌู อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 
เลขประจำตัวผู้เส ียภาษี 0125562019107 ร 1
Tel. 085-115-0951 ,02-525-4945 Fax.02-525-4946 Mail: m anit@ sm artsense-eng.com

ใบเสนอราคา/Q u o ta tion
เรียน/Attention
องคการขนส่งมวลขนกรุงเทพ
131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวาง ห้วยขวาง กทม 10310

เลขที่/Num ber ะ 630813-03
วันที่/Date 2 ธ.ค. 63
หมายเหตุ/Remark :

ลาดิบ 
Item

รายการ
Description

จำนวน
Qty.

ราคา/หน่วย 
Unit Price(Baht)

ราคารวม
T otal Price(Baht)

รับประกัน
W arranty

งานติดตังระบบโต๊ะประชุม
1.1 ชุดจอมอนิเตอร์ Popup ขนาดหน้าจอ 17 น้ิว จำนวน 3 ชุด
1.2 จอมอนิเตอร์ LED 19.5“ จำนวน 26 จอ
1.3 Projector Epson EB-U42 จำนวน 1 เครึ๋อง
1.4 HDMI splitter 30 จอ จำนวน 1 ระบบ
1.5 งาบเดินสายสัญญาณ HDMI ระบบงาน 30 จอ จำนวน 1 ระบบ
1.6 งาบติดตัง Projector จำนวน 1 ระบบ
1.7 ติดตังระบบไฟฟ้าพร้อมเต้ารับต่าง ๆ

ระบบ 458,900.00 458,900.00 1Y

หมายเหตุ ราคา/Price
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ VAT 7%

458,900.00
32,123.00

/- ส่ีแสนเก้าพนทน่ีงพันปีส่ีบสามบาทถ้วน -) ราคารวม/ Am ount 491,023.00

กำหนดยืนราคา/Price Validity '  30
กำหนดขำระเงิน /Term  of paym ent
กำหนดส่งของ /Term  of delivery 60

ส่ังข้ือ,โดย
ผู้มีอำนาจลงนาม

วันท่ี

วัน/days
วัน/days
วัน/days

เสนอโดย

Sales Engineer

mailto:manit@smartsense-eng.com
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม

พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยาย 
สัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ 
โครงการ ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย 
เสนอราคา เป็นเงินทั้งส้ิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า 
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ร พ  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางพนดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ


