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หน่วยงาบ สำนักกฎหมาย กล่มงานนิติกรรมโทร 0๒๒๔๕๕๙๖๕:ต่อ ๑๓๑๗ 
ที่ สกม. (กนก.) ( ๒๕๖๓ วันท่ี เกั' ตุลาคม ๒๕๖๓

เรึ๋อง ส่งสำเบา!สัญญาจ้าง;พิมพ์แบบพิมพ์ใบทำงาบ พกส;.และใบทำงาบ พชร.
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ช.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 กลุ่มงานนิติกรรม ได้จัดทำสัญญาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบทำงาน พกส.และใบทำงาน พฃร. กับ 
บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮาส์ จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ 
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมาน้ี

จํงเรียบมาเพ่ือโปรดทราบและฟ้าเนินการในส่วบพ่ืเก่ียวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออฺคการบบส่อมวลบนกรอเก!/V

Bangkok Mass Transit Authority
BMTA สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓๑๐

00คํการน็นล0ขวลนบกพฺเกพ โทร. ๐-๒๒๔๖-0๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างแบบพิมพ์
ขสมก.®-๐๑ ใบทำงาน พกส. และ ฃสมก.๑-๐๒ ใบทำงาน พขร.

สัญญาเลขที่ ...ใ.*..?.°

ส ัญ ญ าฉบ ับ น ี้ท ำข ึ้น  ณ อ งค ์การขบ ส ่งม วลซ น กร ุงเท พ  สำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อ ว ับ ท ี่.......ะ!..ฅุล?เคฺมฺ ๒^๖๓.................
ระหว่าง องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒ ๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญ ญ าน ี้เร ียกว ่า ''ผ ู้ว ่าจ ้าง" ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เร้าล์ จำกัด โดย นายสมสกุล บุญกำพร้า กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๓๔๐๑๖๙๘๔ ตามหนังสือรับรองฉบับท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๓๓๓๖๔ 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๒/๑๔๒ หมู่ที่ ๒ ซอยถนอมมิตร ถนนรามอินทรา 
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ล งจ ้างแ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งร ับ จ ้างท ำงาน  การว ่าจ ้างพ ิม พ ์แบ บ พ ิม พ ์ 
สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนด 
และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ มีจำบวบ ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ ฃสมก.๑-๐๑ ใบทำงาน พกส.จำนวน ๒๖,๑๔๐ เล่ม ในราคาเล่มละ ๑๔.๓๐ บาท 
รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวมเป ็นเง ินจำนวนท ั้งส ิ้น  ๔ ๐ ๐ ,๐ ๙ ๔ .๐ ๐ บาท (ส ี่แสนเก ้าส ิบห ้าบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ ฃสมก.๑-๐๒ ใบทำงาน พฃร.จำนวน ๒๙,๖๐๐ เล่ม ในราคาเล่มละ ๒๐.๖๑ บาท 
รวบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำบวบทั้งสิ้น ๖๑๐,๐๔ ๖.๐๐บาท (หกแสบหนึ่งหมื่นห้าสิบหกบาทถ้วน) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมข้อ ๑.๑ -ข ้อ ๑.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้าง ท้ังส้ิน ๑,๐๑๐,๑๔๑.๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ซนิดดีเพิ่อใข้ในงานจ้างตามสัญญานี้
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ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อ,โปนี้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงข0งสัญญๅนี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวล'ซนกรุงเทพ

ท่ี ๔๒๖/๒<£๖๓ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕;๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจวับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒<£๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดคุณลักษณะแบบพิมพ์
(TOR) จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๕ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาAบยืนยันราคาของ บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เอ้าส์ จำกัด
ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒<£๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ 
ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 
คำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ้าง คำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ้างให้ถือเป็นที่ส ุด และผู้ร ับจ้างไม่มีส ิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือ 
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำส ัญญาน ี้ผ ู้ร ับจ ้างได ้นำหลักประก ันเป ็นหน ังส ือค ํ้าประก ันของธนาคาร 

กสิกรไทย จำกัด (มหาซน) สาขาถนนรามอินทรา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ถนนรามอินฑรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หนังสือคํ้าประกับเลขที่ ๑๐๐๐๓๔๔๐๒๑<£๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๔๐๗.๔๔ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของ 
ราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิน้ติตามสัญญานี้

กรณีผู้ร ับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสือมค่าลง หรือมี 
อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง 
ส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความขำรุด ้*ฬ&!แงฟ:ฟ* ^
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๓
สัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้ 
มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว่าจางภายใน ๗ (เจ็ด) รัน นับถัดจากรันทเต้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้ร ับจ้าง โดยไม่มี 
ดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริมทำงานที่รับจ้างภายในรันที่ ๑ ตุลาคม ๖๔๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้ว 

เสรจบริบูรณ์ภายในรันที ๓๐ กันยายน ๒(£๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิไต้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ 
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ร ับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเลร็จภายใน 
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น 
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ 
ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที’จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดตามสัญญา

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาบจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย 

ใหม่ ในกรณีที่ม ีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเส ียหายเก ิดขึ้นจากการจ้างน ี้ 
ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิด 
จากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว่ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตาม 
มาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแกไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก 
เงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันที่ 
ได ้ร ับแจ้งเป ็นหน ังส ือจากผ ู้ว ่าจ ้างหรือไม ่ทำการแก ้ไขให ้ถ ูกต ้องเร ียบร้อยภายในเวลาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างกำหนด 
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ 
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุขำรุดบกพร่องหรือ 
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความขำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบขำระ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผ ู้ว ่าจ ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ร ับจ้างไม่ขดใช้ค ่าใช้จ ่ายหรือค่าเส ียหายตามที่ผ ู้ว ่าจ ้างเรียกร้อง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิป็ติตามสัญญาได้

ข้อ ๖  การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้น 

แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง 
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และ
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ผู้'รับจ้างจะยังคงต้องรับผิด'โนความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้'รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลกจ้าง 
ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า^ความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑ 0  (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ ัติเหตุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ 
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง 
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงใบกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย 
ดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อับเกิดจากการปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว ่าจ้างถูก 
เรียกว้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องด0าเนินการใดๆ 
เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหาย 
น้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก,ลูกจ้างที่ผู้ร ับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ 

ผ ู้ร ับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต ่อลูกจ้างดังกล่าว โดยโอนเช้าบัญซีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) 
ซื่อบัญชี บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด สาขาถนนวัซรพล เลขที่บัญชี ๔๙๙-๐-๐๒๙๙๘-๔ หลังจากที่ 
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานที่จ้างถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ถ ้าผ ู้ร ับจ้างไม ่จ ่ายเง ินค ่าจ ้างหรือค ่าทดแทนอื่นใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหนึ่ง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า 
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา 
ทำงาน ผู้ร ับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๙ การตรวจรับงาบจ้าง
เมื่อผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส ่งมอบและเห็ 

ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำม''
ค่างาบจ้างนั้น

ท่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 
ป็นหลักจานประกอ



ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้า!ที่ผ ู้ร ับจ้'างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับงานจ้างบัน ใบกรณีเซ่นว่านี ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้ๆย 
ค่าใช้จ่าย,ฃองผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้างเห้นเหตุขอขยายเวลา 
ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ข้อ ๑๐ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองวาได้ตรวจสอบและทำความเช้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยลี่ก้าม 

แล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ 
ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้ว 
เสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจ ะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น 
จากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ ๑๑ ค่าปรับ
ห ากผ ู้ร ับ จ ้างไม ่สามารถท ำงาน ให ้แล ้ว เสร ็จภายใน เวลาท ี่กำห น ดไว ้ ในสัญญา 

และผู้ว ่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว ่าจ้างเป็นรายวัน แต่ต้อง'ไม่ตํ่าก'ว่า 
วันละ ๑๐๐ บาท หรือเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างพิมพ์ที่ไม่ไต้รับมอบ 
น ับถ ัดจากว ันท ี่ครบกำหนดเวลาแล ้วเสร ็จของงานตามส ัญญาหรือว ันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ขยายเวลาทำงานให ้ 
จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบแบบพิมพ์ถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง 
ยอมให้ผู้ว ่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ร ับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ 
ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ 
ปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๒ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายห?ไ'งบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น

ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน 
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบ้ตตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๓ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
6) 9 /  I 8 /  I 8 /  ชุ '  *=1 «> o  ,  .. Q J Q J  Q J  -ณ์ตุ  1 / Q J  8 /  ๘ , ( น ๘ 1 ____ 8 / 1  0 /เห้แกผู้ว่าจ้างโดยสินเซิงภาย๒ กำหนด ๓ (สาม) วัน บับถัดจากวันทไดัรับแจงเบนหบังสิอจากผู้ว่าจาง หาก 
ผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง
ที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอย่จนครบถ้วน



๖

ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๔ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ใบกรณีทีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนีงอัน'ใดที่ผ ู้,ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่ 
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ 
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ 
กรณ ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ู้ว ่าจ ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว ่าจ ้างทราบดี 
อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงถัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ โดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงขื่อ)................^)...)^'.................... ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

(ลงซอ).........^ โ . _ ......... ............ ผู้รับจ้าง ะ; r r r f r S  โ บ ั
(บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮ้าล์ จำกัด

โดย นายสมสกุล บุพกำพร้า กรรมการผ้จัดการผ้มีอำนาจลงนามผกพันบริษัท)

(ลงซอ)....................โ............................พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

J js
(ลงซือ).................. <..1....................... พยาน

(บางสาวสฺนิตรา ภวา)

/■
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขุนกุรงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ 
ท่ี

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัลดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบ 
พิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(ร๖ ๐  จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะ 
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้าง 
พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ ประธานกรรมการฯ

๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ กรรมการ

๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ
นิติกร ระดับ ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 

๔. นางสาวจรรยาภรณ์ เนียมประเสริฐ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ - ๔ ระดับ ๔ กลุ่มงานจัดซ้ือ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๔. นายพันทิพย์ บัณฑิตย์ กรรมการและเลขานุการ
พนักงาบธุรการ ระดับ ๓ กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ประธานกรรมการฯ

สำนักบริการและจัดซื้อ
๒. หัวหน้างานควบคุมภายใน กรรมการ

กลุ่มงานควบคุมภายใบ สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
๓. หัวหน้างานแผนโครงการและงบประมาณการเดินรถ กรรมการ 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารการเดินรถ

y i ia  ราaSm',aftatfrs*



กรรมการและเลขานุการ๔. พนักงานธุรการ ระดับ ๔ 
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง'ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

ส่ัง ณ วัน ท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำบวบ ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ 
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๒ร /๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๔๖๓ น้ัน

๑. การพิมพ์แบนพิมพ์ ขลมก. ร) - 0๑  ใบทำงาน พกส. จำนวน ๒๖.๑๔0  เล่ม ผ ู้เสนอราคาท่ีซนะการ 
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไตล์ ครีเอทํฟ เฮาส์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๔๐0 ,0 ๙๔.๐๐ บาท (ส่ีแสนเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า 
ใซ้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

๒. การพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก. ๑ - ๐๒ ใบทำงาน พฃร. จำนวน ๒๙,๖0 0  เล่ม ผู้เสนอราคาที่ซนะการ 
เสนอราคาได้แก่ บริษัท สไตล์ ครีเอทีฟ เฮาส์ จำกัด (ให้บริการ.ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๖๑0 ,0 ๔๖.0 0  บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

๓. การพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดประจำรท จำนวน ๑๖,๗๘0  เล่ม ผู้เสนอราคาที่ซนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท ประขุมช้าง จำกัด (ให้บริการ,ผ ู้ผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๘๖,๒๔๘.0 0  บาท (หน่ึงแลน 
แปดหม่ืนหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า 
ยอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ผ  วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ



ขอบเขตของงาบ (Terns of Reference ะ TOR) 
โครงการ การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ
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๑. ความเป็นมา
ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ม ีความประสงค ์จะว ่าจ ้างพ ิมพ ์แบบพ ิมพ ์ จำนวน 

๓ รายการ เพื่อสำรองคลังไว่ให้เขตการเดินรถ และหน่วยต่าง  ๆ ภายในองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ใช้งาน 
ในแต่ละเดือนตามประมาณการ 
๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแบบพิมพ์ให้เพียงพอกับการประมาผการเขตการเดินรถ และหน่วยงานต่าง ๆ
๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (ตามเอกสารแนบ ๑)
๔. หลักประกันสัญญา

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องทำสัญญากับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๔ ของราคาว่าจ้างตลอดอายุสัญญา ให้องค์การยึดถือ 
ไว้ตลอดอายุสัญญา 
๔. ระยะเวลาการส่งมอบ

๔.๑ กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๔๖๔ 
๔.๒ องค์การจะออกใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ไนแต่ละคราวโดยจะระบุปริมาณ โดยที่ผู้รับจ้าง 

จะต้องส่งมอบในแต่ละคราวภายในวันที' ๑๔ ของทุกเดือน หากวันที,ส่งมอบตรงกับวันหยุดราซการหรือ 
นักขัตกฤษ์ ต้องส่งในวันถัดไปที่เปิดทำการ ทั้งนี้ องค์การจะออกใบสั่งซื้อมอบให้แก'ผู้รับจ้างล่วงหน้าก่อนครบ 
กำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน 
๖. วงเงินงบประมาณ

วงเงินที่จะว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๑ 1๓๙๐,๘๗๐.- บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา
๘. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๘๗๐.- บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (ตามเอกสารแนบ ๒)
๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การตกลงจ่ายเงินค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ให้แก'ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามกำหนดในใบสั่ง 
ซื้อในแต่ละคราวตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างเสนอ ให้แก่ผู้รับจ้างภายใน ๓๐ วัน นับสัดจากวันท่ีองค์การไต้รับ 
มอบแบบพิมพ์ไวโดยครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว
๑๐. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

หากมีเหตุขำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดฃี้นจากการจ้างครั้งนี้ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจาก 
วันที่ไต้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิด 
จากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา ผู้รับจ้างจะต้อง 
รีบทำการแก้ไขให้เป็นที,เรียบร้อยโดยไม่ซักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม'ต้องออกเงินใด ๆในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างไม่ 
กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ
แก้ใฃให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการบั้นเองหรือจ้างผู้ซื้น 
ทำงานบั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น (V



-๒-
๑๑. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบแบบพิมพ์ตามที่องค์การกำหนด ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบแบบพิมพ์ที'ตก 
ลงจ้างให้แก,องค์การหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก,องค์การเป็น 
รายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาแบบพิมพ์ที่ยังไม่ไต้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามใบ 
สั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้รับจ้างไต้ส่งมอบแบบพิมพ์ให้แก่องค์การจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ 
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เง ินค ่าจ ้างสำหรับงานจ้างคร ั้งน ี้ ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒£๖๔ 
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ.๒<£๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๒.๒ องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม,คัดเลือกข้อเสนอหรือยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามใน 
สัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ

ฟ้ร

ลำดับที่ รายการ จำนวน รายละเอียด
๑ ขสมก. ๑ -  ๐๑ ใบทำงาน พกส. ๒๖,๑๕๐ เล่ม เล่มหน่ึงมี ๑๐๐ แผ่น กระดาษปรู๊ฟ ขนาด ๘.๕ X ๑๓.๕ น้ิว 

ปรุฉีกด้านล่างขวา พิมพ์หน้าปกเข้าเล่ม ปกทากาวด้านข้าง 
ห่อละ ๑๐ เล่ม (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)

๒ ขสมก. ๑ -  ๐๒ ใบทำงาน พฃร. ๒๙,๖๐๐ เล่ม เล่มหนึ่งมี ๕๐ ขุด ขุดละ ๓ แผ่น แผ่นที่ ๑ กระดาษปอนด์ 
สีชมพู ๕๐ แกรม แผ่นที่ ๒ และแผ่นที่ ๓ กระดาษปรู๊ฟ 
ขนาด ๘.๕ X ๑๓.๕ นิ้ว พ ิมพ์หน้าปกเข ้าเล ่ม ปกทากาว 
ด้านข้าง ห่อละ ๑๐ เล่ม (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)

๓ สมุดประจำรถ ๑๖,๗๘๐ เล่ม เล่มหนึ่งมี ๑๐๐ แผ่น กระดาษปรู๊ฟ ขนาด A๔ พิมพ์ ๒ หน้า 
พิมพ์ตราองค์การ เข้าเล่ม ปกทากาวด้านหัว ห่อละ ๑๐ เล่ม 
พิมพ์หน้าปก (ตามแบบและข้อความตามตัวอย่าง)



^ '‘รันผิดv e บy ใตบเทร บ่ริถไโm e ซังคม” แนบ ขส!นJr-4-Ol (บข.ข,!)
อ งค ล์ !ร ข น ส ง่ม ว ล ช น ก ร งุ เท พ

ใน ท ำง าน พ ก ส .. n  ประเภทรายเดอืน 
. ^ £ 3 5 ?  n  ประเภทรายวนั 

6 0 ^  • □  ประเภททดลองงาน 
B M T A  เขต............. .กสุม่...............ส าย...............

วนั.............ท ี่............เดอืน............... พ.ศ.............
ทำดับงาน....................................
ดันท่ี.............. .............................

กำบ่นดเวลารบงาน................. น.
เวลารับ่งานจริง.......................น.

□  เปฬ็๒ ' ^ ™
□  เป็นวันทค์ชุพวันห(เด -เ f t  '■
□  เปน็แทร่นนกัดดัฤทห ้

ลงชือ่.... ........................... ............. '.......ผู้จายงา!น .
มระนาทรน.................................
เษอรขางรถ....................... .........

ลายดือช่ือ ราคาส่ัว เ
ช่ือ 

พขร.
ลายดือช่ือ ลายดือช่ือ 

นายตรวจ

. V  I  1 -
พมายเห่ชุ

พ.บัญชี 
อ่าโดยสาร

เลขศวมวน 
ฒกใหม่. • นายท่า

เลขศวเร่ิมตน
เท่ียวท่ี (ขา) 1

' - 2 ‘
3
4 ’ * ■ 1- . :'V‘
ธ
6

. 7
8 \ ■
9
10
11 M1 -

12 V. ’ • * ‘4  '  ;

13 - •๙

14
15
18 .

ยอคขาย (ใบ) รวมเงินจำหน่ายคว......................บาท โปรดรทไห้พทส. เก็บเปีทุหทักราน
ไ ต ้รับเงินนำส่ง..............\:..̂ .......บาทไ ว ้แท้วยอดพน (บาท) , ทง'ขอ............................ ........ .—

ทนักงานบัญขค่า'โค ชสาร
1 เวทนล*นาน......................  ............ Jน. เวทาทีท่างานปกติ.............................................ขม. ททาทีท่างานทวงเวลา........................................... ขม.

พ /  -ลงชอ่......... ...........--------------- --------------

ทนักงานการเงินค่าไคยสาร 
วันที.........:......J._______V-1 นงขอ............... ......................... ..... นาขท่าผู้ส่ันทก รวมเวทใท่างาน..........................  .................. .ขม. รับรองถูกต้อง ทงช่ื0.......................... แส/...................

*9
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■ 0

องค์การขนส่งมวลชนกเงเทพ
ใบทา่งาน พขร. ( ใฃประ:จำรถ) □  ประ๓ทรายเดือน

□  ประ๓ทรายวัน 
|~~ไ ประ๓ททอลองงาน 

BM TA  เขอ............... ทธุ่ม................สาย...........

เท่ียวท่ี

วัน............. ที่....... ....... เดือน......... .........พ.ศ............ ลำดับงาน................
ดันท่ี........................

ช่ึอ พขร................ ............เลขประจำตัว..... .............................
ลงช๋ึอ....................

ท่า.. ทา่..

ลำหนคเวลารับงาน..............น.
ทลารับงานจริง.....................น.
ประเภทรถ......... ....................
เบอร์ข้างรท............................

□  เปน็วั̂ งานปกต ิ 1  >
□  เป็นวัไ
□ ^เปน็วํ̂ งานวนันกัขค้ชกุษ ์

บนัท่ีกเพิม๋เติมเข้าหน้าท่ีกรณรีถเสยเวลา % £
(•นา) สิงเวลา ออกเวลา ตามรถดันท่ี สถานท่ีดัตเสริม ลายมือช๋ึอนายท่า ถงเวลา ออกเวลา ตามรถดันท่ี สถานท่ีดัตเสริม ลายมือช๋ึอนายท่า จากเวลา สิงเวลา รายการ ลายมือข่ือเข้าหน้าท่ี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ■ .
12
13 - •-
14
15 ✓ ๆ
16 ________ <

รถออกจากอ่............................................................ รถดัดเลิกจากท่า................................. ............. เวลาเลิกงาบ. ..................... น. การเติมนาพัน หมายเหต พ า /
เวลา..... บ เลขไนล์เร่ํแข้น ทลา................. ........น. เวลาท่างานปกติ................. .................... ชม. ข้านวนรตร ทายมอข้อ I. §ปันททรณ8(เททา กัาทนอใมัเป็นนาย
ทงข๋ึอ....

ครงท่ี 1 ............ ท่า, ร่าง,เข้พข้าที, อม. แทะมัว'*เข้างาน 
ท่ํงน่ํรนอยู่กับประเภทรองการเกัยททา 

2. ทรน็รทออกนอกเข้นทาง จะข้องแนบ 
ไนกัญเนาว่าข้างทีออกโออ สอร.

.....นายท่าถู่ ลงช๋ึอ............... เวลาท่างานล่วงเวลา............ .................... ชม. ทถา.............น. พ เตมนำมน
รถถงท่า พ d _I รวมเวลาท่างาน.............................................
เวลา..... ................น. เวลา................. .น. เลชไมล์ส้ินชุด รับรองถูกข้อง
พ ก  1 ........นายท่า ลงช๋ึอ................ ......นายท่าถู่ ลงข๋ึอ.......... ................... จส J....................... ครงฑ 2..............

เวลา.............น. ท.เติมป้ามัน พบ*อกัฃใบประข้ารท
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ท่ี MK0903/2563 
วันท่ี 21 กันยายน 2563
เรือง ยืนยันการเสนอราคาแบบพิมพ์ ฃสมก.!-(ท และ ขสมก.1-02 จำนวน 2 รายการ

ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

บริษัท สไตล์ครึเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ขอยืนยันการเสนอราคาแบบพิมพ์ ฃสมก.!-อ! และ ฃสมก.!-02 จำนวน 2 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการที่ 1 แบบพิมพ์ ฃสมก.1-01 ใบทำงาน พกส. จำนวน 26,150 เล่ม
บริษัทๆ เสนอราคาเล่มละ 15.30 บาท รวมเป็นเงิน 400,095.00 บาท

รายการที่ 2 แบบพิมพ์ฃสมก.1 -0 2 ใบทำงาน พฃร. จำนวน 29,600 เล่ม
บริษัทฯ เสนอราคาเล่มละ 20.61 บาท รวมเป็นเงิน 610,056.00 บาท

รวม 2 รายการ เป็นเงิน 1,010,151.00 บาท

หมายเหตุ
รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ

เพอสร้างสรรค์งานหี่ม ีค ุณภาพ ไทมาตรฐาน ตรงtว่สifo&r&n'คุ-!0}1เพ ุ่£|&  
บริษ ัทสไศรคร ิ1อพ ีฟเฮ ้าส ์ จ ำก ัด  32/152 ซอยราผอินทรา6 5 ลาดพร้าวกทม.10230 โทร.0 2945 8051-3 แฟกซ์ 0 2945 8057 Stylecre3tive@gmail.com

ตัวอักษร (หน่ึงล้านหนึ่งหม่ืนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

(นายสมสกุล บุญกำพร้า)
กรรมการผู่จิดการ

ม่งมน สร้างความพึงพอใจสูงสุตแก่ลูกค้า ต้ว&พ์าเรดู่;mjjpค์)ฯ41ร้!เมุ๊คชกุน

mailto:Stylecre3tive@gmail.com

