บันทึกข้อความ
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ออคการนนส์อบวฟ้ยนกรอเกพ

หน่ว ยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
> ^ / ๒๕๖๔
วันที่ Jj£V) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาสัญ ญาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

รน

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ข.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สจท. ผอ.สทส. ผอ.สบจ. ผอ.สผอ.
ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญ ญาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ส ำหรับ ล้างมือ
ตามสัญญาเลขที่ ซ.๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับ บริษัท วิทซ์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แ นบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้อง

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ

B A /IT A

ฮวคการนชส่Dมวลนบกรorกพ

ออุค'การชนส่อบวลฺชนกSOเกI/SI
Bangkok Mass Transit Authority

สำน ัก งาน ใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑๐
โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
สัญญาเลขที่

.......

สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ,ที่...•รุ?ร?.. ก น ? . บ ีพ ัฟ ....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพ'นิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ที ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวัน ที' ๒๖ ตุล าคม ๒๔๖๑ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญ านี้เ รีย กว,า "ผู้ซ ื่อ " ฝ่า ยหนี้ง กับ
บริษัท วิทซ์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำกัด ตามหนังสือรับ รองสำนัก งานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษ ัท กลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๑๑๐๔๑๘ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับที' ๑๐๐๙๒๒๒๐๔๓๘๖ ลงวัน ที่ ๒๑ ธัน วาคม ๒๔๖๓ มีส ำนัก งานแห่ง ใหญ่ต ั้ง อยู่ เลขที' ๙๔/๑
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นางสาวจิร กรณ์ คำอาบ
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที' ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนี่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ข ึ้อ ตกลงซื้อ และผู้ข ายตกลงขาย สเปรย์แ อลกอฮอล์ส ำหรับ ล้า งมือ ราคาขวดละ
๑๖.๔๐ บาท (สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) จำนวน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) ขวด เบีนราคาทั้งสิ้น ๑๖๔,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม และผู้ข ายยิน ดีม อบสเปรย์แอลกอฮอล์ส ำหรับ ล้างมือ
เพิ่มเติม จำนวน ๔๐ ขวด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เบีนของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ข ายรับ รองว่า เมือตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๔๓/๒๔๖๔
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๔ กมภาพันธ์ ๒๔๖๔
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นี้^ระริร!CV
บริษัท วิหข์ ดีไซด์ แยนด์ อเลีกทรร'นิกส์ จํพ ั»

จำนวน ๒ หน้า
/ ๒.๒ ผนวก...

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะของงาน
จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือเสนอราคา บริษัท วิทซ์ ดีไซด์ แอนด์
อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ QT๖๔Po๒00๑
ฉบับลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่องประกาศ
ผู้ซนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใข้ข้อความใน
สัญ ญานี้บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัด แย้งกัน เอง ผู้ข ายจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย ของ
ผู้ซื้อคำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มืสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
จากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก'ผู้ซื้อ ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไวิในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบ
ห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลาย
ครั้ง ผู้ข ายจะต้อ งแจ้ง กำหนดเวลาส่ง มอบแต่ล ะครั้ง โดยทำเป็น หนัง สือ นำไปยืน ต่อ ผู้ซ ื้อ ณ องค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ
ข้อ ๔. การตรวจรับ
เมือผู้ซื้อไต้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะ
ออก หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ต รงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่ง
สิทธิที่จะไม'รับสิ่งของนั้น ในกรณีเข่น ว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิงของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที'จะทำไต้และ
นำสิงของมาส'งมอบให้ใหม่ หรือ ต้อ งทำการแกํใ ขให้ถ ูก ต้อ งตามสัญ ญาด้ว ยค'าใข้จ ่า ยของผู้ข ายเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาหรือ ของดหรือ
ลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงขำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔.
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อจะขำระเงินให้กับผู้ขายใบคราวเดียว ภายใบ ๓0 วัน

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา
๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อไต้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดขำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาบตามปกติ
ผู้ข ายจะต้อ งจัด การซ่อ มแซมหรือ แกไขให้อ ยูในสภาพที่ใข้ก ารได้ด ีด ัง เดิม ภายใน ๑๔ (สิบ ห้า) วัน นับ ถัด จาก
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแกิไขภายในกำหนด
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แริษ้ห วิทช์ สิไซด์ นรนพ จเล็ก ท?รนิก ส์ จำกัด
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เวลาดังกล่าว ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เองหรือ จ้างผู้อ ื่น ให้ท ำการนั้น แทนผู้ข าย โดยผู้ข ายต้อ งเป็น ผู้อ อก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดช้องโดยเร็ว และไม่อาจรอ
คอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ
ขัด ข้อ งนั้น เอง หรือ ให้ผ ู้อ ื่น แก้ไ ขความชำรุด บกพร่อ งหรือ ขัด ช้อ งโดยผู้ข ายต้อ งรับ ผิด ขอบชำระค่าใช้จ ่าย
ทั้งหมด
การที่ผู้ซ ื้อ ทำการนั้น เอง หรือให้ผู้อื่น ทำการนั้น แทนผู้ขาย ไม,ทำให้ผ ู้ขายหลุดพ้น จาก
ความรับ ผิด ตามสัญ ญา หากผู้ขายไม,ซดใช้ค ่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที,ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ จาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘. หลักประกับ การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ เลขที่
แ-๖๔-lo-RO-ob๓๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๕๐ บาท (แปดพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อ ยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญ ญา มามอบให้แก'ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้ขายใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน
ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษ ัท เงิน ทุน หรือบริษ ัท เงิน ทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรือ อาจเป็น หนังสือ คํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้น
ข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญ ญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ค รอบคลุม ถึงความรับ ผิด ของผู้ข ายตลอดอายุส ัญ ญา ไม'ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผ ู้ข ายล่งมอบ
สิ่งของล่าช้าเป็น เหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ งตามสัญ ญา
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้ขายต้อ งหาหลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกัน ที่ผู้ข ายนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ผู้ซ ื้อ จะคืน ให้แก'ผู้ข ายโดยไม่ม ีด อกเบี้ยเมื่อ
ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙. การบอกเลิก สัญ ญา
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา
นี้แล้ว หากผู้ขายไม'ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก'ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม'กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ขาย
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ในกรณีที,ผู้ซ ื้อ ใช้ส ิท ธิบ อกเลิกสัญ ญา ผู้ซ ื้อ มีส ิท ธิร ิบ หรือ บังคับ จากหลัก ประกัน ตาม
ข้อ ๖. และ ข้อ ๘. เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อ
สิงของจากบุค คลอื่น เต็ม จำนวนหรือ เฉพาะจำนวนที่ข าดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน
นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไวในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องขำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูน ย์จุดสองศูน ย์) ของราคาสิงของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนด
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก,ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกัน เป็น ขุด แต่ผ ู้ขายส่งมอบเพียง
บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม,สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม,ได้ส่ง
มอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งขุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ซ ื้อ จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาและริบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกัน ตาม ข้อ ๖. และ ข้อ ๘.
กับเรียกร้องให้ซดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว่ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ขำระ
ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก'ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ซื้อ
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ ถัดจากวัน ที่ได้รับ แจ้งเป็น หนังสือจากผู้ซ ื้อ หากผู้ขายไม'ขดใช้ให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องขำระ
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายที่บ ังคับ จากเงิน ค่าสิ่ง ของที่ซ ื้อ ขายที่ต ้อ งขำระ
หรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม'เพีย งพอ ผู้ข ายยิน ยอมขำระส่ว นที,เหลือ ที,ยัง ขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมีเงิน ค่า สิง ของที่ซ ื้อ ขายตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ
ค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืบให้แก'ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่ายผู้ซ ื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที,ผู้ข ายไม่ต ้องรับ ผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที'กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตาม
สัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
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ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงขื่อ.
(นางพนิต่า ทองสุข)
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ผู้ซื้อ

ลงซื่อ.......... ...........................................ผู้ขาย
(บริษัท วิทข้ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
โดย นางสาวจิรกรณี คำอาบ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ ................................................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
ลงซื่อ

02K
(นายประเสริฐ ขุนเภา)
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คำสั่ง องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
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เรือง แต่งตัง คณะกรรมการซือ หรือ จ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อส
เปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์
สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการฯ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานประซาสัมพันธ์
สำนักผู้อำนวยการ

กรรมการ

๓. นิติกร ๕
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๔. นายมนต์ซัย แจ้งดี
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์ ๔ งานประขาสัมพันธ์ กลุ่มงานประขาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
๕. นางสาว'ซนธิ,ซา สุรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประขาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวิในหนังสือเชิญ
ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO.,LTD.

(P'S&ZL
บริษัท วิทช่ ตีไซด์ แอนด์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำกัด
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. หัวหน้างานประขาสัมพันธ์

ประธานกรรมการๆ

กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
๒. นางสาวสุพิซญา พรมจันทร์
กรรมการ
พนักงานธุรการ ๒ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
๓. นางนฤภัค ปีญญาไว
กรรมการและเลขานุการ
พนักงานธุรการ ๒ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่

ป กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
(

(นางพนิดา ที่องสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ

WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO.,LTD.
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บริษัท วิทช์ ล,เซต นอนด์ อิเลีกทรอ?นิกส์ จำกัต
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ใบเสนอราคา / Q uotation
Page 1 of 1
เลขท
QT64P02001
วนที
9 คุมภาพันนธ์«- 2564
ผู้เสนอราคา
จิรกรถJ คำอาบ

ร ^ IT C H รนะ:: '.
บริษัท วิทซ์ ตีไซด์ แอนด์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำกัด
96/1 ทนน คไนคริบ ทร์ นฃวง หนองบอน พ 9» ปร*รทท ก■ รุ่งเทพนหานคร 10250

Tel : 02-330-8115 Fax :02-103-6241 เรขปไifc^าตวผู้เสืย/ไาษ 0 1055-51110-418

WWW.พitchelec.com

สูกค้า ะองค์การขนส่งมวลขนกรุ[งเทพ (สำนักงานใหญ่)
บริษัท : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักงาบใหญ่)
หี๋อยู่ ะ 131 ถนนเทียบร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยแขวง กรุงเทพๆ
โครงการ ะ แอลกอออร์สเปรย์ ขนาต 25 ML
สำดับ รุ่น/รหัสสิบค้า
1

รายการ
แอลกอฮอร์สเปรย์ ขนาด 25 ML

หน่วย
ขวด

จำนวน
10,000

ราคา/หน่วย
16.50

จำนวนเงิน
165,000.00

*** สเปรย์ข่าเชื้อ ฟ้องกับเชื้อโรส «**

สำหรับดูกค้าอนุมัติสั่งชื้อ

รวมเป็นเงิน

165,000.00

จำนวนเงินรวมตั้งสิน

165,000.00

หนี่งแสนหกหมึ๋นห้าพันบาทท้วน
หมายเหตุ
*** ราคาสินค้ารวมภาษีรุ)ลค่าเพิ่มแล้ว ***
- กำหนดยืนยันราคา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุใบใบเสนอราคาอบับบี้
- กรุณาลงนามในข่อง •อนุมัติสั่งชื้อ,' พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) เพื่อยืนยันการสั่งชื้อ
และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 15 วัน

ในนามบริษัท วิทขํ ตีไชค์ แอบค์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

'ฯ

{

ตราประทับ ะ WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO..LTD.

เงื่อนโขการขำระเงิน
- เครดิต 15 วัน นับลัดจากวันทึ๋!ด้รับสินค้า
- ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนศรีนครินทร์กม.9 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 739-2-34113-1
ซื่อบัญชี บริษัท วิทข์ ดีไขดํ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO.,LTD.

บริษัท วิทช์ สิไซด์ แอนด์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำกัด

บริษัท ว ิแ ช ์ส ิใ ช ด ์เ jอนุด อิเล็ก ทรอนิก ส์ จำกัด
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WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO..LTD.
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โ WITCH
^ โ ไ DESIGN
^
& ELECTRONIC CO.,LTD.
I บริษัท วิทช์ ดไซด์ แอนค่' อเล็ก ท?อป้ท ส์ จำกัด
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SPRAY ALCOHOL 70 %
ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอลควาบบริสุทร 70 %
ใช้ทำคุวามส:อาดบอ และส์ายอาโดย!บ่ถ้อาใช้นา ปลอดภัย แห้วเร็ว
ใบเหนยวเหนอะหน: ผลิตจาคุเอทิลแอลกอฮอลจากวัตฤถิบธรรมชาติ
ปลอดภัยถ่อผู้ใช้าาบ สกาบทผลิต!ถรับการ รับรอาบาตรจาน GMP/HRCCP

คุณสมบตัหลัก ะ
เอทิลแอลกอฮอลบริสุกร 70°/o โดยปริมาตร
ผลิตจากวัตกุดิบรรร,บชาติ
มีคุณสมบัติใ,นการทำลายเซั้อแบคทีเรียแกรบบวกและลบ
รวมทาเซั้อวัณโรค เซั้อรา และ!วรัสบาวชนิด
ขนทะเบียนวัตกุอันตรายและติดไฟไถ้
WITCH DESIGN & ELECTRONIC CO.,LTD.

บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็ก ทร0'ป็ทด์ จำก้อ

รน

BMTA

25 ml.
บริษัท วิทช์ ถีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ๆากัถ
94/1 กนน ศรีนกรินกร แขวง หนองบอน เขถ บระเวท กรุงเทพมหานคร 10250
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ประกาศองค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ส ำหรับ ล้างมือ โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มี,โครงการ ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น
oJP

ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
ทซ์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบ็เนเงินทั้ง
สิ้น ๑๖๕:,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 0 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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& ELECTRONIC COJ..TD.

บร๊ษํท ว๊ท ช์ ลีไ ซด์ แปีนด B ■ .ลุกT ilB tlfltf แาาฟิ
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