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เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนทึนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation 

แผนพื่นฟูก ิจการองค์การฉบับปรับปรุง ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

กับ บริษัท ทรีนิต้ีพสัส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวซ้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างผลิตสือวีติทัศน์ และ Presentation แผนส์นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง
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ส ัญญ าฉบ ับน ี้ท าข ึ้น  ณ องค ์การขนส ่งมวลชนกร ุงเทพ  สำน ักงานใหญ ่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่... .๒๔...̂ .ล.าค.ม...^.b.๓.......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญาน ี้จะเร ียกว ่า “ ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท ทรีนิตี้พลัล จำกัด ตามหนังส ือรับรองของสำนักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัทกรุงเทพมหานคร 
ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เบ ีนน ิต ิบ ุคคล  ณ ก รม พ ัฒ น าธ ุรก ิจก ารค ้าก ระท รวงพ าณ ิช ย ์ ท ะเบ ียนน ิต ิบ ุคคล  
เลขท่ี ๐๑๐๕๕๔๐๐๐๙๒๗๓ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๙๔๑๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๒๕๘ ถนนเท ียมร่วมม ิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โดย นางสาวส ุว ิสา ท ีฆ ะว ัฒ นากร ผ ู้ร ับมอบอานาจลงนามผ ูกพ ันบร ิษ ัท  ตามหน ังส ือมอบอำนาจ 
ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation 
แผนฟินฟ ูก ิจการองค์การฉบับปรับปรุง โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ซ่ึงมีคุณภาพชนิดดีเปีนของใหม่ เพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๖ 

ท่ี ๕๙๒/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
และ Presentation 
แผนเนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง
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โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการว่าจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
และ Presentation 
แผนฟินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
และ Presentation 
แผนฟินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 
ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เร่ือง 
ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
จ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ 
และ Presentation 
แผนฟินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้าง 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใ น ข ณ ะ ท ำ ส ัญ ญ า น ี้ผ ู้ร ับ จ ้า ง ไ ด ้น ำ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน เป ็น เง ิน ส ด ต า ม ใบ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขท่ี แ-๖๓--X-RO-ofe๖๙ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวน ๒๔,๑๕๐ บาท 
(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างท้ังหมดมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้าง 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือคํ้าประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห ่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบร ิษ ัท เง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ ้งเว ียนให ้ท ราบตามแบบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกัน 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ตามวิธ ีการท ี่กรมบ ัญช ีกลางกำหนดก ็ได ้ และต ้องม ีอาย ุการค ้ำประก ันตลอดไปจนกว ่า 
ผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญาน้ี
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หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท้ังปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างล่งมอบ 
งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 
เปลี่ยนแปลง ไปไม่ว ่าจะเก ิดขึ้นคราวใด ผ ู้ร ับจ ้างต ้องหาหลักประก ันใหม ่หรือหล ักประก ันเพ ิ่มเต ิมให ้ม ี 
จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก,ผู้รับจ้างโดย 
ไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ่ายและผ ู้ร ับจ ้างตกลงรับเง ินค ่าจ ้างจำนวนเง ิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท 

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๔๙๘.๑๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 
เก้าสิบแปดบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ 
งานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๙ ไว่โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๔๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ 

ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง 
ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติ 
ตามคำส ั่งของคณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ หรือผ ู้ควบค ุมงานหรือบริษ ัทท ี่ปรึกษาซ ึ่งได ้ร ับมอบอำนาจ 
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปด้วยการใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบ ูรณ ์ และผู้ว ่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้ร ับจ้างหรือจากผู้ร ับจ้าง 

รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ 
ภายในกำหนด ๒ (สอง) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิด 
จากความบกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว่ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ร ับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้าง 
ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิท่ีจะทำการน้ันเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแกไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ 
ผู้ร ับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบ 
ชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง 
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ตามสัญญานี้ 
และผู้ร ับจ้างจะยังคงต้องรับผ ิดใบความผิดและความประมาทเลินเล ่อของผู้ร ับจ้างช่วง หรือของตัวแทน 
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงาบที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ 
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ ้างจะต ้องรับผ ิดต ่ออ ุบ ัต ิเหต ุ ความเสียหาย หรือภย ันตรายใดๆ อันเกิดจาก 

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก,งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิส ัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ 
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง 
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย 
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน 
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง 
หรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มี 
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน 
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก,ลูกจ้างที่ผ ู้ร ับจ้างได้จ ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
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ทีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทาสัญญาเว้ต่อลูกจางดังกล่าว
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ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก'ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก'ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง 
ได้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก'ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างข่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ 
ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง 
มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก'ผู้ว่าจ้าง 
เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐. การตรวจรับงานจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ล่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวให้ เพื่อผู้ร ับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
ค่างานจ้างน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างล่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณ ีเช ่นว่าน ี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก่ไขให้ถูกต้องตามสัญญา 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา 
ล่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไมได้

ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคล่ือน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียด ของงานจ้างโดยถ่ีถ้วน 

แล ้วหากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผ ิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม 

หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งาน
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แล้วเสรจบรบูรณํ คาวินิจฉัยดังกล่าวเห้ลิอเบนทีสุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสยหาย หรอค่าเขํจ่ายเดๆ 

เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒. ค่าปรับ

หากผู้ร ับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ 
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๘๓ บาท 
(สี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุม 
งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๘๓ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา 
แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ 
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ 
และ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข ้อเรียกร้องไปยังผ ู้ร ับจ ้างเม ื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให ้ชำระค ่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
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ทีจะปรับผู้รับจ้างจนลิงวันบอกเลิกสัญญาได้อกด้วย
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ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน 

ต่อจบแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 
หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทำงานน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงผู้ว่าจ้าง 
จะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน 
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาด 
อยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่
M 1 /QS  1 / ๘ 1  QS d  1 / 1 1 /

ได้รับแจ้งเบนหบังสอจากผู้วาจ้าง
หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว ้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ ่าย

1 / 0 /  ‘ะa  I d  I ร} 1 / 1 1 /  d  6> 1/  I 1 'O J  1/  is

แล้วยังเหลออยู่อกเทำเด ผู้วาจ้างจะคนให้แกผู้รับจ้างทังหมด

ข้อ ๑๔. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องซองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน 
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไซและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม 
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือซองดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน 
นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

/สัญญาน้ี..

TRINITY pyns  CO-LTD. 
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ.111.......... t...เ̂ .................. ผู้ว่าจ้าง
เนางพนิดา ทองสุข)

M is ,  1
jTRIWโซ่ือ่ฝฺนนเร.. CQWB...^............... ผู้รับจ้าง;•น^พัเทรีนํคพ& Jf 0

(บริษัท ทรินิตพสัส จากัด
โดยนางสาวสุวิสา ทีฆะวัฒนากร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

'  €
ลงซ่ือ....................................... พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ.............. รุ....:....................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๑๐๗๐๒๘๕๑๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๒๔๐๐๔๐๙๕
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

 ̂ $ $ ไช ftei <?e>รฯ

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง 

ผลิตสื่อวีดิทัศน่ และ Presentation แผนฟืนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ จ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ 

Presentation แผนฟืนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งต้ังรายช่ือต่อไปบ้ีเป็น คณะ 

กรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ 

Presentation แผนฟืนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการชื่อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ผู้ซวยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ประธานกรรมการฯ

๒. นิติกร ๕ กรรมการ

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

๓. นายมนต์ขัย แจ้งดี กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

๔. นางสาวซนธิซา สุรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงาบประขาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

อำนาจและหน้าท่ี

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เชิญขวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ิกำหนดไว[นหนังสือเชิญ

ซวน

๓.. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงๆนของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ 

ราคา

TRINITY pmfllfeurn.บซิบัท • ท ร ึจ ิพ  «5าท6จ



คณะกรรมการตรวจรบพสคุ

๑. หัวหน้ากลุ่มงานประซาสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ

สำนักผู้อำนวยการ

๒. นางสาวอุไรวรรณ พรมเทศ กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

๓. นางนฤภัค ปัญญาไว กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๒ งานประซาสัมพันธ์ กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไซซองสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕:๖0 ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วับที' ไช ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

Trinity plus
■ นัV, ท ร ิ พ ิส ์
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TRINITY PLUS CO..LTD.

วันท่ี 6 ตุลาคม 2563

เร่ือง ขอเสนอราคาค่าผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนท่ี๒ฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 

เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด ใคร่ขอเสนอราคาขอเสนอราคาค่าผลิตส่ือวีดิทัศน์ และPresentation 

แผนที่เนฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุงเพื่อเสนอ ครม. ความยาวไม่เกิน 3 นาที มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ รายการ จำนวน
งบประมาณ 

(บาท)
1. ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนท่ีเนฟูกิจการ 

องค์การฉบับปรับปรุง ความยาวไม่เกิน 3 นาที
-  ค่าผู้ควบคุมการผลิต และความคิดสร้างสรรค์

-  ค่าจัดทำบท

-  ค่าผู้บรรยายเสียง

-  ค่าห้องตัดต่อในระบบ Non Linear Editing
-  ค่าห้องบันทึกเสียง และ Mix เสียง

-  ค่าลิฃสิทธื้ดนตรีประกอบเพลง

-  ค่ากล้อง, ทีมงาน และอุปกรณ็ในการถ่ายทำ

-  ค่าจัดทำ Computer Graphic & Digital Effect

1 เร่ือง 485,000

ราคารวมภาษีมลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิน 485,000

หมายเหตุ ะ ส่งมอบได้ภายใน 7 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทร็ยง'1กร รริภาณเสสียร) 
TRINITY PLUS caxra ’

Vl̂ vะสัy,fนิร กรรมการผู้จัดการ
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ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

โครงการว่าจ้างผลิตส่ือวีติทัศน์ และ Presentation แผนฟ้นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๑.® ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ประกอบ 

กิจการผลิตและเผยแพร่โฆษณาประซาสัมพันธ์ทางส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

๑.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ท้ิงงานของทางราซการและได้แจ้ง 
เวียนซ่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราฃการ

๑.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำส่ังให้สละลิทธ้ีและความคุ้มครองเซ่นว่าน้ัน

๑.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement: e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

๑.๖ ผู้ประสงค์เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ 
คร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
๒. รายละเอียดคุณลักษณะ

- รายละเอียดการดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนพินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง 
ความยาวไม่เกิน ๓ นาที

(๑) ว่าจ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนท้ินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที 
- ผู้รับจ้างจะต้องสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนพินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุงความยาว 

ไม่เกิน ๓ นาที เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอที่ประขุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือใข้ประกอบการนำเสนอท่ีประขุม 
คณะรัฐมนตรี (ครม.)

(๒) เป็นส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation ท่ีมีผู้บรรยายประกอบเสียงจนจบสมบูรณ์ 
(๓) ผู้รับจ้างต้องออกแบบงานศิลป็ จัดทำหน้าปกส่ือวีติทัศน์ และ Presentation และสกรีนบนแผ่น DVD 
(๔) รูปแบบส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation ผลิตโดยมีความคิดสร้างสรรค์ และใช้อุปกรณ์ไนการผลิตท่ีมีคุณภาพ 

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๔๖๓ 

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- จ่ายค่าจ้าง ๑๐๐% ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด และผ่านการตรวจรับ 

จากคณะกรรมการตรวจรับแล้ว
๔. การส่งมอบงาน

- ส่งมอบต้นฉบับส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนพินฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที 
ในรูปแบบ DVD จำนวน ๑ ขุด (๑๐ แผ่น)
๖. งบประมาณในการจัดหา

งบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ ประเภทค่าใช้จ่ายประซาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสน- 
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไา
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เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน่ และ Presentation แผนส้นฟูกิจการองค์การฉบับ

ปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนส้นฟู 

กิจการองค์การฉบับปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

จ้างผลิตส่ือวีดิทัศน์ และ Presentation แผนส้นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้ 

รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทรีนิต้ีพลัส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๘๓.๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ี 

แสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไข้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(บางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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