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ห น ่วย งาน  สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) r๒๔๖๔ วันท่ี J 0 กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

เร ื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ แกลลอน

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๑-๘

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาซื้อนี้ายาฆ่าเชื้อโรค ซนิดไม่ติดไฟ 

ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ แกลลอน ตามสัญญาเลขที่ ซ.๔/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กับ 

บริษัท คีนน์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ปฏิบตการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สัญญาซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ แกลลอน

สัญญาเลขท่ี...?^?./M .k?..........

ส ัญญาฉบ ับน ี้ท0าฃึ้น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่.. &..ชุ.พ]ทm i. )ท8?.๔......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า "ผู้ซ้ือ" ฝ่ายหน่ึง 
กับ บริษัท คีนน์ จำกัด ตามหนังลือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๓๕๕๕๑๐๐๖๙๔๗ 
ตามหนังลือรับรองฉบับที่ สจ.๕ ๐๐๑๑๐๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๘๖,๘๘,๙๐ 
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวค กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวดวงเดือน แต่งตั้งรัมย์ 
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ข้อตกลงซ้ือขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย น้ายาฆ่าเซื้อโรค ฃนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร 
จานวน ๑ ๐ ๐  (หน ึ่งร ้อย) แกล ลอน /gallon ราคาแกลลอนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพ ันบาท ถ ้วน ) 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งลิ้น๘๐๐,๐๐๐บาท(แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน๕๒,๓๓๖.๔๕ บาท 
(ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหกบาทสี่ลืบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใซ้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 
พร้อมกับดำเนินการติดตั้งถังพร้อมเครื่องผสมนํ้ายฆ่าเซื้อโรค ซนิดไม่ติดไฟ ให้เขตการเดินรถที่ ๑-๘ จำนวน 
๘ เครื่อง มอบขวดสำหรับใส่น ้ำยาฆ่าเซ ื้อโรคไว้ฉ ีดพ่น (บีอกกี้) เข ็ดทำความสะอาด ภายในรถโดยสาร 
จำนวน ๓,๐๐๕ ขวด มอบขุดปลอดภัยสำหรับผู้ติดเซื้อโรคให้เขตการเดินรถที่ ๑-๘ เขตละ ๒ ขุด ติดตั้งเครื่องจ่าย 
น้ายาฆ่าเซื้อโรค ทำความสะอาดมือ แบบอัตโนมัติ ไว้ที่สำนักงานใหญ่ จำนวน ๓ ขุด ให้โซโดยไม่คิดค่าใซ้จ่าย 
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และจัดอบรมพนักงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือทำความเข้าใจการผสมน้ายาฆ่าเซ้ือโรค ซนิดไม่ติดไฟ 
และ:วิธี'ไข้ท่ีถูกต้อง

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน 

ไม่เป็นซองเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบ 

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าท่ีกำหนดไว้ตามสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอ ันเป ็นส ่วนหน ึ่งของรัญ ่เP ร ิ^ ^

เอกสารแนบท้ายสัฌณ'าดังเฒเiB w e ra ii lm หน่ึง'ของสัถเณาน้ี 
๓.๑ ผนวก ๑ คำสั ่ งองค์ก า ร ท,พ
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ท่ี ๒๐/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
น้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร 
ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ 

(NUTURAL DISINFECTAANT)
คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด, สเกล
แอนด์ ออยล์ รืมูฟเวอร์ จำนวน ๒ หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
ซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร
ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หน้า

๓.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การชนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค 
ชนิดไม่ติดไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อคำวินิจฉัย 
ของผู้ซ้ือให้ถือเปีนท่ีสุด และผู้ชายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ซ้ือท้ังส้ิน

ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งชองที่ซื้อชายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

(ขสมก.) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีลงนามในสัญญา ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไวิในข้อ ๑ แห่งสัญญาน้ี 
พร้อมท้ังหีบห่อหรือเคร่ืองรัดพันผูกโดยเรียบร้อย โดยส่งมอบตามรายละเอียด ดังน้ี 

๔.๑ เขตการเดินรถท่ี ๑ (อู่บางเชน)
๔.๒ เขตการเดินรถท่ี ๒ (อู่สวนสยาม)
๔.๓ เขตการเดินรถท่ี ๓ (อู่เมกา บางนา)
๔.๔ เขตการเดินรถท่ี ๔ (อู่คลองเตย)
๔.๕ เขตการเดินรถท่ี ๕ (อู่แสมดำ)
๔.๖ เขตการเดินรถท่ี ๖ (อู่บรมราชชนนี)
๔.๗ เขตการเดินรถท่ี ๗ (อู่ 
๔.๘ เขตการเดินรถท่ี ๘ (อู่ 
๔.๙ ส ัาน ักงานใหญ ่ เล

กรงเทพมหานคร
น ! ธ ร ร ฃ ว ง ห ้ ว ย ข ว า ง  เขตห ้วยขวาง
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ข้อ ๕. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซ้ือจะออก 

หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว่ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซ้ือทรงไว้ซ่ึงสิทธิ 

ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของ 
มาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแกไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เลียไป 
เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม ่ครบจำนวน หรือส ่งมอบครบจำนวนแต ่ 
ไม่ถูกต้องท้ังหมด ผู้ซ้ือจะตรวจรับเฉพาะส่วนท่ีถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบ นั้ายาฆ่าเชื้อโรค ขนิด,ไม่ติด'ไฟ ขนาด ๒๐ ลิตร 

จำนวน ๑๐๐ แกลลอน ที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซื้อ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็น 
จำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น  ๆ
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา 

๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว่โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใน 
กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 
ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ 
แจ้งจากผู้ซ้ือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ิน หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 
ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ทำการน้ันแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอย 
ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง 
น้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดช้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

การท่ีผู้ซ้ือทำการน้ันเอง หรือให้ผู้อ่ืนทำการน้ันแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจาก 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. ห ล ัก ป ระก ัน ก า รป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ า

ในขณะท0าส ัญญาน ี ้ ผ ู ้ ขายได ้ นำหล ั กประก ั นเป ็ นเง ิ นสดตามใบเสร ็ จร ั บ เง ิ น 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขท่ี แ-๖๔-๒-R0--๐๐๔๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป ็นจำนวนเงิน 
๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อ 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจุก ุว■ร̂ "Sr~~''==̂
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิใแแ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท\

ย หรอโดยบรษทเงนทุนหรอบรษทเงนทุน 
ย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ 

แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบ
/ที่คณะ......

KEEEN LIMITED
บริษ ัท คืนน จํ: "



ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพันข้อ 
ผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของ 
ล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง 
มามอบให้แก'ผู้ซ้ือภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซ้ือ

หล ักประก ันท ี่ผ ู้ขายนำมามอบไว้ตามข ้อน ี้ ผ ู้ซ ื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้ขายพันจากข้อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ 

แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบส่ิงของท่ีตกลงขายให้แก่ผู้ซ้ือหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซ้ือมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาท้ังหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้ขาย

ในกรณีที ่ ผู ้ ซื ้ อใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู ้ ซื ้ อมีสิทธิ ร ิ บหร ือบั งคับจากหลักประกัน 
ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซ้ือ 
สิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวับบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ีด้วย

ข้อ ๑ 0 . ค ่าป ร ับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ 
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด 
ตามสัญญาจนถึงวันท่ีผู้ขายได้นำส่ิงของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซ้ือจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การค ิดค ่าปรับในกรณ ีส ิ่งของท ี่ตกลงซ ื้อขายประกอบกันเป ็นช ุด แต่ผู้ขายส่งมอบ 
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ 
ส่งมอบส่ิงของน้ันเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้ังชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผ ู้ซ ื้อจะใช ้ส ิทธิบอกเลิกส ัญญาและริบหรือบ ังค ับจากหลักประกันตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ 
กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้  และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้อง 
ให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้คเาพ ั^ ^ ® ^ าย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ 
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้ริi j ^ ง^^^ฒ แลากผู้ซ้ือ หากผู้ขายไม่ขดใช้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนภาย'ในระยะเวลาดังกล่าว'ให้ผู้'ซ้ือมีสิทธิท่ี-จะหักเอาช ุเ™ เ ร เ ส ง ของท่ี'ซ้ือข7ไยท่ีต้อง,ชำระ หรือบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที บ '̂'^

KEEEN L I M I T E D /หาก- 
ปริพัก คีบน' จำญ



ห ากค ่าปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าส ิ่งข องท ี่ซ ื้อข ายท ี่ต ้อ งช ำระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่ จนครบถ้วน 
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเบ็เนหนังสือ 
จากผู้ซ้ือ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซ้ือจะคืนให้แก่ผู้ขายท้ังหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อับหน่ึงอันใดท่ีผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม 
เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ 
โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซ้ือซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ซ้ือทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ซ้ือท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

สัญญานี ้ทำขึ ้ นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

KiEEEN LIMITED  ̂ I ะ^ ๙ w  o  Y  \

แตง^ ม  ̂ ผู้รั'บมอ'บ'อา'นาจล'ง'นามผูกพัน1ชริษ,ท)

,  บ ัน ' ' - 7ลงซอ...................บโ.................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงข่ือ พยาน

เลขทีโครงการ ๖๔๐๑๗๓๖๔๓๐๒ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๑๐๑๐๑๒๐๗๐

(นายประเสริฐ ฃุนเภา)
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ 
d \&JD /พ < £ พ

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ

นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ 

ติดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะ 

กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรรมการ

๓. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กรรมการ

สำนักบัญชีและกองทุนกลาง

๔. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๕ กรรมการ

กลุ่มงานจัดซ้ือ สำนักบริการและจัดซ้ือ

๕. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ

สำนักบริหารการเดินรถ 

อำนาจและหน้าท่ี

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เชิญชวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ีกำหนดไวิในหนังสือเชิญ

ซวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณ!ดุลการเสนอราคา 

กำหนดระยะเวลาในก

ราคา

แลุ่นอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ

KEEEN LliV lITEr’^ ^ g '^  ( f l
บริษ ัท คีนน์ จาถ ั̂



คณะกรรมการตรวจรบพสคุ

๑. หัวหน้างานธุรการ ๕ ประธานกรรมการฯ

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป สำนักบริหารการเดินรถ 

๒. นายกฤษณะ เรืองศาสตร์ กรรมการ

พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป สำนักบริหารการเดินรถ 

๓. นางทักษกร โชติวัฒนนาคิน กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ งานกำกับควบคุมและวิเคราะห์การเดินรถ กลุ่มงานควบคุมและ 

วิเคราะห์การเดินรถ สำนักบริหารการเดินรถ 

อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

/ V7  นั ; 1 

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

ชรษฑ ท ืนนจ ิไน้ด
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ํายาฆ่าเช้ือโรค ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NUTURAL DISINFECTANT) 

คีนน์ เจิม คิลเลอร์ บลัด. สเกล แอนด์ ออยล์ รีมฟเวอร์

GERM KILLER BLOOD. SCALE & OIL REMOVER

1. เป็นสาร ไบโอออร์แกนิค ท่ีใช้โนงานสาธารณะสุข สำหรับใช้ฆ่าเช้ือโรค ขจัดแบคทีเรียและเช้ือรา 

ขจัดเช้ือไวรัส ขจัดคราบน้ํามัน คราบเลือด และขจัดกล่ิน

2. ประกอบด้วยสารออกฤทธ้ี

โคคามิโดโพรพิลเนทาอีน (Cocamidopropyl betaine) 

กรดไขมันจากน้ํามันมะพร้าว (Coconut fatty acid) 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) 

โพแทสเซียมโคโคเอต (Potassium cocoate)

3. มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถละลายน้ําได้

ไม่น้อยกว่า 3.0% พ/พ, 

ไม่น้อยกว่า 3.8% พ/พ, 

ไม่น้อยกว่า 3.0% พ/พ, 

ไม่น้อยกว่า 3.0% พ/พ,

เง ื่อนไขการประกอบ เสนอราคา

1. ต้องมีหนังสือรับรองโครงการวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งซาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์

2. ต้องได้รับการข้ึนทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเข้ึอจุลินทรีย์

- สแตทิเโลค็อกคัส ออเรียส,

- ซาลโมเนลา คลอเลเชียส,

- ซูโตโมแนส ออรูจิ'โน'ซ่า ๆ แ ร ร * * 8.
a l l

จากหน่วยงานราขการหรือสถาบันในประเทศมาแสดุ!!£52s s f y f  !เ
CZLmSw/i

4. ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือไวรัสกับลัพัเ

พีอาร์เอสวี (nNP96), เอดีวี 1เอสเอฟวี (ALD strain), (06CB1),
.11 J  ̂ ^ E E N  LIMITED

เฮซพี-พอาร์อาร์เอสวี (2010-lNR), พีอาร์เอสวี (ผ แ รรพ ฒ น  จ่ากัด

จากหน่วยงานราชการหรือสถาบันในประเทศมาแสดง ป ^ ' 7

fekeEN LIMITEDKEEEN LIMITED
86, 88, 90 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok จ ่าก ัด

Tel 02 800 2570-3, Fax 02 800 2779 www.keeen.co.th

http://www.keeen.co.th
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5. ต้องมีผลทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือไวรัสกับมนุษย์

เอนเทอโรไวรัส 71 ( Enterovirus 71:EV71), ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pandemic

6. ระยะเวลานับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน 1 ปี

7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายท่ีมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายมา 

แสดงในวันเสนอราคา

8. บริษัทผู้ผลิต ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

การบ รรจ ุแล ะห ีบ ห ่2

1. ต้องบรรจุในภาชนะท่ีมีความแข็งแรงทนทานในการขนส่ง และการเก็บรักษาขนาด บรรจุ 20 ลิตร 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ซ่ือสารออกฤทธ้ี และอัตราส่วนหรือความเข้มข้นของสารออกฤทธ๋ึ 

วิธีใช้
หมายเลขรุ่นท่ีผลิต พร้อม วัน เดือน ปี ท่ีผลิต 

น้ําหนักสุทธิ หรือขนาดบรรจุ

ซ่ือสารออกฤทธ้ี และอัตราส่วนหรือความเข้มข้นของสารออกฤทธ๋ึ 

หมายเลขรุ่นท่ีผลิต พร้อม วัน เดือน ปี ท่ีผลิต 

ซ่ือ และสถานท่ีต้ังของบริษัทผู้ผลิต

การส่งมอบผลิตภัณฑ์

- กำหนดส่งมอบผลิตภัณฑ์ ภายใน

โ* l im it e d
ผลิตภัณฑ์น้ีได้^wre พฟรเส์ฟม้บัญซีนวัตกรรมไทย

&เนะน UNIVTE?
ฬร; ft

KEEEN l im it e d
86, 88, 90 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok 10250 

Tel 02 800 2570-3, Fax 02 800 2779 www.keeen.co.th

http://www.keeen.co.th


คุณลักษณะผลิตภัณฑ์

นํ้ายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุ ๒0 ลิตร จำนวน ๑00 แกลลอน ราคาแกลลอนละ ๘,0 ๐๐.- บาท 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๘00,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

KEEEN LIMITEJ 
บรษัท คีนน์ จํ'พิ,*
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บริษัท คีนน์ จำกัด

86,88,90 ท,1ฉลิมพระ1กียรล ร.9 หนองบอน ประเวค กทบ.10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135551006947
โทรศัพท์ ะ 0-2747 2102-3 E-m ail : info@keeen.co.th

Q#210122-0006

ผู้ซ้ือ ?บ1ส น อ ร า ค า
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เลขท่ี 131 ถนนวัณนรรรม 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพ มหานคร 10320 
เลขประจำตัวผู้เลียภาษี
ย่ึอผู้ติดต่อ คุณพอคา ทองสุข
โทรศัพท์ 0869098839
E -m a il 

โครงการ 
วิธีอัดล่ง 
ท่ีอยู่อัดล่ง

pan ida@ bm ta .co .th  

อัดล่ง
เลขท่ี 131 ทนบวัฒ U5S รน 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานกร 10320

เลขท่ี 
วันท่ี
วันท่ียืนราคา

เง่ือนโขการยำระเงิน 
พนักงานขาย 
โทรศัพท์ 
E-mail

Q#210122-0006 
25 ม.ค. 2564 
25 ม.ค. 2564

เงินสด
Thana t M eesri 

m .thanat@ keeen.co.th

ลำค ับ รายละเอ ียต จำนวน หน่วย ราคา/หน ่วย ม ูลค ่า 1

1 Germ  K ille r  B lo o d ,S ca le  & O il R em ove r U lt im a  20  L. 100 .00  p a il 

$  นายาฆ ่าเซ ี้อโรค เจ ิร ์น  ค ัล เล ่อร บล ัถ  สเกล แอนด ์ ออยส ์ syW เวอร อ ัลท ิมา ขนาด 20  ล ิต ร /ก ัง

8 ,0 0 0 .0 0 8 0 0 ,0 0 0 .0 0

รวนเ0นเงิน 
ส่วนลดพิเคษ

800,000.00
0.00

จำนวนเงินท่ีห้กล่วนลด 800,000.00
VAT 7 % 52,336.45

จำนวนเงินรวมก่อน VAT 747,663.55

(แชดแลนบาทท้วน) จำนวนเงินรวมทั้งหมด THB 800,000.00
หมายเหตุ

ผ ูเสนอรากา ผ ู้อนมต ิ?บเลนอราคา ผ ู้ยนย ันการส ั่งซ ื้อ

Thanat Meesri 22 ม.ค. 2564

jh C ia jd /X M L

Thaw ilada p. 22 ม.ก. 2564
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ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซ้ือน้ํายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง น้ัน

ซ้ือน้ัายาฆ่าเช้ือโรค ชนิดไม่ติดไฟ จำนวน ๑๐๐ แกลลอน/gallon ผู้!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คีนน์ 

จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาท 

ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ฝ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


