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ต้นฉบับ
สัญญาจ้างจัดพิมพ์วารสารล้อหมุน

สัญญาเลขที่ .....

สัญญานี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แ ข ว งห ้ว ยข ว าง เข ต ห ้ว ย ข ว าง  ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร  เม ื่อ ว ัน ท ี่ !®>.?...บัน|Jวนฺน. ............ระห ว ่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต ่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา โดยนายชาญขัย จงกมานนท์ และ นายบุญเจือ จงกมานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
ผ ู้ม ีอำน าจลงน ามผ ูกพ ัน บ ร ิษ ัท  ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๓๔๐๔๐๐๑๗๓๘ 
ตามหนังสือรับรองท่ี สจก. ๐๐๐๔๘๔ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ เลขท่ี ๗๘ ซอยตรอกไข่ 
ถนนบำรุงเมือง แขวง สำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสายสุดา ทิพย์สนเท่ห์ 
ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจัดพิมพ์วารสาร “ล้อหมุน” จำนวน ๙๖,๐๐๐ เล่ม 
ราคาเล่มละ ๔.๓๗ บาท (ห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาทั้งสิ้น 
จำนวน ๔๑๔,๔๒๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม มีกำหนดระยะเวลา 
การจ้าง ๑๒ เดือน โดยกำหนดการพิมพ์ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่มต่อเดือน และเริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ ฉบับประจำเดือน 
ตุลาคม ๒๔๖๓ ถ ึงฉบ ับประจำเด ือนก ันยายน ๒๔๖๔ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งส ัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒

ผู้ร ับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้Iห ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๒๘๐/๒๔๖๓

เร่ือง แต่งต้ัง กรรมการพิจารณาผลการประกวดราค
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ / / . .....J  VI Z
สำหรับการประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจดฺท์า
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วารสารล้อหมุน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ว่าจ้างจัดพิมพ์วารสาร “ล้อหมุน” จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ขนะเสนอราคา ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผ ู้ว ่าจ ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่ส ุด และผู้ร ับจ้างไม่มีส ิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือ 
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ของธนาคาร 

เกียรตินาคิน จำกัด (มหาขน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๙ อาคารเคเคพิ พาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เลขที่ LGGd๓๐๔๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็น 
จำนวนเงิน ๒๕,๗๗๖ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา 
ค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ร ับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือ 
มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง 
ส ่งมอบงานล่าช ้าเป ็นเหตุให ้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม 
ให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างภายใน ๗ (เจ ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะคืนให ้แก่ผ ู้ร ับจ้าง โดยไม่มี 
ดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ล งจ ่ายแ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งร ับ เง ิน ค ่าจ ้างจ ัด พ ิม  

จำนวน ๙๖,๐๐๐ เล่ม ราคาเล่มละ ๕.๓๗ บาท (ห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
ตลอดอาย ุส ัญ ญ าจ ้าง ทั้งสิ้น จำนวน ๕๑๕,๕๒๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
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รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาข้อ ๑ เสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้าง 
ตามข้อ ๑๐ ไวโดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว ่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผ ู้ร ับจ ้างต ้องเร ิ่มทำงานท ี่ร ับจ ้างให ้แล ้วเสร ็จบร ิบ ูรณ ์ ตามขอบเขตของงานและ 

รายล ะ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะว ่าจ ้างจ ัด พ ิม พ ์วารส าร “ล ้อหม ุน” และเง ื่อนไขแห ่งส ัญญาน ี้รวมท ั้ง 
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว 
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ 
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเปีนผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
เด็ดขาดหรือตกเปีนผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ 
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม่ใช้ส ิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป ็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖ . ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างราย 

ใหม่ ในกรณีที่ม ีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเส ียหายเก ิดขึ้นจากการจ้างน ี้ 
ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น 
เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว่ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง 
ออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด๓ วันนับถัดจากวับที่ได้รับแจ้ง 
เป ็น ห น ัง ส ือ จ าก ผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือ ไ ม ่ท ำก าร แ ก ้ไ ข ให ้ถ ูก ต ้อ ง เร ีย บ ร ้อ ย ภ าย ใน เว ล าท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างก ำห น ด  
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอ 
ให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ 
เสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ร ับจ้างไม่ซดใช้ค ่าใช้จ ่ายหรือค่าเส ียหายตามที่ผ ู้ว ่าจ ้างเรียกร้อง 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา^
และผ้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ -ง::;.

7  r r , ะ 1 z r %ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบันทุกประการ I f  ๙ พ ? ' '  '



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า!!นความในวรรคหนี่ง ผู้รับจ้างต้องขำระ 
ค ่าปรับให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเง ินของงานท ี่จ ้างช ่วงตามส ัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเส ียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ 

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง 
และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก'งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ 
ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ 
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว ่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
ผู้ว ่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้ร ับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีขำรุ ดบกพร่อง หรือ 
ความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อับเกิดจากการปฏิป็ติงาบ 
ของผู้ร ับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ร ับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว ่าจ ้าง 
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ 
เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าเสียหาย 
น้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก'ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ่ายเง ินแก ่ล ูกจ ้างท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้จ ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา 

ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างไม ่จ ่ายเง ินค ่าจ ้างหรือค ่าทดแทนอ ื่นใดแก ่ล ูกจ ้างด ังกล ่าวในวรรคหน ึ่ง 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก’ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
%> \ 'น V] a/ I £3, o เ̂  ๘! I */ 6> a/ I V V */ผู้วาจ้างได้จ่ายเงินจานวนบันเบนค่าจ้างเห้แก่ผู้รับจางตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทน 
ได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง 
จ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม้ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก'
ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐ . การตรวจรับงานจ้าง
เม ื่อผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ล ่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว 

ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 
ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้ร ับจ้างล่งมอบไม่ตรงต.าม[สัญญา »
ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก่ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้ว่ย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลา '•ท้ั£ ^
ล่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ ม ่ภ ั; ^
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ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วน 

แล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ 
ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้ว 
เสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น 
จากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ ๑๒. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวิในสัญญา และผู้ว่าจ้าง 

ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ร ับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนอัตราร้อยละ ๐ .๑๐  ของราคา 
ค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ 
ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน 
เกิดขึ้นจาการที่ผู้รับจ้างทำงานล้าข้าเฉพาะส่วนที่เกินจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง 
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมือครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น 

ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน 
เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ

ให้เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแก่ผ ู้ว ่าจ ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย
QJ I 8) y  1 1 / I J / a ?  <=» ร) o  f  X QJ <u งJ  9 J  <=1M Z/Q J y  ๘ . ov ^  ร',  I yดังกล่าวเห้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันทีเด้รับแจ้งเบนหนังสิอจากผู้วาจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน
ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น 
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ธุตฬft
3 ®;
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ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตสุุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดท ี่ผ ูร้ ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ื่นตามที่กำหนดใน  
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่ 
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานื้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ 
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบ ัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว 
ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข ้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาได้อ ่านและเข ้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ.
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(นางพนิดา ทองสุข)
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.ผัว'าจ้าง

(ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
. ผ ร้ับจ้าง

โดย นางสาวสายสุดา ทิพย์สนเท่ห์ ผัรับมอบอำนาจลงนามผกพันห้าง ฯลฯ)

r  โ /  ไลงซอ............................................................... พยาน
«• ท ่(บายมานิตย์ รินภาคจึตริ)

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๓๐๕๗๒๔๕๓๕๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๘๒๔๐๐๒๖๓๔ /
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ที่̂ ..1?..?./..'̂ .̂̂ ?P

เรื่อง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี ๒<£๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างประกวด 
ราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี ๒๕;๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒<£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อ 
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ 
ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุบ ประจำปี ๒(£๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ประธานกรรมการฯ

๒. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ
สำนักกฏหมาย

๓. นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๔. นางสาวอุไรวรรณ พรมเทศ กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์ 
กลุ่มงาบประชาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานประซาสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ

สำนักผู้อำนวยการ
๒. นายมนต์ชัย แจ้งดี กรรมการ

เจ้าหน้าที่ประซาสัมพันธ์ ๔ งานประซาสัมพันธ์
กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ
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๓. นางนฤภัค ปัญญาไว กรรมการและเลขานุการ ^

พนักงานธุรการ ๒ งานประซาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานประซาสัมพันธ์ สำนักผู้อำนวยการ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการ 

คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันที่ 13° พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

/• เ^
(นางพนิดาทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าจ้างจัดพิมพ์วารสาร “ล้อหมุน”
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๑. ขอบเขตของงาน 
๑.® ความเป็นมา

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพได้มีการว่าจ้างจัดพิมพ์วารสารล้อหมุน เพ่ือใช้เป็นส่ือประซาสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเสริมสร้างความเช้าใจอันดีให้กับพนักงาบ อีกท้ังยังแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม สื่อมวลขน และประขาซนท่ัวไป เพื่อเป็นการประซาสัมพันธ์หน่วยงานโดยจัดพิมพ์วารสาร 
ล้อหมุนเดือนละ ๘,0๐๐ เล่ม หรือปีละ ๙๖,๐๐๐ เล่ม รวม ๑๒ เดือน 

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพ่ือจัดพิมพ์วารสาร “ล้อหมุน” โดยจัดพิมพ์เดือนละ ๘,๐๐๐ เล่ม รวม ๑๒ เดือน ๙๖,๐๐๐ เล่ม 

สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเสริมสร้างความเช้าใจอันดืให้กับพนักงาน พร้อมท้ังแจกจ่ายไปยัง 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ส่ือมวลซนต่างๆ และประขาซนท่ัวไป 

๑.๓คุณลักษณะเฉพาะ
๑.๓.๑ ปกหน้า-หลัง, ปกหน้าใน-หลังใน กระดาษปอนด์ ๑๒๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี 
๑.๓.๒ ภายในเล่มกระดาษปอนด์ ๑๐๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ท้ังหมด ไม่เคลือบยูวี พิมพ์ด้วยระบบ 

ออฟเซ็ท ๔ สี
๑.๓.๓ขนาดกระดาษ ๘.๕ X ๑๑ น้ิว เย็บกลางเล่ม จำนวนหน้า ๑๖ หน้า ไม,รวมปก 
๑.๓.๔การพิมพ์และจัดหน้าภายในเล่ม พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก โดยใช้ 

ตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ในป้จจุบัน
๑.๓.๕ผู้รับจ้างเป็นผู้วางรูปแบบการจัดหน้าภายในเล่ม รวมถึงปกหน้า-หลังทั้งหมด 
๑.๓.๖ ก่อนพิมพ์รูปเล่ม จะต้องทำปรู๊ฟล่งให้งานประซาสัมพันธ์ตรวจสอบอย่างน้อย ๒ คร้ัง 

และต้องให้ผู้ตรวจปรู๊ฟลงนามรับรองก่อนการจัดพิมพ์ทุกครั้ง
๑.๓.๗การจัดพิมพ์ หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในฉบับ ผู้รับจ้างสามารถขยาย 

เวลาการล่งมอบงานออกไปได้ ตามที่ผู้ว่าจ้างจะอนุมัติให้ตามความเหมาะสม
๑.๓.๘มาตรฐานการพิมพ์ หากไม่ถูกต้องตามอาร์ตเวิร์คและข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้อง 

รับผิดซอบโดยแก่ไขให้ถูกต้อง หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ในราคาที่ตกลงกันไว้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
๑.๓.๙ หากผู้รับจ้างผิดสัญญา หรืองานพิมพ์ไม่ไต้มาตรฐาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธึ๋บอกเลิกสัญญาไต้ทันที 
๑.๓.๑๐ การจัดวางรูปแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดวางรูปแบบและจัดล่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน 

หลังจากผู้รับจ้างไต้รับข้อมูลที่ผู้ว่าจ้างจัดล่งให้ครบล้วนแล้ว ยกเว้นข้อมูลต้านสารผู้อำนวยการที่ผู้ว่าจ้างอาจ 
จัดล่งให้ในภายหลัง เน่ืองจากต้องผ่านการลงนามอนุมัติ จากผู้อำนวยการองค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพก่อน 

๑.๓.๑๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดวางรูปแบบและจัดล่งให้ผู้ว่าจ้างไต้ภายในกำหนดผู้ว่าจ้างจะ 
ดำเนินการจัดทำหนังลือแจ้งเตือน จำนวน ๒ คร้ัง และหากผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการจัดวางรูปแบบไต้อีก 
ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยไม่มีช้อโต้แย้งแต่อย่างใด

๑.๓.๑๒ เมื่อผู้ว่าจ้างโทรศัพท์แจ้งให้มารับงาน ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับงานทันที
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๑.๓.๑๓ จำนวนจัดพิมพ์ ๘,0๐๐ เล่ม/เดือน รวม ๑๒ เดือน 
๑.๓.๑๔ การบรรจุ กำหนดให้บรรจุเป็นห่อๆ ละ ๑๐๐ เล่ม
๑.๓.๑๔ การส่งมอบ กำหนดให้ผู้รับจ้างล่งมอบงานภายใน ๓ วันทำการ โดยให้เร่ิมนับในวัน 

ถัดไปของการตรวจปรูฟครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ต้องนำส่งถีงผู้ว่าจ้างภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.
๑.๓.๑๖ ให้เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตั้งแต่ฉบับประจำเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ ส้ินสุดฉบับ 

ประจำเดือน กันยายน ๒๔๖๔ 
©.๔ ระยะเวลาส่งมอบ

๑.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดพิมพ์วารสาร “ล้อหมุน” ตั้งแต่ ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 
๒๔๖๓ สิ้นสุดฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๔๖๔ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

๑.๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๓ วันทำการ โดยนับถัดจากวันที่มีการตรวจบรู๊ฟครั้ง 
สุดท้าย และผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. หากผู้รับจ้างผิดสัญญาจะกำหนด 
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

๑ .๕ วงเงินในการจัดหา
งบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ประเภทค่าใข้จ่ายประขาสัมพันธ์ ซ่ึงตั้งไว้ ๓๒,๓๔๐,๔๘๑.-บาท

(งบจัดทำวารสารล้อหมุนตั้งไว้ที่ ๑,๑๙๑,๑๙๗.-บาท)
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วันทิ 22 ม็ถุนายบ พ.ศ. 2563

พอง ขอยืนยันราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี 2563 จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เรียน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน 
ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลามที ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา ได้ย่ีใ,!เสนอราคา ต่อ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาว่าจ้าง 
จัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี 2563 จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาต่อเล่ม 
5.37 บาท ราคาที,เสนอรวมเป็นเงินทังสิน 515,520 บาท (ห้าแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยย่ีสิบบาทล้วน)

ราคาที่เสนอดังกล่าวนิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้ว่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา ขอยืนยับ 
าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยตามขอบเขลของงานจ้าง (TOR)..และเสร็จตามระยะเวลาที'กำหนด

จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถิอ

(ลงช่ือ)....................................
(นายชาญขัย จงกมานนท์) 

หุ้นส่วนผู้จัดการ

mailto:info@udpnnt.co.th
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี ๒๕๖๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างจัดทำวารสารล้อ 
หมุน ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น้ัน

จ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๖,๐๐๐ เล่ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาท่ี 
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมค์กษา (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๕๑๕,๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า 
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี a  $1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบ้ตการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


