รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกล้องถ่ายวีดีโอระบบ HDกล้องโทรทัศน์แบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
และชุดกล้องถ่ายภาพPROFESSIONALระบบดิจิตอล(DSLR) ความละเอียดและความเร็วสูง
มีส่ง WIFI จานวน 1 ชุด
----------------------------------1. ความเป็นมา
กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นพัฒนาให้กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้าน
กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใส และการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งทางานดูแลประชาชนทั้งชีวิต
ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และด้านการจราจร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจอันสาคัญของกรุงเทพมหานคร ของผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ข้าราชการประจ า การผลิ ต รายการสารคดี อาทิ รายการบ่ ายนี้ มีค าตอบทางโทรทั ศน์ รายการที่ ผู้ บริห าร
ออกอากาศต้องใช้วีดีทัศน์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลดิบที่นาไปผลิตสารคดีด้านต่างๆ ประหยัดงบประมาณ คุณภาพดี
คงทน อายุการใช้งานยาวนาน ต้นฉบับสภาพดีสมบูรณ์
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความจาเป็นต้องสร้างศักยภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กล้องเป็นสิ่งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ เพิ่มศักยภาพผู้บริหารในการปรากฏตัวที่สามารถประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วินาทีแรกของหน่วยงาน
เพื่อให้ ห น่ วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้ใช้ในการเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์ในรูป แบบและทิศ ทาง
เดียวกัน ให้ดูดี ซึ่งแบ่งแยกตามนโยบายแต่ละด้าน ใช้ได้กับป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ถึงขนาดเล็ก
จนถึงเอกสารงานสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิ ด ประเภทผลิ ตโปสเตอร์ แผ่นพับ แบนเนอร์ คัทเอ้าท์ วารสาร นิตยสาร
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้ง รายการโทรทัศน์ โอกาสวาระพิเศษความสาเร็จของโครงการ นาไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลายชนิดในงานด้านประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ และเก็บอนุรักษ์เป็นภาพถ่าย
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การพัฒนาเมือง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพวีดีโอและภาพถ่ายภารกิจของผู้บริหาร ตามนโยบายกิจกรรม
เร่งด่วน ที่เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง ส่งสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
ที่เผยแพร่ภาพ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลที่มีขีดความสามารถสูง รวมถึงประสิทธิภาพความคมชัดและ
คุ ณ ภาพ ต้ อ งทั น สมั ย และเข้ า กั บ เทคโนโลยี ข องทางระบบของสถานี ต่ า งๆ เป็ น การปรั บ ยุ ท ธวิ ธี ในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการสามารถเชื่อมสื่อสู่สื่อและประชาชนให้ได้รับรู้ข่าวสารของกรุงเทพมหานคร อย่างฉับไว
ทั่วถึงและต่อเนื่องรวดเร็ว
2.2 เพื่อเสริมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ครบวงจรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้ควบคู่กับระบบตัดต่อและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบเดียวกัน สัมพันธ์กับระบบต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ กล้องถ่ายวิดีโอมีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องบันทึกเทปที่มีคุณภาพความละเอียดสูงทั้งตัวกล้อง เทปบันทึก การตัดต่อ เพื่ อใช้ในการออกอากาศ
ด้วยภาพความละเอียดประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ทากราฟฟิกและเทคนิคด้านต่างๆ การทางานที่สมบูรณ์แบบ
ในบางกรณีการเชื่อมต่อภาพตัวหนังสือที่สร้างเรื่องราวที่สื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง
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-23. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น บุคคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้น ส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจ การร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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-34. คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ จานวน 2 รายการ ดังนี้
4.1 ชุดกล้องถ่ายวีดีโอระบบ HD กล้องโทรทัศน์แบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
คุณลักษณะทางเทคนิค
1. กล้องถ่ายวิดีโอ ระดับ ความคมชัด HD พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จานวน 1 ชุด
1.1 กล้องถ่ายทาวิดีโอ จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นกล้องแบบ Handheld สามารถรองรับความละเอียดระดับ HD
2. มีเลนส์ซูมได้ไม่น้อยกว่า 25 เท่า พร้อม filter Protection
3. มีระบบ ND Filter แบบ electronic Variable
4. รองรับการ์ด หน่วยความจาแบบ SD หรือ MS
5. มีไมโครโฟนแบบ Omni-Directional ในตัว
6. มีช่องสัญญาณวิดีโอเอาท์พุท แบบ SDI และ HDMI
7. ใช้ Imaging Device แบบ CMOS ขนาดไม่ต่ากว่า 1/3 นิ้ว
8. ตัวกล้องมีระบบ เชื่อมต่อกับ โปรแกรมควบคุม ผ่าน มือถือได้
9. มีค่า Effective Picture Elements ไม่ต่ากว่า 3840 (H) x 2160 (V)
10. รองรับการบันทึกภาพวีดีโอได้แบบ XAVC-LHD 50, DVCAM
11. มีไฟ ชนิด LED ติดตัวกล้อง มาในชุด จานวน 1 อัน
12. มีแบตเตอรี่ ความจุไม่น้อยกว่า 98 Wh จานวน 2 ก้อน
1.2 ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะทั่วไป
1. ไมโครโฟนไร้สาย พร้อม ตัวส่งและตัวรับ
2. ตัวรับสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับ กล้อง ในรายการที่ 1.1 ได้โดยไม่ต้องใช้สายต่อ
3. มีค่า RF Power 10 mW / 2 mW
4. ตัวรับ มีมาพร้อม ไมโครโฟน ที่รับเสียงแบบ Omni-Directional
5. ตัวรับ และ ตัวส่ง สัญญาณ ใช้งานกับ แบตเตอรี่ ชนิด alkaline AA size ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชม.
1.3 ขาตั้งกล้อง จานวน 1 ชุด
คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นขาตั้งกล้อง แบบ Tripod Fluid Heads
2. รองรับน้าหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
3. สามารถ ปรับ Tilt rang ได้ไม่น้อยว่า +90° to -70°
4. Bowl size ขนาด 75 mm.
5. สามารถปรับ Counterbalance ได้ไม่น้อยว่า 5 ระดับ และ Drag 3 ระดับ
6. มี Camera Plate แบบ Sideload plate S
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-47. มีกระเป๋าสาหรับใส่ ขาตั้งกล้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
8. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายและ การสารองอะไหล่ จากบริษัทฯ
ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้า มาแสดง ณ.วันพิจารณาผล
4.2. ชุดกล้องถ่ายภาพPROFESSIONALระบบดิจิตอล(DSLR)ความละเอียดและความเร็วสูง มีส่ง WIFI
จานวน 1 ชุด
- กล้อง 1 ชุด ประกอบด้วย
1) ตัวกล้อง
2) เลนส์ KIT ไม่ต่ากว่า 24-120 MM. มาพร้อมกับตัวกล้อง
3) เลนส์ซูม
4) ไฟแฟลช
5) เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ตัวกล้อง (BODY)
1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบ DSLR ที่สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้
2. ใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบ CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 35.9 x 23.9 มม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า
45 ล้านพิกเซล และสามารถถ่ายภาพในระบบ FULL FRAME ได้
3. ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ได้ตั้งแต่ 64 ถึง 256,000 และปรับขยายเพิ่มได้สูงสุดถึง ISO
102,400 หรือกว้างกว่า
4. ระบบโฟกัสอัตโนมัติและเลือกจุดโฟกัสได้เองไม่น้อยกว่า 153 จุด
5. มีช่องบันทึกสื่อข้อมูลจานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
6. บันทึกภาพไฟล์ภาพชนิด RAW TIFF และ JPEG ได้เป็นอย่างน้อย
7. สื่อบันทึกข้อมูล SD, SDHC (รองรับ UHS-I), SDXC (รองรับ UHS-I)
8. ความเร็วชัตเตอร์ไม่ต่ากว่า 1/8,000
9. มีระบบวัดแสงผ่านเลนส์แบบ RGB โดยความละเอียดเซ็นเซอร์วัดแสงขนาดไม่น้อยกว่า
180,000 พิกเซล
10. ปรับชดเชยแสงได้ +/- 5 EV หรือมากกว่า
11. สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 7 ภาพต่อวินาที
12. จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว ตามแนวทแยงความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านจุด
13. โหมด Live View แสดงภาพก่อนถ่ายได้ที่หน้าจอมอนิเตอร์ และสามารถใช้ระบบออโต้โฟกัส
ขณะแสดงภาพที่หน้าจอ พร้อมโหมดโฟกัสใบหน้า
14. สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงที่ความละเอียดไม่ต่ากว่า 4K (3840 x 2160 )
15. ช่องมองภาพครอบคลุมการมองเห็น 100%
16. สัมพันธ์ไฟแฟลชที่ความไวชัตเตอร์ไม่ต่ากว่า 1/250 วินาที
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-517. มีช่องต่อเชื่อมที่ตัวกล้องเพื่อถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ทางพอร์ท USB
18. ส่งสัญญาณข้อมูลไฟล์ภาพแบบไร้สายจากตัวเครื่องไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ (Build in WiFi)
19. มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณไมโครโฟนภายนอก
20. โครงสร้างตัวกล้องผลิตจากโลหะแมกนีเซียมอัลลอยป้องกันละอองฝุ่นและละอองน้า
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1. เลนส์ซูม ไม่ต่ากว่า 70-200 MM. F 2.8 ยี่ห้อเดียวกับกล้อง จานวน 1 ตัว
2. ไฟแฟลช ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้องไกด์นับเบอร์ไม่ต่ากว่า 34.5/113 จานวน 1 ตัว
3. แบตเตอรี่ ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง จานวน 1 ก้อน
4. แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง จานวน 1 ตัว
5. เมมโมรี่การ์ดขนาด 32 GB. จานวน 1 แผ่น
6. ฟิลเตอร์ ใส่เลนส์ จานวน 2 ตัว
7. แบตเตอรี่ BATTERY GRIP (ใส่ต่อตัวกล้อง) จานวน 1 ตัว
8. กระเป๋าใส่กล้องชนิดสะพายหลัง 1 ตัว
5. กาหนดส่งมอบพัสดุ/สถานที่ส่งมอบ
ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมด ให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ
6.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเหมารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด โดยไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นได้ อีก ราคาที่เสนอต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาจะถอนการเสนอราคามิได้
6.2 ในการพิ จ ารณาผลการยื่น ข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส์ ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา (ใช้ราคาต่าสุด)
6.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่นาเสนอ โดยต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจาหน่าย จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์ในประเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อความสะดวก
ในการซ่อมบารุง และผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ ต้องมีใบรับรองการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001
6.4 ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา 1 ปี (โดยมี
ใบรับประกันสินค้าจากผู้แทนจาหน่ายในประเทศไทย) นับแต่วันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบ
7. วงเงินในการจัดซื้อ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง (ค่ าครุภั ณ ฑ์ )
รายการจัดซื้อชุดกล้องถ่ายวีดีโอระบบ HD กล้องโทรทัศน์แบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
และชุดกล้องถ่ายภาพ PROFESSIONAL ระบบดิจิตอล (DSLR) ความละเอียดและความเร็วสูง มีส่ง WIFI
จ านวน 1 ชุ ด วงเงิ น งบประมาณ 750,000 บาท (เจ็ ด แสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ซึ่ งเป็ น ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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-68. การรับประกันความชารุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ
ผู้ เสนอราคาต้อ งรับ ประกัน ความช ารุดบกพร่อง หรือ ขัดข้องของสิ่ งของเป็ น เวลา 1 ปี (โดยมีใบ
รับประกันสินค้าจากผู้แทนจาหน่ายในประเทศไทย) นับแต่วันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบ โดยภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
9. เงื่อนไขการชาระเงิน
กรุงเทพมหานคร จะชาระค่าพัสดุให้แก่ผู้ขาย เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับมอบพัสดุไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(กรณีชาระครั้งเดียว)
10. ค่าปรับ
หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้แก่
กรุงเทพมหานครเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
11. หลักประกันสัญญา
ผู้ขายจะต้องนาหลักประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของราคาพัสดุตามสัญญา มามอบไว้แก่กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบั ติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ผู้ขายตลอดอายุสัญญา สานักงานฯ จะคืนหลักประกั นสัญญาให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและ
ความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
สานักงานประชาสัมพันธ์ สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. 10200
ผู้ประสานงานหลัก คุณวาสนา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2621 0702
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