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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยนถ่าย 
ผู้โดยสาร กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่หมอซิต ๒) เขตการเดินรถที่ ๘ ตามสัญญาเลขที่ จ.๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๗ ก ันยายน ๒๕๖๓ กับบริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซั่น จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนาส ัญญา 
ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์'นี้?พยลวัสดี้) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
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สัญญาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปล่ียนถ่ายผู้โดยสาร 
เขตการเดินรถท่ี ๘ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่หมอชิต ๒)

สัญญาเลขที่ ...ใ.'.^/.1? ........

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .....?.ฬฺ...(โนยฺายพ.M«?s?.............................. ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอบสตรัคซ่ับ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๑๕๕๓๔๐๐๓๘๗๑ 
มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขท่ี ๓/๒๔ หมู่ ๕ ซอย๓๙ แยก ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขต 
ประเวค กรุงเทพมหานคร โดย นายบรรจงศักดี้ จิรวิภาพันธุ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ตามหนังสือรับรองฉบับท่ี สจ.๕๐๔๖๗๗๙ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญาน้ีซ่ึงต่อไป 
ในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยน 
ถ่ายผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ เขตการเตินรถที่ ๘ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่หมอชิต ๒) มีระยะเวลา 
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา หรือนับถัดจากวันที่ได้รับมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง 
เป็นเงินจำนวนค่าจ้างทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จำนวน ๒๔,๕๓๒.๗๑ บาท (สองหมื่นส ี่พ ันห ้าร ้อยสามสิบสองบาทเจ ็ดส ิบเอ ็ดสตางค ์) ตลอดจนภาษ ี 
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเครื่องใซ้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซนิดดี 
เพ่ือใซ้โนงานจ้างตามสัญญาน้ี
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ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไ.ปน้ื1ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑. ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยนถืายผู้โดยสารเขตการเดินรถที่ ๘ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่หมอชิต ๒)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวับท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า 

๒.๒. ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๓ หน้า
๒.๓. ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ลงวับท่ี ๓ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๒ หน้า
๒.๔.ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เร่ือง ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี 
อาคารเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารเขตการเดินรถที่ ๘ 
กลุ่มงาบปฏิบัติการเติบรถ ๒ (อู่หมอชิต ๒)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างใต้นำหลักประกันเป็นใบแทนพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย เลขท่ี C ๖๓๐ ๙๒๑ ๐๐๑ ๐๐๐๓๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืน 
เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า)ของราคาค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมี
อายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่ง 
มอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวับครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา 
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน
ครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัเ
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ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างในคราวเดียวเป็นจำนวน ท้ังส้ิน ๓๗๕,๐๐๐.- บาท 

(สามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จำนวน ๒๔,๕๓๒.๗๑ บาท (สองหม่ืนส่ีพันห้าร้อยสามสิบ 
สองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจบภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาบทั้งหมดให้แล้ว 
เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงาบจ้างตาม ข้อ ๑๑ โดยครบล้วนแล้ว

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงเริ่มดำเนินการทำงานตามข้อ ๑ ภายใน ๓๐ วับ นับถัดจากวับลงนามในสัญญา 

หรือนับถัดจากวันที่ได้รับส่งมอบพื้นที่จากผู้ว่าจ้าง และถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ 
สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายใน 
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น 
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานื้1ด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การ 
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังโ๙ าวข้างต้นน้ันไม่เป็นหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ 
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 
๓๐ วัน นบถดจากวันทไดรบมอบงานดงกลาว ซงความขารุดบกพรองหรอเสยหายนนเกดจากความบกพรองของ 
ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิฃา 
ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น 
หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้าง 
ผู้อ่ืนให้ทำงานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ 
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ 
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระ 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างทำการน ั้นเอง หรือจ้างผู้อ ื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้ร ับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

ข้อ ๘ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่
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ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง 
น้ันทุกประการ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙  ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ ัต ิเหตุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ 

ปฏิบติงานซองผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และ 
จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความ 
เสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ท้ังน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะส้ินสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ 
มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือ 
ฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่าง 
แก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
ใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑ 0  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ล ูกจ้างที่ผ ู้ร ับจ้างได้จ ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ 

ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ติอดูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมี 

สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างซองผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ 
จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง 
ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม 
กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่บที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ขอ ๗ เทานน

เมื่อผู้ว ่าจ ้างได้ตรวจรับงานจ้างi 
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เ
ค่างานจ้างนั้น

ฃ์อ ๑๑  การตรวจรับงาบจ้าง



ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผ ู้ร ับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา 
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเซ่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย 
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา 
ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ©๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว 

หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือ 
ขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง 

มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น ใบอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาทต่อวันของราคา 
ค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวับที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาน 
ให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง 
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ 
เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ 
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ 

จนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด 
นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะ
จ่ายเห,แก่พูรับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก ผู้รับจ้างไม่ 
ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ
หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่ใ



๖

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑ ๖  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรืยความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุลุตวลัย หรือ 

เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง 
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ 
แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ร ับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม 
หลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕: (สิบห้า) 
วันนับถัดจากวันท่ีเหตุบ้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง 
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจาก 
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็บสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง 
ยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

!ร 15
( ล ง ' ซ ื่อ ) ............. \ผู้'ว่า'จ้าง

(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)

(ลงซื่อ)....
(บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซ่ัน จำกัด

โดย นายบรรจงคักดี้ จิรวิภาพันธุ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
พยาน

เลขท่ีโครงการ 
เลขคุมสัญญา
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คำต้ัง องค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ึ ๘

ทึ ฟ ้^ 1 ก ัไ เส ั่'ไ ,).
เรือง แต่งตั้ง คณ ะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ สำหรับการจ ้างปร ับปรุง ซ่อมแซม ทาส ี อาคารเป ล ี่ยน ถ ่าย  

ผ ู้โดยสารอ ู่หมอช ิต ๒ กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๑๘ โดยว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส'งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี 
อาคารเปสียนถ่ายผู้'โดยสาร ท่าปล่อยรถ อู่หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิปติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ KT โดย'วิธี 
เฉพ าะเจาะจง และเพ ือให ้เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื่อจ ัดจ ้างและทาฐ'ป!หารพ ัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนีไป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลำหรับการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม 
ทาสี อ าค ารเป ส ียน ถ ่ายผ ู้โด ยส ารอ ู่ห ม อ ช ิต  ๒ กล ุ่ม งาน ป ฏ ิบ ัต ิการเด ิน รถ  ๑ เขตการเด ิน รถท ี่ C โดยวิธ ี 
เฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิปติการเดินรถ ๑ 

เขตการเดินรถที่ ระ
ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานธุรการปฏิปติการเดินรถ
กลุ่มงานปฏิป้ติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ระ

กรรมการ

๓. พนักงานธุรการ or งานธุรการปฏิปติการเดินรถ ๑ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานปฏิป้ติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ 

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของลัญญาหรือข้อตกลงาตั้น

ส่ัง ณ วันท่ี''01? ก ันยายนพ.ศ. ๒£๖๓

(< flpnf

(นายวิชา สินอุดม)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ระ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ซ่ือโครงการ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปล่ียนถ่ายผู้โดยสารอู,หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑๘ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เงินงบประมาณโครงการ ๔๐๖,๖00.๐๐ บาท (ส่ีแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๓๙๘,๘๐๓.๓๔ บาท (สามแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยสามบาทสามสิบส่ีสตางค์)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.® มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจาก 

ฝนผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มี 

คำส่ังให้สละเอกสิทธ์ความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน 
๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างขององค์การ 

๒.®๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
๒.®® สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก้ซบุงไ 

ส่วน คือ
๓.® ส่วนที, ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาชนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้น

- ' เฒน่rag J น่^''ร'',
นั้อก้ซ^ใบเสนอราค่าเป็น ๒



^ พงรันรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตร 

ประจำตัวประซาซนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสำเนาหนังสือ 
เดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)

(ร:) เอกสารเพิม่เตมิอืน่  ๆ
( ร : .๑) สำเนา ภพ.20

(๕) บัญชีเอกสารส่วน'ท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปีดอากรแสตมป็ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลง 

นามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา

<r. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๗ วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้!บส่งมอบพึนท่ี 

๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะ เฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า'จ้างที่ เฉพาะเจาะจง ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้ 
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๖ .๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารลังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ 
๖ .๓ หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศ
b.sr หนังสือคำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบรืษัทเงินทุน หรือบรืษัทเงินทุน 

หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งซ่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกัน 

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถด'จากวํนท่ีผู้'ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพัน 

ตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐-๑0 บาท ต่อวัน 
๘. การรับประกันความทำเดบกพร่อง

แบ ั

* ร). I
แพ

ผู้ชนะการ เฉพาะเจาะจง ซ่ึงได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำเดบกพร่อง 
ของสิงของงานจ้างท่ีเกิดฃ่ึนภายในระยะเวลาไม,น้อยกว่า <310 วัน นับถัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงานโดยผู้ขายต้องรืบจัดการ 
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำเดบกพร่อง
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นามf ซ้ือ องคัการขนส่งมวลชนกรูงเทพ เขตการเดินรถท่ี 8 
ที่อย ู่ 8/185-191 ซอยสวนสยาม 9 แขวง คันนายาว 

เขต คันนายาว กรูงเทพมหานคร

เลขท ี ่
วันที่

002/0015
3 ก ันยายน 2563

ลำด ับ รายการว ัสด ุ ห ร ือบ ร ิการ จำนวน หน ่วย ราคา/ห น ่วย จำนวนเง ิน
1

2
3
4

หมวลงานทาสีภายนอก
งานล้างผนังสีเก่า
งานทาสีรองพื้นยู่นเก่า
งานทาสีภายนอก cA  F T *  ริ N
งานเปล่ียนซ่อมกระเบ้ืองหลังคา 

งานเปลียนซ่อมกระเบืองแผ่นเรียบชายคาหนา 6 มม. 
ค่าทำความสะอาดกระจก

850
850
850

1
1
1

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
LOT
LOT
LOT

100.00
130.00
150.00

14,140.19
18,000.00

85.000. 00
110.500.00
127.500.00
14,140.19
18.000. 00

หมายเหต ุ รวมเง ิน 355,140.19
ะะi I «เภ าษ ย ูล ค า เพม 7% 24,859.81

( ส าม แสนแปดห ม ื่น บ าท ล ้วน  ) จำนวนเง ินท ี่งส ิ้น 380,000.00

สํอนไซ ะ 1. กำหนคระยะในการทำงานแล้วเสร็จภายใน 7 วัน

2 .กำทนดยืนราคา 15วัน
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคารเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารอู่หมอชิต ๒ กลุ่มงาน

ปฏิบัติการเดินรถ ©๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสี อาคาร 
เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารอู่หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงหอพัก(๗๒.๑๑.๑๑.0๙ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้โด้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคซ่ัน จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 
ส้ิน ๓๗£,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ อ่ืีน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใชจ้ ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา ลินอุดม)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘


