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เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำสัญญาจ้างซ ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
อ ู่บรมราชชนน ี เซตการเด ินรถท ี่ ๖ ตาม ส ัญ ญ าเลขท ี่ จ .๑๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ๙  ต ุลาคม ๒๕๖๓ 
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สำนักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ ๐  
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สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถท่ี ๖

สัญญาเลขที่....!• . . ^ ^ ? . .............
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘ ๐๔ /๒ ๔ ๖ ๑  ลงวันท ี่ ๒๖ ต ุลาคม  ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อ ไป ใน ส ัญ ญ าน ี้จะ เร ียก ว ่า “ ผ ู้ว ่า จ ้า ง ” ฝ ่ายห น ึ่ง 
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไซยซนะกิจ โดย นายทรงพล นิเวศซนะจิต หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้าง 
หุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไซยซนะกิจ ตามหนังส ือร ับรองของสำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัท จังหวัดนครปฐม 
ซ ึ่ง จ ด ท ะ เบ ีย น เป ีน น ิต ิบ ุค ค ล  ณ ก ร ม พ ัฒ น า ธ ุร ก ิจ ก า ร ค ้า ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณ ิซ ย ์ ท ะ เบ ีย น น ิต ิบ ุค ค ล  
เลขที่ ๐๗๓๓๔๒ ๗ ๐๐๐๔๔๙ ตามหน ังส ือร ับรองฉบ ับท ี่ นฐ. ๐๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๒ ต ุลาคม ๒๔๖๓ 
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๓๙/๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงจ ้างแล ะผ ู้ร ับ จ ้างต กล งร ับ จ ้าง จ ้างซ ่อมแซมพ ื้นลานจอดรถโดยสาร 
อู่บรมราซขนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ อู่บรมราซนนี เขตการเดินรถที่ ๖ เลขท่ี ๘๔ พุทธมณฑล 
สาย ๒ บรมราซขนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ 
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องม ือเครื่องใข ้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ซึ่งมืคุณภาพซนิดดีเป็นของใหม่ เพื่อใข้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ 

ท่ี ๖๖๔/๒๔๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



๒

สำหรับการจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
ลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดชอบเขตของงาน (TOR)
สำหรับการจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร
ลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
ลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ 
ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
ลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้าง 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยขน้ใดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของ ธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๑๐๐๐๓๔๕๑๗๙๒๙ สาขาเทสโก้ โลตัส นครปฐม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 
๑๐๔๘ ช้ัน ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นจำนวน ๒๔,๙๖๕ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ชองราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห ่งป ระเท ศไท ย ต าม ร าย ซ ื่อ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ท ี่ธ น าค าร แ ห ่งป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ จ ้ง เว ีย น ให ้ท ร าบ ต าม แ บ บ  
ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกัน

ผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญาน



๓

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ร ับจ้างตลอดอายุส ัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างล่งมอบ 
งานล ่าช ้าเป ็นเหต ุให ้ระยะเวลาแล ้วเสร ็จหรือว ันครบกำหนดความรับผ ิดในความชำร ุดบกพร่องตามส ัญญา 
เปล ี่ยนแปลง ไปไม ่ว ่าจะเก ิดข ึ้นคราวใด ผ ู้ร ับจ ้างต ้องหาหล ักประก ันใหม ่หร ือหล ักประก ัน เพ ิ่ม เต ิมให ้ม ี 
จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน น ับถัดจากวันที่ไต้ร ับแจ้งเป ็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หล ักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหน ึ่ง ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างโดย 
ไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ่ายและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับ เง ินค ่าจ ้าง จำนวนเงิน ๔ ๙๙,๓ ๐๐.๐๐  บาท 

(สี่แสนเถ้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๖๖๔.๔๙ บาท (สามหมื่นสองพัน 
หกร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม 
เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเง ิน เป ็นงวดเดียวเป็นจำนวนเงิน ๔ ๙๙,๓ ๐๐.๐๐ บาท (ลี่แสนเถ้าหมื่นเก้าพัน 
สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงานจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชขนนี 
เขตการเดินรถที่ ๖ และได้ล่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผ ู้ร ับจ ้างต ้องล ่งมอบงานให ้แล ้วเสร ็จภายใน ๔๕ วัน น ับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ถ้าผู้ร ับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ 
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา 
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรืกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจ 
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง 
ไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ



ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว ่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง 
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา 
ผู้ร ับจ้างจะต้องรีบทำการแกไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว ่าจ้าง 
หร ือไม ่ทำการแก ้ไขให ้ถ ูกต ้องเร ียบร ้อยภายในเวลาท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างกำหนด ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี่จะทำการน ั้น เอง 
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ 
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ 
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ ื่นให้ซ ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้ร ับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น 
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ 
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้ร ับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแด่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง 
งานแต่บางส ่วนดังกล่าวน ั้น ไม ่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ ้างหลุดพ ้นจาก ความร ับผ ิดหร ือพ ันธะหน ้าท ี่ตามส ัญญาน ี้ 
และผ ู้ร ับจ ้างจะย ังคงต ้องร ับ ผ ิดใน ความผ ิดและความป ระมาท เล ิน เล ่อของผ ู้ร ับ จ ้างช ่วง หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงาบของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ร ับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด ้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ 

และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง 
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องไต้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ท่ีผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ 
ที่ได้แจ้งแก่ผู้ร ับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามช้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือ 
จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นขอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลันโดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ 
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



๕

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องร ับ ผ ิดต ่ออ ุบ ัต ิเห ต ุ ความ เส ียห าย หร ือภย ันตรายใดๆ อ ัน เก ิดจาก 

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเส ียหายใดๆ อ ัน เก ิดแก ่งานท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้ทำข ึ้น  แม ้จะเก ิดข ึ้น เพราะเหต ุส ุดว ิส ัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ 
เส ียหายนั้นเก ิดจากความผิดของผู้ว ่าจ ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้ร ับจ้างดังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว ่าจ้าง 
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้ร ับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย 
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง 
หรือพีองร้องหรือต้องซดใช้ค ่าเส ียหายให้แก่บ ุคคลภายนอกไปแล้ว ผ ู้ร ับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มี 
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ . การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้'รับ 

จ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี 

ส ิทธิท ี่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้ร ับจ้างมาจ่ายให้แก่ล ูกจ้างของผู้ร ับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ 
จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คืดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม 
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม้ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้าง 
เรียกร้อง

ข้อ ๑๑ . การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว ่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อ 

ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเช้าไป 
ตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้ร ับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความ 
ช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง 
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่



๖

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผ ู้ร ับจ ้างร ับรองว ่าได ้ตรวจสอบและทำความเข ้าใจในแบบรูปและรายการละเอ ียด 

โดยถี่ถ ้วนแล้ว ห ากป รากฏว ่าแบบร ูปและรายการละเอ ียดน ั้น ผ ิดพ ลาดห ร ือคลาดเคล ื่อน  ไปจากหล ักการ 
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง 

แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาบี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม หรือดัดทอนซึ่งงานตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเข่นบี้ ผู้รับจ้าง 
จะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี่จะส ั่งเป ็นหน ังส ือให ้ผ ู้ร ับจ ้างทำงานพ ิเศษซ ึ่งไม ่ได ้แสดงไว ้หร ือ 

รวมอยู่ในเอกสารสัญญาบี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาบี้ นอกจากบี้ 
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาบี้ด้วย

อ ัต ราค ่าจ ้างห ร ือ ราค าท ี่ก ำห น ด ใช ้ใน ส ัญ ญ าบ ี้ให ้ก ำห น ด ใช ้ส ำห ร ับ งาน พ ิเศ ษ  
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือดัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง 
หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว ่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง 
ก ันท ี่จะกำหนดอ ัตราค ่าจ ้างหร ือราคาท ี่เพ ิ่มข ึ้นหร ือลดลง รวม ท ั้งการขยายระยะเวลา (ถ ้าม ี) กันใหม่เพื่อ 
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว ่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม 
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง 

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาบอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 
วันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง 
ได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น 
จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
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ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะไซ้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใซ้ลิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว ่าจ้างได้แจ้ง 
ข ้อ เร ียกร ้องไป ย ังผ ู้ร ับ จ ้างเม ื่อครบ กำห น ดเวลาแล ้ว เส ร ็จของงาน ขอให ้ชำระค ่าป ร ับ แล ้ว  ผ ู้ว ่าจ ้างม ิส ิทธ ิ 
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ©๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว ่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีลิทธิใข้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว 
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย 
ให้แก่ผ้รับจ้างก็ได้'บ

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ปฏิบ ัต ิตามสัญญาข้อหนื่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถ ูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง 
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายท ี่บ ังค ับจากเงินค่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ เงินประกัน 
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบ ัต ิตามสัญญาแล้วยังไม่เพ ียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ย ังขาด 
อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ห ากม ีเง ิน ค ่าจ ้างต าม ส ัญ ญ าท ี่ห ัก ไว ้จ ่าย เป ็น ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือค ่าใช ้จ ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ©๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมท้ังโรงงานหรือ สิ่งอำนวย 

ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี 
ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการ 
ทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย



ข้อ ๑๙ . การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน 
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม 
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หร ือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน ึ่ง อยู่ในดุลพิน ิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป ็นสองฉบับ ม ีฃ ้อความถูกต ้องตรงกัน ค ู่ส ัญ ญ าได ้อ ่านและเข ้าใจข ้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ................./L.JC.....................ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ลงซ่ือ. ! 'บ
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ 

โดย นายทรงพล นิเวศชนะจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ลงซอ....................... .7...........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงชอ................'....V............................. พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๙๗๖๑๖๘๓๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๒๒๐๐๒๘๘๒
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เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้าง 
ซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ มีความประสงค์จะ จ้างจ้างซ่อมแซมพื้นลาน
จอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างซ่อมแซมพื้นลานจอดรถโดยสาร 
อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หัวหน้างานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๖ 
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไฃที่กำหนดในหนังสือ 
เชิญซวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ 
ซวน

๓ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัธ
J

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๑. นายพรเทพ อยู่ญาติวงค์ ประธานกรรมการๆ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๖
๒. นางสาวณัฐรดา ซ่ืนนอก กรรมการ

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ เขตการเดินรถที่ ๖ 
๓. นายจาตุรงค์ นามศรี กรรมการและเลขานุการ

ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. นายสุรินทร์ เครือแสง ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๖
๒. นายวันชัย พสุรัตน์ กรรมการ

พนักงานธุรการ ๔ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๖
กรรมการ

ทI
๓. นายสมชาย แก้วนาเคียน กรรมการและเลขานุการ



อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เน้นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยดำเน้นการตามระเที่ยบ 

กระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี \อ o t ' วันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พ ^

(นางนุชวิ,รินทร์ พิสุทธ้ิปกรณ์)
ผู้ข่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ รักษาการใน 

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



ขอบเขตของงาน  (T ern s o f  R e fe r en ce : TOR)
โครงการ,ซ ่อมแ6!รม1พี้,นลานจอดรถ'โดยส'ทไ อ ู่บรมราฃชนน ี เขตการเด ินรถท ี่ ๖

15, (ชุวามเปม^า
เนื่องจากพื้นลานจอดรถโดยสารอู่บรมราขชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ ซึ่งเป็นพื้นคอนกรีตเสริ3 

เหล็กเกิดการชำรุดเป็นหลุมบ่อบริเวณกว้าง มีนำขังขณะฝนตก ทำให้เกิดความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายกับพนักงาน 
และทรัพย์สินขององค์การ 
๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารอู่บรมราชขนนี เขตการเดินรถที่ ๖ ป้องกันความเสียหายของ 
ทรัพย์สินขององค์การ เนื่องจากพื้นที่บริเวณลานจอดรถ อู่บรมราชขนนีเขตการเดินรถที่ ๖ เป็นหลุมบ่อ และมีน้ํา 
ท่วมขัง และหากเข้าฤดูฝนอาจทำให้นํ้าท่วมขังและเกิดความเสียหายมากขึ้น 
๓. เงื่อนไขและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๓.๑ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๓.๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๑.๔ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ช ั่วคราว เน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณ ฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๑.(ะ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑.๙ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างโยธาไว้กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)

๓.๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒(ะ,๐๐๐.- (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู,สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ 
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกซนที่องค์การเชื่อถือ โดยแนบสำเนาใบรับรอง 
ผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องส่งให้องค์การในวันที่ยื่นข้อเสนอ

...๒/ผู้ยื่น

■ \ I



ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้!นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดง 
เปีนผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่ 
กิจการร่วมค้าไต้มีข ้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปีนลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้น สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้าหลัก รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e  -  GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ และส่งมอบงาน

๔.๑ กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวัน ๔๔ วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่ไต้รับ 
มอบพื้นที่จากองค์การ

๔.๒ กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ ๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ 
๐.๑๐ ของราคาจ้างทั้งหมดต่อวัน 
๔. วงเงินงบประมาณ

๔๙๙,๓๐๐.-บาท 
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง
๗. ราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน ๔๙๙,๓๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๙. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินในคราวเดียว โดยจะจ่ายเงินภายใน ๔๔ วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ (งานจ้าง) ไต้ตรวจรับงานจ้างในงานนั้นเรียบร้อยแล้ว 
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การไต้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้!ฃให้ใข้ 
การไต้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายพรเทพ อยู่ญาติวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๖ 
โทร ๐๒ ๔๑๓ ๑๑๖๔

*******************



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 6 ตำบล วังตะถู อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0733527000449 Tel. 081-8588669 Fax: 034 262400

วันที่ t . ± l .............

ใบเสนอราคาจ้างด ้วยวิธ ีเฉพาะเฉาะจง

เรยน ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6

๑. ข้าพเจัา ห้างทุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยชนะกิจ เลขท่ี ๓๙/® หมู่ท่ี ๖ ตำบล วังตะถู อำเภอ เมือง 
นครปฐม จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์๗๓๐๐๐โทรศัพท์๐๘®๘๕๘๘๖๖๙โดยนายทรงพลนิเวศชนะจิตผู้ลงนาม 
ขางท้ายน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไขต่าง  ๆในเอกสารประกวดราคา โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขน้ันแล้ว รวมทั้' 
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีลุณสมปติครบล้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ

ข้าพเจ้าขอเสนอราคางานปรับปรูงพื้นลานจอดรถลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่6 ตามรูปแบบรายการ เป็น 
จำนวนเงิน ๔๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเล้าหม่ืนเล้าพันสามร้อยบาทล้วน) ตามรายการใบแจ้งปริมาณงานที่แนบมาจำนวน 
แผ่น ซึ๋งได้รวมภาษีมูลค่าเทิ้มตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใข้จ่ายนั้งปวงไร้ด้วยแล้ว 

๒. คำเสนอน้ีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน
๓. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานภายในระยะเวลา 90 วัน 

จึงเรยนมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างรุ[ง



B M T A ,กุเพทฒ เฟ฿เ เาแ K ifri*  พ*

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรือง ประกาศผูชนะการเลนอราคๆ จ้างจ้างข่อมนขมพื้นลานจนิพํรกโดยสาร ยู่บรมราชขบนี เชตการเดนรถที่ ๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

i
I

ร
ตามที องคการขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจ้างซ่อมแซมพื้นลานจคดรถโดยสาร ลู่บรมราช

ชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจุง น้ัน
จ้างซ่อมแซมพืบลานจอดรถโดยสาร อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการ 

คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรไชยซ,นะกิจ (ขายส่ง,ชายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เบีนเงินทั้ง 
สน ๔๙๙,๓๐๐.0๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าเร้นสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง I
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ประกาศ ณ ว ํน ท ี่ร ''^ ก ัน ย าย น  พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางนุซวิรินทร์ พิสุทธ้ืปกรณ์)
ผู้ช่วยผู้'อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ รักษาการใน

พ IM,/} นง

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ปฎิบีติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


