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เรื่อง

ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มปฎิบ้ตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓

เรียน
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ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญ าจ้า งซ่อ มแซมรั้ว อู่เ มกา-บางนา

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ตามสัญญาเลขที่ จ.๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กับ บริษัท หิเวเจอรีคอนสตรัคขั่บ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการใบส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทํ&สรัสดํ่)
ซ.ผอ.สกม.
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์การ
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซี่งต่อไปในสัญญาบี้จะเรียกว่า “ ผู้ว ่า จ้า ง”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ท้วเจอรีคอบสตรัคฃั่บ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง
ซ ี่ง จด ท ะเบ ีย นเป ็น บ ิต ิบ ุค ค ล ณ ก รม พ ัฒ น าธ ุร ก ิจ ก ารค ้า ก ระท รวงพ าณ ิซ ย ์ ท ะเบีย น นิต ิบ ุค คลเลข ท ี่
๐๑๐๔๔๓๐๐๔๐๖๔๐ ต าม ห น ัง ส อ รับ รอ งฉ บ ับ ท £๑๐๐๙๑๒๒๐๐๙๗๓๑๘ ลงวัน ท ๒๔ ม น าค ม ๒ ๔ ๖๔
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ๑๙ ซอยอ่อนบุซ ๓๖ ถนนอ่อนนุซ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โดย บางสาวสุทิพย์ทัณยา สมแก้ว ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไป
ในสัญญาบี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญา ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปบี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงาบ ซ่อ มแซมรั้ว กำแพงอู่เมกา-บางนา
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๘ ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาบี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ มีกำหนด
ระยะเวลาส่งมอบงาบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่ได้รับมอบพื้นที่
จากผู้ว่าจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งตกลงที่จ ะจัด หาแรงงานและวัส ดุ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ ตลอดจนอุป กรณ์ต ่า งๆ
ซึ่งมีคุณภาพซบิดดีเป็นของใหม่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาบี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓
ที่ ๑๒๐/๒๔๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่เมกา-บางนา
กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓
โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๔

จำนวน ๒ หน้า

/ ๒.๒.....

๒

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
จ้าง'ซ่อมแซม'รั้วกำแพงลู่เมกา-บางนา
กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓

จำนวน ๙ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่๓ กา-บางนา
กลุ่มงานปฎิบ้ติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒(£๖๔

จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา
จ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่เมกา-บางนา
กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓
โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๔

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความใบสัญญาบี้ให้โข้ข้อความในสัญญาบี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้าง
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าทดแทบ หรือสิทธิประโยซน้โดๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ

๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใน ข ณ ะท ้า ส ัญ ญ าบ ี้ผ ู้ร ับ จ ้า งไต ้น ำห ล ัก ป ระก ัน เน ิน เงิน ส ด ต าม ใบ เส ร็จ อ งค ์ก าร

ข น ส ่ง ม วล ซ น ก รุง เท พ เลขที่ แ-๖๔-๔-R(>๐๐๖๔ ลงวัน ท ี่ ๑ ๑ พ ฤ ษ ภ าค ม ๒ ๔ ๖ ๔ เน ิน จ ำ น ว น เง ิน
๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง ทั้งหมดมามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาบี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือคํ้าประกับ
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่ง ประเทศไท ย ต าม ราย ซ ื่อ บ ริษ ัท เงิน ท ุน ท ี่ธ น าค ารแ ห ่ง ป ระเท ศ ไท ย แ จ ้ง เวีย น ให ้ท ราบ ต าม แ บ บ
ที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนด หรือ อาจเนิน หนัง สือ คํ้า ประกัน
อิเ ล็ก ท รอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารท ี่ก รมบัญ ชีก ลางกำห นดก็ไ ต้ แล ะต ้อ งม ีอ าย ุก ารค าป ระก ัน ต ล อ ด ไป จน ก ว่า
ผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญาบี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ค รอบคลุม ถึงความรับ ผิด ของผู้รับ จ้างตลอดอายุสัญ ญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ต าม รวมถึง กรณีผ ู้รับ จ้า งส่ง มอบ
งานล่า ข้า เนิบ เหตุใ ห้ร ะยะเวลาแต้ว เสร็จ หรือ วับ ครบกำหนดความรับ ผิด ในความขำรุด บกพร่อ งตามสัญ ญา
เปลี่ย นแปลง ไป,ไ ม่ว ่า จะเกิด ซื้น คราวใด ผู้ร ับ จ้า งต้อ งห าห ลัก ประกัน ให ม่ห รือ ห ลัก ประกัน เพ ื่ม เติม ให ้ม ี
จำนวนครบถ้ว นตามว ร ร ^ ^ ^ ^ ^ ^ เให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้างภายใบ ๑๔ (สิบห้า) วัน นับ ถัด จากวับ ที่ไ ต้ร ับ แจ้ง เนิน
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง
/หลัก.

๓

ห ล ัก ป ระก ัน ท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งน ำม าม อ บ ไว้ต าม วรรค ห น ึ่ง ผ ู้ว ่า จ้า งจะคืน ให ้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ เงิน ค่า จ้า งจำนวนเงิน ๔ ๙ ๐ ,0 0๐ .๐ ๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๔๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบหกบาท
เจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนด
การจ่ายเงิน เป็น งวดเดีย ว เป็น จำนวนเงิน ๔๙๐1๐๐ ๐.๐๐ บาท (สี่แ สนเก้าหมื่น บาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓
และได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิจองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับ จ้างต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใบ ๖๐ วับ นับ ถัดจากวับ ลงนามใบสัญ ญาหรือ
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบ
ให้แ ล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อ ได้ว่าผู้รับ จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหบื่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษีทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบึ๋ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้าทำงานของผู้รับ จ้างให้ล ุล ่วง ไปด้ว ยการใข้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญานั้น ไม่ก ระทบสิท ธิข องผู้ว ่า จ้างที่
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญา
ข้อ ๖. ความรับผิดขอบใบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ใบกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างบี้ ภายในกำหนด
๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้างอับเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขา
ผู้รับ จ้างจะต้อ งรีบ ทำการแก้ไ ข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซ ักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ท ั้งสิ้น
หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง
หรือ ไม่ท ำการแก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งเรีย บร้อ ยภายในเวลาที่ผ ู้ว ่า จ้า งกำหนด ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะทำการนั้น เอง
หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่ง ด่วนจำเป็น ต้อ งรีบ แก้ไขเหตุข ำรุด บกพร่อ งหรือ เสีย หายโดยเร็ว และไม่อาจรอ

ให ้ผ ู้ร ับ จ้า งแก้ไ ข ใน ระยะเวลาท ี่ก ำห น ด ไว้ต าม วรรค ห น ึ่ง ได ้ ผ ู้ว ่า จ้า งม ีส ิท ธิเ ข ้า จัด การแก้ไ ข เห ต ุช ำรุด บ กพ ร่อ งห รือ
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การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุด
พ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างใม่ฃดใข้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับ จ้างจะต้อ งโม่เอางานทั้ง หมดหรือ แต่บ างส่วนแห่งสัญ ญานี้ไปจ้างช่วงอีก ทอดหนื่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
งานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จาก ความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่ต ามสัญ ญ านี้
และผู้ร ับ จ้า งจะยัง คงต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งช่ว ง หรือ ของตัว แทบ
หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนื่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินใบอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ดัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับ จ้างจะต้อ งควบคุม งานที่รับ จ้างอย่างเอาใจใส่ ด้ว ยประสิท ธิภ าพและความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทบขื่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดขอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง
ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้-ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแบะนำ
ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่ง ตั้งผู้แ ทบตามช้อ นี้จ ะต้อ งทำเป็น หนัง สือ และต้อ งได้รับ ความเห็น ขอบเป็น หนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทบใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็บชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนี่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอับเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ต่อ อุบ ัต ิเ หตุ ความเสีย หาย ห รือ ภยัน ตรายใดๆ อัน เกิด จาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสืยหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ล้ามี)
ความเสีย หายใดๆ อับ เกิด แก่ง าบที่ผ ู้,ร ับ จ้า ง’ได้ท0,าฃี้น แม้จ ะเกิด ขี้น เพราะเหตุส ุด วิส ัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยช่อมแขมให้คืบดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ขื่ง หลังจากนั้น ผู้รับ จ้างคงต้อ งรับ ผิด เพีย งในกรณีช ำรุด บกพร่อ ง หรือ ความเสีย หาย
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ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายบอกใบความเสียหายใดๆ อับเกิดจาก การปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถืงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้อ งหรือ ต้อ งซดใช้ค ่าเสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายบอกใปแล้ว ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง ดำเนิบ การใดๆ เพื่อให้มี
การว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้บๆ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ©๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งจ่า ยเงิน แก่ล ูก จ้า งที่ผ ู้ร ับ จ้า งไต้จ ้า งมาใบอัต ราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทบอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหนี่ง ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้
จ่ายเงินจำนวนนี้นเปีนค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม
ถืงความรับผิดทั้งปวงซองผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับ จ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนไต้
ตามกฎหมาย ซื่ง เกิด จากอุบ ัต ิเหตุห รือ ภยัน ตรายใดๆ ต่อ ลูก จ้า งหรือ บุค คลอื่น ที่ผ ู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง
จ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้อ งล่งมอบกรมธรรม่ป ระกัน ภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการซำระเบี้ยประกับให้แก่
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ ๑©. การตรวจงานจ้าง
ถ้า ผู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาบ หรือ บริษ ัท ที่ป รืก ษา
เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจ
เข้า ไปตรวจการงาบใบโรงงานและสถานที่ก ่อ สร้างไต้ท ุก เวลา และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งอำนวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรืกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดซอบตามสัญญานี้ช้อใดข้อหบี่งไม,
ข้อ ©๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้ร ับ จ้า งรับ รองว่า ไต้ต รวจสอบและทำความเข้า ใจในแบบรูป และรายการละเอีย ด
โดยถี่ถ ้ว นแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูป และรายการละเอีย ดนั้น ผิด พลาดหรือ คลาดเคลื่อ น ไปจากหลัก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปริกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปีนที่สุด
โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มขี้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้
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ข้อ ©๓. การควบคุมงาบโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่าคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เปีนไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้!ขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน โม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้บซั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเซ่นนี้ ผู้รับจ้าง
จะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ โม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ©๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะสั่ง เป็น หนัง สือ ให้ผ ู้ร ับ จ้า งทางานพิเ ศษซึ่ง ไม่ไ ด้แ สดงโว้ห รือ
รวมอยู่ใ นเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ใบขอบข่ายทั่วไปแห่งวัต อุป ระสงค์ของสัญ ญานี้ บอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อ ัต ราค่า จ้า งห รือ ราคาท ี่ก ำห นดใข้ใ บสัญ ญ านี้ ให้ก ำห นดใข้ส ำหรับ งาบพ ิเ ศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง
หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองาบที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลง
กัน ที่จ ะกำหนดอัต ราค่า จ้า งหรือ ราคาที่เ พิ่ม ขึ้น หรือ ลดลง รวมทั้ง การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กัน ใหม่เพื่อ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม
และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
ข้อ ©๔. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบ
บาทถ้วน) และจะต้อ งชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุม งาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง
เป็น จำนวนเงิน วัน ละ ๔๙๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับ ถัดจากวับที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน
ตามสัญ ญาหรือวัน ที่ผ ู้ว่าจ้างได้ข ยายเวลาทำงานให้ จนถึง วัน ที่ท ำงานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับ จ้างยอม
ให้ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายอัน เกิด ขึ้น จากการที่ผ ู้ร ับ จ้า งทำงานล่า ช้า เฉพาะส่ว นที่เ กิน กว่า จำนวนค่า ปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อ เรีย กร้อ งไปยัง ผู้ร ับ จ้า งเมื่อ ครบกำหนดเวลาแล้ว เลร็จ ของงานขอให้ช ำระค่า ปรับ แล้ว ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจบถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ©๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น

ต ่อ จน แล้ว เส ร็จ ก็ไ ด้ ผ ู้ว ่า จ ้า งห รือ ผ ู้ท ี่ร ัน จ้า งท ำงาน น ัน ต ่อ รส ิท ธิใ ช ้เ ค รื่อ งใช ้ใ น ก ารก่อ ส ร้า ง สิง ทีส ร้า งฃ็น ซัว คราว
สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุเ แ !15 ^C05^Iจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

/ในกรณี.

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด
หรือบางส่วน ตามแต่จะเหนสมควร นอกจากบัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใ'นค่าเสียหายซึ่งเป็■นจำ'นาม เกิ'นกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจบ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้,ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงิน ประกัน ผลงาบหรือจำบวบเงิน ใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ไต้
ข้อ ©๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาช้อ หบึ่ง ข้อ ใดด้ว ยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็น เหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใบกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้วนภายใบระยะเวลาดัง กล่าวให้ผ ู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จะหัก เอาจากจำบวบเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ ง
ชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ ่ายที่บ ังคับ จากเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ งชำระ เงิน ประกัน
ผลงาน หรือ หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาแล้ว ยัง ไม่เพีย งพอ ผู้ร ับ จ้า งยิบ ยอมชำระส่ว นที่เหลือ ที่ยังชาด
อยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับ ถัด จากวัน ที่
ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเ งิน ค่า จ้า งตามสัญ ญ าท ี่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาบหรือ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของผู้ร ับ จ้า ง ลูกจ้าง ตัวแทบ หรือ ผู้ร ับ จ้า งช่ว ง(ถ้า มี) ให้ส ะอาด ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใน
การทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย
เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ©๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งชองฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ เหตุส ุด วิส ัย
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ร้บ จ้างจะต้อ งแจ้งเหตุห รือ พฤติก ารณ์ด ังกล่าวพร้อ ม
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ลือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ใบการที่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือขย& P ■ ล 3 ท ํอก'ไป'โดย้ไม่มีเงื่อนไข'ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ู้^ ^ ^ ! ห ้ส ัก ฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น
/การงด

การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนื่ง อยู่โ บดุล พิน ิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญาบี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อ มทั้ง ประทับ ตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี่งฉบับ
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ลงซื่อ.

.ผวาจ้าง

(นางพนิดา ทองสุข)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓
ที่ ©๒๐ /๒๔๖๔

เรือ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการซื้อ หรือ จ้า งโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
ส ำห รับ ก ารจ ้า งซ ่อ ม แ ข ม ซ ื้' วล ุ่เ ม ก า-บ างน า ก ล ุ่ม ง า น ป ฏ ิบ ัต ิก า รเด ิน ร ถ ๓ เข ฅ ก ารเด ิน รถ ท ี ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ มีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมรั้ว
อู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฎิบัดิการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้ง
รายขื่อ ต่อ ไปนี้เ ป็น คณะกรรมการซื้อ หรือ จ้า งโดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง และคณ ะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
สำหรับซ่อมแซมรั้วอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฎิบีดิการเดิบรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจ,ง

๑. ผู้ซ่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓

ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๓

๓. นิติกร ๔

กรรมการ

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. หัวหน้างานการเงิน

กรรมการ

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๓

๕. หัวหน้างานบริการ

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานบริหารงาบทั่วไปเขตการเดินรถที่ ๓
๖. พนักงานธุรการ งานบริการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓
อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อน'ไขที่
กำหนดในหนังสือเชิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้
ในหนังสือเชิญขวน

๓. รายงาน ผลการพ ิจ ารณ าแลระเสน อความ เห ึน ต่อ ห ัว ห น ้า ห น ่ว ยงาน ของรัจ ผ่า น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาใบการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วน
เสนอราคา

.../คณะกรรม

คผะกรรมการพร'วจรไJพลดุ
ประธานกรรมการๆ

๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฎิน้ตัการเดินรถ ๓
เขตการเดินรถที่ ๓
๒. หัวหน้างานธุรการกลุ่มงานปฎิบ้ดิการเดินรถ ๓

กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๓
๓.

กรรมการเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔
กลุ่มงานปฎิบ้ดิการเดินรถ ๓

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับ พัส ดุให้เป็น ไปตามเงื่อ นไขของสัญ ญาหรือ ข้อตกลง'นั้น โดยดำเนิน การ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
ผู้ควูบดุมงาน
นาย พัฒณรินทร์ มังคุด
ช่าง ๔ สำนักบริการและจัดซื้อ
อำนาจและหน้าที่
ควบดุม งาบให้เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการ
บริห ารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตรวจและควบคุม งาน ณ สถานที่ ที่กำหนดไว่ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ทำงานจ้า งนั้น ๆ ให้ เป็น ไปตามแบบรูป รายการละเอีย ด และข้อ กำหนดในสัญ ญาทุก ประการโดย
สั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเดิม หรือ ตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิขาช่างเพิ่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบ้ดิตามก็สั่งให้หยุดงานบั้นเฉพาะ
ส่วนหนี่งสวนใดหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณไว้ก่อน จบกว่าผู้รับจ้างจะปฎินัดิให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน จ้างปรับปรุงและช่อมแซมทันที

สั่ง ณ วับที่ ๑๒

มีนาคม ๒๕๖๔

(นายมนัส ครุธชั่ง'ทอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓
ปฏิบ้ดิการแทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนก

ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference: TOR)

งานการปรับปรุง1ปอมแซมกำแพงรํ้เว ลู่เมกา บางนา เขตการเดินรถที่ 3
1. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิงปลูกสร้าง
ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำ๓ อบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญา
เลขที่ SDF 001/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ระยะเวลาการใช้ประโยชน์มิกำหนด 30 (สามสิบ) ปี
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด มิหนังสือเลขที่ MEGA. 003/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งให้
องค์การ แก้ไข ซ่อมแชมแนว!ว เนองจากทางบริษัทๆได้รับร้องเรียนจากประขาขนที่อาด้ยอยู่ข้างเคียงว่าแนว
รั้ว ชำรุดเสียหายแตกและไม่มั่นคง จึงได้เช้าทำการสำรวจ พบความเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
แก่ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ จึงขอให้องค์การดำเนินซ่อมแชมรั้วดังกล่าว ช่างองค์การสำรวจความเสียหายของรั้ว
กำแพงยู่เมกา-บางบาร่วมกับช่างจากทางบริษัท เอสเอฟ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด และประเมินค่าใช้จ่ายใบการ
ซ่อมจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ตามเงื่อนไขในสัญญา เลขที่ SDF 001/2555 ลงวัน ที่ 8 มิถ ุน ายน 2555 ช้อ 6.5
ผู้ใข้ประโยขน์จะดูแลบำรุงรักบาและซ่อมแขมอาคาร สิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใดตามสัญญาบี้ตั้งปวง
ให้อยู่ใบสภาพที่ดีสะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกดิตลอดอายุสัญ ญาบี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ใช้'ประโยชน์ ตั้งบี้หากที่ดินให้ใช้ประโยชน์และหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความชำรุดเสียหาย และผู้ใช้'ประ'โยชน์
ไม่ทำการซ่อมแชมซึ่งความเสียหาย ที่เกิดขี้นให้อยู่ในสภาพที่คีภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วับ นับแต่วับที่
ได้รับการแจ้งจากผู้ให้ใช้ประโยชน์ ผู้ให้ใช้ประโยชน์มิสิทธิทำการซ่อมแชมเอง โดยผู้ใช้'ประ'โยชน์ สัญญาว่า
จะซดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้ใช้ประโยชน์ได้ใช้!ปจริงเมื่อได้รับการเรืยกร้องจากผู้ให้!ซ้ประโยชน์ทันที องค์การ
ในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จึงมิหน้าที่ต้องดูแลบำรุงรักบาและซ่อมแชมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใดตาม
สัญญาบี้ ตั้งปวงให้อยู่ในสภาพที่ดื ใช้การได้ตามปกติ ตลอดอายุสัญญา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงซ่อมแชมกำแพงรั้ว ยู่เมกา บางนา ของเขตการเดินรถที่ 3 ให้มิความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อประชาชนทั่วไป
3. เงื่อนไขและแบบรูปรายการงานซ่อมแซมปรับปรุง
3.1 คุณสมพของผู้ยื่น'ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมิคุณสมบํติ ดังต่อไปบี้
3.1.1 มิความสามารถตามกฎหมาย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาบของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่
รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ป ระกาคเผยแพร่ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญข็กลาง

..73.1.5 ไม่เป็น
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3.2 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลบั้นด้วย
3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.4 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายยื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้
3.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
3.7 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงาบก่อสร้างสาขางานก่อสร้างโยธาไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาบั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาบก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แปดแสบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนห้องถน หน่วยงานยื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนห้องถึน รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถึอ โดยแนบสำเนาใบรับรอง
ผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้องค์การใบว้นที่ยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุผสมบัดดังบี้
(1) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าจะมาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าเข้าประกวด
(2) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักพร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทิ้งบี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
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3.9 ผู้ยืนข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.10 ผู้ยืนข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรหลักต้านคุม คุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธาในระดับ
ไม่ตากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนั้นจบกว่างานจะแล้ว
เสร็จตามลัญ ญา โดยให้ผ ู้เ สนอราคานำสำเนาใบประกอบอาชีพ วิศ วกรรม บัต รประจำตัว วิศ วกร
ซึ่งออกโดย กว. พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้นั้น รับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งงาน
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการสัญญาขององค์การ
ผู้ยืนข้อเสนอต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากร
ผู้รับผิดขอบการก่อสร้าง โดยจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ไต้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก
สภาวิศวกรในระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะแล้ว
เสร็จตามสัญญา พร้อมส่งบัญชีแสดงจำนวนรายชื่อหัวหน้างาบ คนงาน และอุปกรณ์เครืองจักรกลให้องค์การ
พิจารณา
4. ฃอตเขตการดำเนินการ
4.1 ข่อมรั้วเติมที่ชำรุดความยาว 75 เมตร (เจ็ดสิบห้า)
4.2 สร้างใหม่ความยาว 42 เมตร (สิสิบสอง)
5. ระยะเวลาในการดำเนินการ
กำหนดให้แล้วเสร็จภายใบ 60 วับ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับสัดจากวันทั่Iต้รับ
มอบพื้นที่จากองค์การ
6. บทปรับ
กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 4.1 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องถูกปรับในอัตรา
ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน แต่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาโครงการ
7. วงเงินงบประมาฌค่าจ้าง
เป็นงบประมาณประจำปี 2564 ที่เขตการเดินรถ ตั้งไว้เป็น ค่าช่อมบำรุงรักษาอาคาร โรงข่อม
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสบบาทถ้วน) ในการดำเนินการ
8. ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงาบก่อสร้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 499,000.00 ( สีแลนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลีอกข้อเสนอ
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
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10. มาตรฐานรีเมีอช่าง
เมื่อองค์การได้ตกลงจ้างก่อสร้างตานประกาศบี้แล้ว ผู้เสบอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงาบก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานรีเมือช่างจากสถาบันพัฒนา
รีเมือแรงงานแห่ง'ชาติ หรือผู้มี,วุฒิบัตรระดับ ปวซ.1ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการค์กษาที่ กพ.
รับรองให้เข้ารับงานราชการไต้ ในอัตราไม่ตากว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คบ
ใบแต่ละสาขาช่างด้งต่อไปบี้
10.1 ช่างก่อสร้าง
11. การจ่ายเงิน
องค์การจะชำระเงินในคราวเดียว โดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (งานจ้าง) ไต้ตรวจรับงานจ้างในงวดนั้น เรียบร้อยแล้ว
12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
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ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน
นับถัดจากวันที่องค์การไต้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้
ใข้การไต้ดีด้งเติม ภายใบ 7 วับ นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
13. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฟ้องกันควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้าง
13.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่ได้รับประกาศนียบัตร
ประจำหน่วยงาน และต้องจัดทำเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยใบงานก่อสร้าง”เพื่อฟ้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที'เกิดขึ้นตามาตรฐานในความปลอดภัยฯของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดีการลังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด
13.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตามข้อ 13.1 จะต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในงานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย
ในการทำงานก่อสร้าง และยื่นต่อองค์การหรือคณะกรรมการตรวจงาบจ้าง ก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน
7 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้าง
13.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ตามข้อ 13.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทีกำหนดไว้ พร้อมรายงาบการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยดังกล่าว ให้องค์การหรือคณะกรรมการฯ รันทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณทํที่กฎหมาย
และระเบียบไต้กำหนดไวโดยเคร่งคร้ด

.../13.สถาน
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13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บางชุติมา ดำรงรัตน์ โทรดัพท'/โทรสาร : 0 2316 1680, 0 2316 1680
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ' หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็บเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทาง e-mail chutimaobmta.co.th องค์การโดยต้องเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงซื่อ อารี แข่มเสถียร ประธานคณะกรรมการ
(บางอารี แข่มเสถียร)

แบบ u *.‘+ &mพท
แนบแสคงรายการ ปริมาณงาน แสะราคา

หน่วย ะบาท
o %
/
ล่าคบ

รายการ

จำนวน

จำนวนเงิน

ราคา/หน่วย

รวมค่าวัสดุ
แสะแรงงาน

จำนวนเงิน

-

กก.

-

-

- DB20 ( SD40 )

-

กก.

-

-

- DB25 ( SD 40 )

-

กก.

-

-

-

299.40

-

-
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กก.

30.00

299.40

-

-

งานสถฟ้ต ข์รว

งานแค่งร่องคอนกรคบล็อค
งานล่าบ\เนเสาและคาน
1.4

ค่าแรงงาน

ราคาวัสดุสิงของ
ราคา/หน่วย

- DB16 ( SD 40 )

- ลวคผูกเหล็ก
1.3

หน่วย

งาน'รื้อลอน สกัค ขนต้าย ทิ้ง

168.00
72.00
84.00

ตร.ม.

35.00

5,880.00

35.00

5,880.00

11,760.00

ม.

50.00

3,600.00

80.00

5,760.00

9,360.00

ตร.ม.

-

300.00

25,200.00

25,200.00

-

-

-

77,512.72

รวมราคางานโครงสร้างรัวใหม่
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งานแกไขปรับป}งซ่อมแซม รวเก่า ยาว 75.00 ม.

2.1

- CONCRETE fc' = 240 KSC ,( CYLINDER )
- งานา)คคน
- งานไม้แบบ

-

5.50
82.00

ลบ.ม.

2,100.00

13,739.00

60.00

ตร.ม.

31,160.00

133.00

10,906.00

42,066.00

1,512.00

398.00

334.32

1,846.32

273.00

99.00

83.16

356.16

-

-

-

-

ลบ.ม.

- ทรายอัคแน่น

0.84

ลบ.ม.

325.00

-

2,189.00

398.00

-

0.84

- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง-0.15x4.00 ม.

139,524.66

380.00

- คอนกรคหยาบ

- คะ\!

-

-

62,011.94

ลบ.ม.

1,800.00

-

11,550.00

-

กก.

ต้น

25.00
350.00

______________ 1__

140.00

-

.

-

^
[J

า ' Vฟ
Sfeฟ ^
่

=

I f V

J r m

(F.T.I

------------------------

า

นบบแสด4ร!ขก!ร ปริบ !ผง!น แระร!ก!

หน่วย : บาท
ร!ยการ

ลำดับ
1
1.1

หน่วก

ค่!แรงง!น

ราก!วัสอุสิงของ
ร!ก!/หน่วก

อำนวน!ริน

ราก!/หน่วก

รวมก่!วัส ด

จิ! นวนเริน

หม!ยเหลุ

และแรงง!น

งานก่อสร้างริวใหม่ 42.00 ม.
- CONCRETE fc' = 240 K.SC ,( CYLINDER )
- งานๆดดิน
- งานไป้'แบบ
- คอนกรดหยาบ
- ทรายอัดแน่น
- ดะ\J

1.2

อำนวน

2,100.00

13,293.00

398.00

2,519.34

15,812.34

100.00

1,266.00

1,266.00

133.00

11,451.30

44,169.30

167.16

923.16

41.58

178.08

6.33

ลบ.ม.

12.66

ลบ.ม.

-

ดร.ม.

380.00

32,718.00

ลบ.ม.

1,800.00

756.00

398.00

ลบ.ม.

325.00

136.50

99.00

กก.

25.00

-

-

86.10
0.42
0.42
-

-

10,500.00

-

-

140.00

4,200.00

14,700.00

120.00

3,600.00

3,600.00

- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง-0.15x4.00 ม.

30

ต้น

350.00

- ดัดเสาเข็ม

30

ต้น

-

- RB 6 ( SR 24 )

184.43

กก.

21.00

3,873.03

4.10

756.16

4,629.19

- RB 9 ( SR 24 )

165.39

กก.

21.00

3,473.19

4.10

678.10

4,151.29

กก.

20.00

2,983.60

3.30

492.29

3,475.89

-

- เหล็กเสริม

- DBI2 ( SD 40 )

149.18

แบบ ปร.4 แผนท .....A
แบนแสดรร!ยก!ร ปรม!ผง!น แสะร!ค!

หน่วย : บ!ท

•V

ร!ยก!ร

ส!คบ

2.5

จำนวนเงิน

utnfliuo
TIMItJlYlVj

แสะแรงงาน

- RB6 (SR24 )

280.96

กก.

21.00

5,900.16

4.10

1,151.94

7,052.10

- RB 9 ( SR 24 )

209.58

กก.

21.00

4,401.18

4.10

859.28

5,260.46

20.00

5,967.20

3.30

984.59

6,951.79

-

ร!ค!/หน่ว ย
120.00

รวมค่าวัสดุ

จำนวนเงิน
-

-

- เหลึกเสรีม

- DBI2 ( SD 40 )

298.36

กก.

- DB16CSD40 )

-

กก.

DB20 ( SD 40 )
DB25 ( SD 40 )
ลวดผูกเหลึก

-

-

กก.
กก.
16

งานก่ออ ิฐ บลึอคหนา 7 ซ.ม.

150.00

ง!นแต่งร่องคอนกรีคบลึอค

300.00

งานงอถอน สกัด ขนย้าย ทิ้ง
งานรอถอน เมทัลชีทเดิมพร้อมเกึบกอง

ระบบและดิดตั๋งคืน

120.00
142.00
75.00

งานรอย้ายงาน

75.00

2.7

งานดิคคั๋งรั้วเมทัลขีทคืนบนรั้วใหม่

75.00

งานปรบดินเร่}ง ขสมก

รวมร!ค!ง!นปรับ ปฐงรัว

1.00

-

-

-

กก.

25.00

394.45

ดร.ม.

150.00

22,500.00

100.00

15,000.00

37,500.00

35.00

10,500.00

35.00

10,500.00

21,000.00

50.00

6,000.00

80.00

9,600.00

15,600.00

งานสถาป ็ด ย ้ร ั้ว

2.6

2.8

ค่!แรงง!น

ต้น

งานกาบน่นเสาและคาน
2.4

ราคาวัสดุล■งของ

-

-

2.3

หน่วย

ร!ค!/หน่วย
-

- ดัดเสาเขีม
2.2

จำนวน

ดร.ม
ม.

ดร.ม.
ม.
ม.
ม.
เหมา

-

50.00

-

394.45

-

-

150.00

21,300.00

-

150.00

11,250.00

11,250.00

-

400.00

30,000.00

30,000.00

300.00

22,500.00

26,250.00

3,750.00

-

103,907.99
181,420.71

-

9,000.00

FACTORF
คดเพํยง

9,000.00

145,65828
207,670.22
1.3056

21,300.00

9,000.00

249,566.27,.
389,09$g3/|
507,997นิ?\'l
500,000.00^

= = ^ *

_
L

y

"H งพเทRB-ftm (j.0.1รม.1
แบบขยายเลา
5 . ah?

•

.'0

แบบขยายทบหลง
ร * *

1 3ท

ฒฒแ

บริษ ัท ฟ ิว เจอริฅ อนฝีต ริค ฃน จาก ด
FUTURE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

19 ซอยอ่อนนุช 36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กเงเทพฯ 10250
โทร. 0-2333-0109 , 0-2331-2767 แฟกซ์. 02-3313144
ใบเสนอราคา
QUOTATION
สยน

64-19-R2
5/4/64

องท้การขนฝงมวลขนกางเทพ ส่าป๋กงานใหฤj
มเสนอชาย เชาวนรค 086-977-9455

ATTN เลขฟ่ 131 ทบน•ไรมนธรรม ฟ่วยขวาง กทม. 10310

Representative

ชุ'ปรน. 5 ปหฝ ชุห*ราร ทหน. 10310

ฬไ?หฯ รความรนสิใคาขอสชนเสนอราคาสินท้านละ นไการเฟ่อการฟ้าารทท สิงรายระเรยคสิงง้
We are pleased to submit our offer for your consideration as following ________
รายละเรยคสินท้า
Description of Goods

รายการ
No.

ค่าบวบ
Quantity

ราคาต่อหปวย
ต่าฃอง
Unit Price

หปว ย
Unit

ค่าบวนเ3บ
ฟ่ง สิน
Total

1

BMTA Fence

1.00

งาน

389.090.93

389,090.93

2

ค่าร!าเแนการ

1.00

เหมา

77,264.21

77,264.21

รวมราคาสิบท้า
ท'าหบครบราคา

466,355.1*

Amount

60 Days

การรฺ)ลค่าเฟ้ม 7%

Price Validity

32,644.8)

Value Added Tax 7%

ปาหบคเวลาต่าเ'&บงาบ
Date of Delivery

ยอครวมฟ่งสิน

ฟอนไขการปาระเ3น

Total Amount

499.000.0

Condition of Payment
หมายเหชุ
Remark
ฝาฬน9กค'า อนฟ้พ่ง?!อคามใบเสน:พาคา

ขอเสดงความฟ้บfl อ

๐

_

^ ^ ^ โ แ ร ิษ ัฑ ฟวเอรห์ เชนสตj i t i m จไกด

w rV J m

เลิด

(น ไย ช วล 15ถฺ
ิต ^ รJ£
$ ยวัฒ นา'
V

.ร]ระซกนกรร*

กรรนการผํพ การ

ๆ^

\5fcjvi <เ*แฬtVvrไ*

^\ ^ n V K "

l ny#fM!-iS'frY^T'TrtffrA^U'^'^ •fki/?น'^)^ ' ^

' _

&k>*NwjV>*l T^ ^ P.rnr^ rtTfl 3 iw r r w s w m j
พ >1ffi$<»?3frr3 ? /,X'J A s ^ f
ุh & ^ 5htf1 ^rrAXc^-'.^- ^n-rvG; jo.'liUlSl**'-

ถู<
•1'น

Vi'^^sD’น่/^ ฯ >4ว ัว 01»รพา-'น,นพ] nyniijLl??cnTI&i^n p -

41P 5vplVt,rvr$ 3 TTM ^^r^O V o. -4 ^ ใ c?00
1•โv;i^ . เ-ฬ '^Auvncn^ ) Y* •>
■*■7

\

W

^

f>«r, "3 }?wT'S.u 5p^ ) s ค^ n rra T V 'V ^ ^ ^ V w ^ 'i,
^า-V)j4Vj4>lrT>l ร ว
TTtc**rn 3> n » W ! ^ s ! a f *
1y

I W

J V

V

4

_ ^

T

2 r',L^ f
: UA<v?b V^iUM$\wV\

1

/

^ U S

ฟ ^ - TTjjo) ท ^ '^ a
1;^t>\ไ}v^» ;—
i V

โ

^

น

น

พ

M^v.'1i^fjv\พรทอุ?เ?
■^,p>0 / 0 0 0 Vi*5\ ( -fjแ7รพเ5ไร้พส์น

BMTA

Dorimsuuitotoauufisixnw
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรึ๋อง ประกาศผู้ชนะ}กรเลนอราคา จ้างช่อมนชมรั้วกำแพงรู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฎิบ้ติการเดินรถ รท
เขตการเดินรถที ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้มีหนังสิอเชํญขวนสำหรับ จ้างช่อมนชมรั้วกำแพง
รู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฎิบ้ติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งาบบริการช่อมนชมทั่วไป(๗๒.®๐.๑๕.๐® ) จำนวน ๑ หน่วย/unit ผู้ได้รับการคัตเลอก
ได้แก่ บริษัท ฉวเจอร์คอนสตรัคทั่น จำกัด (ไห้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั่งสิน ๔๙๐,00๐.๐๐ บาท
(อื่นลนเก้าหมีบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพมนละภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั่งปวง

ประกาศ ณ วับที ๗ เมบายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนัส ครุธ'ช้งทอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที ๓ ปฎิบ้ติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ

