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เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔
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ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทาสัญ ญ าจ้า งซ่อ มแซมปรับ ปรุง พื้น ลาน
จอดรถโดยสาร อู่ค ลองเตย เซตการเดินรถที่ ๔ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๒๓/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔
กับ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซั่น จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป
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สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔
สัญญาเลขที่....1 • feffi/Mfe๔..........
ส ัญ ญ าฉ บ ับ น ี้ท าขึ้น ณ องค์ก ารขน ส ่ง ม วลซ น กรุง เท พ ส ัา น ัก งาน ให ญ ่เ ลขท ี่ ๑๓ ๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่....1®1®..AMO.^โบ ^ ๔ .............................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์ก าร
ขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซั่น จำกัด โดย นายบรรจงศัก ดี้ จิร วิภ าพัน ธุ กรรมการผู้จ ัด การ
ผู้ม ีอ ำนาจลงนามผูก พัน บริษ ัท ตามหนังสือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว น บริษ ัท กลาง ซึ่ง จดทะเบีย น
เบีน นิต ิบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิซ ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๑๕๕๓๔๐๐๓๘๗๑
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๕ ๐๐๔๑๐๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๓/๒๔ หมู่ ๕
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวค กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ร ับ จ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร
กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ ลู่ค ลองเตย เขตการเดิน รถที่ ๔ เลขที่ ๑๔๘ ถนน สุน ทรโกษา เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อ นไขแห่งสัญ ญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะจัด หาแรงงานและวัส ดุ เครื่อ งมือ เครื่อ งใฃ้ ตลอดจนอุป กรณ์ต ่า งๆ
ซึ่งมืคุณภาพซนิดดีเป็นของใหม่ เพื่อใข้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔
ที่ ๑๑๓/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลิล็กทรอนิกส์
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๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร
อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่
ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เรื่อง
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาประกวดราคา
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร
อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๔

จ้านวน ๒ หน้า

จ้านวน ๒ หน้า

จานวน ๑ หนา

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับ จ้างจะต้องปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับ จ้าง
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณ ะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้า งได้น ำหลัก ประกัน เนิน เงิน จำนวน ๘ ๘ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ บาท
(แปดหมื่น แปดพัน บาทถ้ว น) ซึ่ง เท ่า กับ ร้อ ยละ ๔ (ห้า ) ขอ งราค าจ้า ง ทั้ง ห มดมามอบ ให ้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า ง
เพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ดังนี้
๑. ห ลัก ป ระกัน เน ิน เงิน สด ตาม ใบ เส ร็จ องค์ก ารขน ส ่ง ม วลซ น กรุง เท พ เลขที่
แ-๖๔-๔-RO--๐๒๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔ เนินจำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๒. หลัก ประกัน เนิน พัน ธบัต รรัฐ บาลเพื่อ การบริห ารหนี้ใ ห้ก ู้ต ่อ ในปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๔๔๙ ครั้งที่ ๑ พันธบัตรเลขที่ ๖๖๖๒๐๘-๖๖๖๒๒๖ กระทรวงการคลังสัญ ญาว่า ผู้ทรงพันธบัตรฉบับนี้
คือ นายบรรจงศักดิ้ จิรวิภาพันธุ มีสิทธิจะได้รับใช้เงินตามพันธบัตร จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๙
๓. หลักประกันเนินพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
ครั้งที่ ๑ อายุ ๗ ปี พัน ธบัต รเลขที่ ๓๓๗๗-๓๓๙๑ กระทรวงการคลัง สัญ ญ าว่า ผู้ท รงพัน ธบัต รฉบับ นี้
คือ นายบรรจงคัก ดี้ จิรวิภ าพันธุ มีสิทธิจะได้รับใช้เงินตามพันธบัตร จำนวน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๙
๔. หลัก ประกัน พัน ธบัต รออมทรัพ ย์ข องกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑
ครั้งที่ ๑ อายุ ๗ ปี พัน ธบัต รเลขที่ ๙๓๓๔๑๙-๙๓๓๔๔๔ กระทรวงการคลัง สัญ ญาว่า ผู้ท รงพัน ธบัต รฉบับ นี้
คือ นายบรรจงศักดึ๋ จิรวิภ
บาทถ้วน) ในวันที่ ๒๗ พฤ?

๓

กรณีผ ู้ร ับ จ้า งใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาหนัง สือ คํ้า
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศชอง
ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ท ราบตามแบบ
ที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้าประกัน
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ไ ด้ และต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า ประกัน ตลอดไปจนกว่า
ผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาไม่ว ่า ด้ว ยเหตุใ ดๆก็ต าม รวมถึง กรณีผ ู้ร ับ จ้างล่ง มอบ
งานล่า ช้า เป็น เหตุใ ห้ร ะยะเวลาแล้ว เสร็จ หรือ วัน ครบกำหนดความรับ ผิด ในความชำรุด บกพร่อ งตามสัญ ญา
เปลี่ย นแปลง ไปไม่ว ่า จะเกิด ขึ้น คราวใด ผู้ร ับ จ้า งต้อ งหาหลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ี
จำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งภายใน ๑๕ (สิบ ห้า) วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง เป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให ้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔. ค่าจ้า งและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ เงิน ค่า จ้า ง จำนวนเงิน ๑,๗ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม จำนวน ๑๑๕,๑๔๐.๑๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
ห้า พัน หนึ่ง ร้อ ยสี่ส ิบ บาทสิบ เถ้า สตางค์) ตลอดจน ภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ ่า ยทั้ง ปวงด้ว ยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์ และกำหนดการจ่า ยเงิน เป็น งวดเดีย ว เป็น จำนวนเงิน ๑ ,๗ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม เมื่อ ผู้รับ จ้างได้ป ฏิบ ัติงานจ้างซ่อมแซมปรับ ปรุงพื้น ลาน
จอดรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ ๔ และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้ว เสร็จ และสิท ธิข องผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิก สัญ ญา
ผู้ร ับ จ้า งต้อ งส่ง มอบงานให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับ ถัด จากวัน ลงนามในสัญ ญา
ถ้าผู้ร ับ จ้า งมิไ ด้ล งมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่ส ามารถทำงานให้แ ล้ว เสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้ว เสร็จ ล่าช้าเกิน กว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่ง ของคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้ค วบคุม งานหรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษาซึ่ง ได้รับ มอบอำนาจ
จากผู้ว ่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง
ไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญ ญาดังกล่าวช้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
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ข้อ ๖. ความรับ ผิด ชอบในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุช ำรุดบกพร่อ งหรือเสียหายเกิดขึ้น จากการจ้างนี้ ภายในกำหนด
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด บกพร่อ งหรือ เสียหายนั้น เกิด จากความบกพร่อ ง
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว่ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรีบ ทำการแก้ไ ข ให้เป็น ที่เรีย บร้อ ยโดยไม่ช ัก ข้า โดยผู้ว ่าจ้างไม่ต ้อ งออกเงิน ใดๆ ในการนี้ท ั้งสิ้น
หากผู้รับ จ้างไม่ก ระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว ่าจ้าง
หรือ ไม่ท ำการแก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งเรีย บร้อ ยภายในเวลาที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนด ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่ง ด่ว นจำเป็น ต้อ งรีบ แก้ไ ขเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หายโดยเร็ว และไม่อาจรอ
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิเข้าจัด การแก้ไขเหตุช ำรุด บกพร่อ งหรือ
เสีย หายนั้น เอง หรือ จ้า งผู้อ ื่น ให้ซ ่อ มแซมความชำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หาย โดยผู้ร ับ จ้า ง ต้อ งรับ ผิด ชอบชำระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งไม่เอางานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่ว นแห่ง สัญ ญานี้ไ ปจ้า งช่ว งอีก ทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญ าตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าตให้จ้างช่วง
งานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จาก ความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่ต ามสัญ ญานี้
และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง หรือ ของตัว แทน
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผ ู้รับ จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนโดยฝ่า‘ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างต้อ งชำระ
ค่าปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญ ญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิท ธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับ จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งควบคุม งานที่ร ับ จ้า งอย่า งเอาใจใส่ ด้ว ยประสิท ธิภ าพและความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่รับ จ้างจะต้อ งจัด ให้ม ีผ ู้แทนซึ่งทำงานเต็ม เวลาเป็น ผู้รับ ผิด ซอ'นควบคุม งานของ ผู้รับ จ้าง
ผู้แ ทนดังกล่าวจะต้องได้รับ มอบอำนาจจากผู้รับ จ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้'ว่า'จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ
ที่ได้แ จ้งแก่ผ ู้ร ับ จ้าง การแต่ง ตั้ง ผู้แ ทนตามช้อ นี้จ ะต้อ งทำเป็น หนัง สือ และต้อ งได้ร ับ ความเห็น ซอบเป็น หนัง สือ
จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นซอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทํน ตามวรร^ทุบ ึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับ จ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดย!ม่คิดค่าจ้างหรือร้าค่าเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
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ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุบ ัต ิเหตุ ความเสีย หาย หรือ ภยัน ตรายใดๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับ ผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูก จ้างหรือ ตัวแทน ของผู้รับจ้าง
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสีย หายใดๆ อัน เกิด แก่ง านที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้ท ำขึ้น แม้จ ะเกิด ขึ้น เพราะเหตุส ุด วิส ัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสีย หายนั้น เกิด จากความผิด ของผู้ว ่า จ้า ง ทั้งนี้ ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งดัง กล่า วในช้อ นี้จ ะสิ้น สุด ลงเมื่อ ผู้ว ่า จ้า ง
ได้ร ับ มอบงานครั้งสุด ท้าย ซึ่ง หลัง จากนั้น ผู้ร ับ จ้างคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร่อ ง หรือ ความเสีย หาย
ดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น
ผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกในความเสียหายใดๆ อัน เกิด จาก การปฏิบ ัต ิงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูก เรียกร้อ ง
หรือ ฟ้อ งร้อ งหรือ ต้อ งซดใช้ค ่า เสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายนอกไปแล้ว ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง ดำเนิน การใดๆ เพื่อให้มี
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๐. การจ่ายเงิน แก่ล ูก จ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยเงิน แก่ล ูก จ้า งที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้จ ้า งมาในอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง
มีล ิท ธิท ี่จ ะเอาเงิน ค่าจ้างที่จ ะต้อ งจ่ายแก่ผ ู้ร ับ จ้างมาจ่ายให้แ ก่ล ูก จ้างของผู้ร ับ จ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้
จ่ายเงินจำนวนนั้นเบ็เนค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ร ับ จ้างจะต้องจัดให้ม ีป ระกัน ภัยสำหรับ ลูก จ้างทุก คนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม
ถึงความรับ ผิด ทั้ง ปวงของผู้ร ับ จ้าง รวมทั้งผู้ร ับ จ้างช่ว ง (ถ้ามี) ในกรณีค วามเสีย หายที่ค ิด ค่าสิน ไหมทดแทนได้
ตามกฎหมาย ซึ่ง เกิด จากอุบ ัต ิเหตุห รือ ภยัน ตรายใดๆ ต่อ ลูก จ้า งหรือ บุค คลอื่น ที่ผ ู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
จ้างมาทำงาน ผู้รับ จ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ป ระกัน ภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลัก ฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แ ก่
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง
ถ้า ผู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน หรือ บริษ ัท ที่ป รึก ษา
เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับ จ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ
เช้า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก ่อ สร้า งไต้ท ุก เวลา และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งอำนวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหนึ่งไม่
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ข้อ ๑๒. แบบรูป และรายการละเอียดคลาดเคลื่อ น
ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ได้ต รวจสอบและทำความเข้า ใจในแบบรูป และรายการละเอีย ด
โดยถี่ถ ้ว นแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูป และรายการละเอีย ดนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ น ไปจากหลัก การ
ทางวิศ วกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปีนที่สุด
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม,ได้
ข้อ ๑๓. การควบคุม งานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แล้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือดัดทอนซึ่งงานตามสัญ ญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว ่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ป รึกษา มีอ ำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่น นี้ ผู้รับ จ้าง
จะถือเป็น เหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแล้ไขงาบ
ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะสั่ง เป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานพิเศษซึ่ง ไม่ไ ด้แ สดงไว้ห รือ
รวมอยู่ใ นเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ใ นขอบข่ายทั่ว ไปแห่งวัต ถุป ระสงค์ข องสัญ ญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแล้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อัต ราค่า จ้า งห รือ ราคาท ี่ก ำห น ดใช้ใ น ส ัญ ญ าน ี้ใ ห ้ก ำห น ดใช้ส ำห รับ งาน พ ิเ ศษ
หรือ งานที่เพิ่ม เติม ขึ้น หรือ ดัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญ ญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง
หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง
กัน ที่จ ะกำหนดอัต ราค่า จ้า งหรือ ราคาที่เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง รวมทั้ง การขยายระยะเวลา (ล้า มี) กัน ใหม่เพื่อ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว ่าจ้างจะกำหนดอัต ราจ้าง หรือ ราคาตามแต่ผ ู้ว่าจ้างจะเห็น ว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ๑๔. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญ ญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิไ ด้บ อกเลิก สัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งขำระค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงิน วัน ละ ๑,๗๖๐ บาท (หนึ่งพัน
เจ็ดร้อยหกสิบบาทล้วน) และจะต้องขำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ล้ามี) ในเมื่อ ผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงาน
อีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๗๖๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทล้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง
ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายอัน เกิด ขึ้น จากการที่ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานล่า ช้า เฉพาะส่ว นที่เกิน กว่า จำนวนค่า ปรัน
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่า งที่ผ ู้ว ่าจ้างยัง มิไ ด้เนสุก สัณ ญวารั้น หากผู้ว่าจ้างเห็น ว่าผู้รับ จ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบ ัต ิตามสัญ ญาต่อ ไปได้ ผู้ว ่าจ้างจะใช้ส ิท ธิบ อกเลี่ก ่ส ัญ ญาและใช้ส ิท ํธ ิต ามข้อ ๑๖ ก็ได้ และล้าผู้ว ่าจ้างได้แ จ้ง
ข้อ เรีย กร้อ ง'ไปยัง ผู้ร ับ จ้า งเมื่อ ครบกำหนดเ!(ล่า แล้ว เสร็จ ของ'งานขอ,ใ ห้'ขำระค่า ปรับ แล้ว ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกผู้ๆยุ'
'
/ช้อ
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ข้อ ๑๖. สิท ธิข องผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีท ี่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญ ญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้น เองหรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น
ต่อ จนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว ่าจ้างหรือ ผู้ท ี่รับ จ้างทำงานนั้น ต่อ มีส ิท ธิใช้เครื่อ งใช้ในการก่อ สร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวน เกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญ ญา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการควบคุม งานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงิน ประกัน ผลงานหรือ จำนวนเงิน ใดๆ ที่จ ะจ่า ย
ให้แก่ผ'น้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ต าม จนเป็น เหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายแก่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่ข ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า วให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ ง
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งชำระ เงินประกัน
ผลงาน หรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม่เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ย ัง ขาด
อยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ ถัด จากวัน ที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ห ากมีเ งิน ค่า จ้า งตามสัญ ญ าท ี่ห ัก ไว้จ ่า ยเป ็น ค่า ป รับ ค่า เสีย ห าย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อ สร้างให้เรียบร้อ ย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของผู้ร ับ จ้า ง ลูก จ้า ง ตัวแทน หรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง (ถ้ามี) ให้ส ะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้น แล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใน
การทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย
เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือ เหตุส ุด วิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัด ซื้อ จัด จ้างและภารบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให ้แ ล ้ว เส ร็จ ต าม เงื่อ น ไข แล ะก ำห น ด เวล าแท ่ง ส ัญ ญ า'iflด้ ผ ู้ร ื่บ จ ้า งจ ะต ้a งแจ้ง เห ต ุห รือ พ ฤต ิก ารณ ์ด ัง ก ล ่า วพ ร้อ ม

หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลตสิ่าปรับ หรื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
/ถ้า .
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ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบ้ติให้เป็นโปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จ ะของดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่ม ีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ใ นดุล พิน ิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอีย ดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับ ตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญ ต่อ หน้าพยาน และคู่ส ัญ ญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ.............................ไ....................................พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๐๖๓๗๐๓
เลขคุมสัญญา ๖๔๐๔๒๒๐๐๗๗๘๔
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
^ <5เร>5ก I 6^*0)(&
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับ ปรุงพื้น ที่ลานจอดรถโตยสาร อู่ค ลองเตย ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม
ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อ
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑ . ผู้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๔
ประธานกรรมการฯ
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน
เขตการเดินรถที่ ๔

กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เขตการเดินรถที่ ๔
๔. นิติกร ๕
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๕. หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบำรุง
สำนักบริหารการเดินรถ
๖. หัวหน้างานบริการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๔

กรรมการ

๓.

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่

-๒คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑
ประธานกรรมการฯ
เขตการเดินรถที่ ๔
๒. หัวน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑
กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๔
๓. ผู้แทน กลุ่มงานซ่อมบำรุง
กรรมการ
สำนักบริหารการเดินรถ
๔. พนักงานธุรการ ๔
กรรมการและเลขานุการ
งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๔
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔
สั่ง ณ วันที่ (ร มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย

๑. ปูแอสฟ้สต์หยาบชั้นที่ ๑

จำนวน ๒,๔๖๗ ตรม.

๒. ปูแอสฟ้สต์ละเอียดชั้นที่ ๒

จำนวน ๒,๔๖๗ ตรม.

๓.

PRIME COAT

๔. บดอัด
๕.

จำนวน ๒,๔๖๗ ตรม.
จำนวน ๒ วัน

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ค่าปรับ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
ฟ. รับประกันระยะความชำรุดบกพร่องของงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย เวลา ๒ ปี

แผนฝังฟ้นฟ้ป?บปรุง!'ยางแอสฟ้รฬคู่ขร่มก,เขดการฬนรถฟ้ 4 ฬนฟ้ รวม 2,467 ดร.ม..

ฟ าปร่อ ยรถอาตารพโข / โรงอาหาร/ สทานพยาบาล เขต 4

ป?บปรุง 19x 4 ทก.

สำฝัก งาน
เขต

ป?บป,!ง 40x6 m.
ป?บปรุง 55x20 ทา.

กปด,14
ป?บปรุง นอสฬลฬ 2 ,4 6 7 ดร.ม.

ป?บปรุง
30x9.5 m.
ป?บปรุง 10x10 กก.
โรงปอมflดรJ / viฟ าการลหภาพ/ ป้มนาฝัน

บริ ษั ท เจ. บราเธอร์ คอนสตรัคชัน่ จำกั ด

I
พ *

J.BROTHER CONSTRUCTION CO., LTD.
3/24 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองนอน เขตประทศ กเงเทพฯ 10250

โทรศัพ ท์ 02-328-0898-9 โทรสาร 02-328-0897 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115534003871

ใบ*สนอราคา
นามผู้ซื้อ ผ อู้ ำนวยการเขตการเดิน รอที่ 4

เลขที่

002/0029

ที่อยู่

วัน ที่

17 กุม ภาพัน ธ์ 2564

จำนวน หน่ว ย

ราคา/หน่ว ย

148 อนน สุนทรโก ษ ใ เขต คอองเตย
กรงเทพมหานคร 10110

ลำดับ

รายการวัส ลุ หรือ บริก าร

จำนวนเงิน

1

ค่าน่แอสฟัลตํห ยาบ หนา 5 ชม. ชั้นที่ 1

2,467 ดร.ม.

310.00

764,770.00

2

ค่าปแอสฟ้ลต์ละเอียด หนา 5 ชม. ชั้นที่ 2

2,467 ดร.ม.

310.00

764,770.00

3

PRIME COAT

2,467 ดร.ม.

25.00

61,675.00

4

ค่ารถบด dynapac

6,000.00

12,000.00

2

วัน

ค่างานทั้งหมด

1,603,215.00

ค่าดำเนินการ

หมายเหตุ

41,644.81

รวมเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
( หนํ่งส์านแดนสน หกหฆึ๋น บาทกัว น )

เงื่อนไข ะกำหนดยืนราคา 15 วัน

จำนวนเงินทั้งสัน

1,644,859.81
115,140.19
1,760,000.00
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ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแฃมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยลาร อู่คลองเตย ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ
โดยสาร อู่คลองเตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๔ นั้น
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสาร อู่คลองเตย จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ซนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซั่น จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ V9 เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

