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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒)๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) $ 4  2  / ๒๕๖๓ วันท่ี □  ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ ๑
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.ขดร.๑

ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างท ำความ ส ะอาดบ ร ิเวณ พ ื้น ท ี่ 
กลุ่มปฏิบ ัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ จ .๑๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวสดิ๙) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
B A /I T A  สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓ ๑๐

ออค์การบนสวมวฟ้น็นกsoเกพ โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, ©-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด
บริเวณพ้ืนท่ี กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ อู่รังสิต เขตการเดินรถท่ี ๑

สัญญาเลขที่ ....ใ.*. .

ส ัญ ญ าฉบ ับ น ี้'ท ำข ึ้'น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่...... !?...คู?.ไ1.*?̂ ...1ร ^ . ....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ ่ายหน ึ่งก ับ บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำก ัด ตามหนังส ือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียน 
น ิต ิบ ุคคลเลขท ๐๑๐๔๔๔๘๑๔๐๑๔๐ ตามหนังสอรับรองฉษับท ๑๐๐๔๑๒ ๒ ๐๐๑๐๔๘๐ ลงวันที 
๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๒ หมู่ ๑๑ ซอยเจริญนคร ๑๔ แยก ๑๒ ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ นางสาวศรณพ ธนามณีชัย ผู้รับมอบ 
อำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ 
ก ล ุ่ม งาน ป ฏ ิบ ัต ิการเด ิน รถท ี ๒ และ ๓ อู,ร ังส ิต เขตการเด ิน รถท ี ๑ พ ื้งอย ู,เลขท ี ๔๙/๓๘๒-๓๘๔ 
ถนนรังสิต - ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑ .๑ .๑  จำนวนพน ักงาน ๒ คน ใน อ ัต ร าค ำจ ้าง  คนละ ๑ ๓ ,๑๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม ปฏิบัต ิหน้าท ี่ทำความสะอาดบริเวณ 
สำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ บริเวณสำนักงาน ๓ ช้ัน ท้ังหมด ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 
๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๑.๒ จำนวนพน ักงาน ๑ คน ใน อ ัต ร าค ำจ ้าง  คนละ ๑ ๓ ,๑๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ทำความสะอาดอาคาร 
ท่าปล่อยรถและลานจอดรถบริเวณหน้าโรงซ่อม ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑ .๑ .๓  จ ำ น ว น พ น ัก ง า น  ๑  คน  ใ น อ ัต ร า ค ำ จ ้า ง  ค น ล ะ  ๑ ๓ , ๑ 0 0  บ าท
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที,ทำความสะอาดลานจอดรถ
และห้องนํ้าบริเวณสถานีเติมก๊าซ จำนวน ๑๐



๒

๑.๑.๔ จำน วน พ น ักงาน  ๑ คน ในอ1'ต ร าค ่า จ ้า ง  คนละ ๑ ๓ ,๑ ๐ ๐  บาท 
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ทำความสะอาดภายใน 
โรงอาหาร ห้องสุขาโรงอาหาร ห้องสุขาคนพิการ ห้องสุขาศูนย์ซ่อม และบริเวณโดยรอบ ทุกวันไม่มีวันหยุด 
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๖๕,๕๐๐ บาท (หกหมื่น 
ห ้าพ ันห ้าร ้อยบาทถ ้วน) ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  โดยม ีรายละเอ ียดและเง ื่อนไขตามท ี่ระบ ุตาม 
เอกสารแน บท ้ายส ัญ ญ าผน วก ๒ แ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูก ต ้อ งค รบ ถ ้วน  ตามส ัญญ ารวม 
ทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๗๘๖,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมี,บหกพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๑,๔๒๐.๕๖ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย 
ยี่สิบบาทห้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความ 
ประพฤติดืมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ไข้เครื่องมีอเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก,การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ 
ทำความสะอาด โดยผู้ว ่าจ ้างเป ็นผู้จ ัดหาสถานที่ให ้ซ ึ่งผู้ร ับจ้างต้องจัดให้ม ีกุญแจปิดสถานที่เก ็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บใว้ใน 
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๒ 

และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ ท่ี ๔๕๗/๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อหรือจ้าง 
และคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาด 
กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด 
กลุ่มงานปฏิ,บต๊การเดิน'รถ'ท่ี ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต)



๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต)
ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒<£๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายส ัญญาที่ข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ ้าส ิ่งใดหรือการอ ันใดอ ันหน ี'งท ี่ม ิได ้ระบ ุไว ้ในรายละเอ ียดแบบท ้ายส ัญ ญ าน ี้ แต่เป ็น 
การอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 
การน้ันๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ร ับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

กรุงไทย สาขาศูนย์ปฏิบ ัต ิการธุรกรรมสินเชื่อ สวนมะลิ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒ ๐๐๐๑๓ /๐๑๒ ๕ /๖๓  ลงวันที่ 
๒๒ ก ันยายน ๒๕:๖๓ เป ็นจำนวนเงิน ๓๙,๓๐๐ บาท (สามหม ืนเก ้าพ ันสามร้อยบาทถ้วน) ซี,งเท ่าก ับ 
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันด้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ท ี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษ ัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุส ัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบให้ด้งกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้อง 
หาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ ิ่มเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตาม'
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง



๔

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงช ำระค ่าจ ้าง  เม ือผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ีตาม ส ัญ ญ าจ ้างใน ข ้อ  ๑ 

และผู้ร ับจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจรับการการจ ้างไว ้ถ ูกต ้องครบถ้วนแล ้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้าง 
เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๖๕,๕๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างจำนวน ท้ังส้ิน ๗๘๖,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้าง 
ได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อย 
แล้ว ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันทีได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผ ู้ร ับจ ้างจะต้องส ่งใบแจ้งหนี้ให ้ผ ู้ว ่าจ ้าง 
เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที,รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ มีผล'ใช้,บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส ่วนต่างของค่าจ้างขั้นต ํ่าท ีร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มขึ้น ซ ี่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที'สมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม'สามารถตกลงตามทีร้องขอเพราะเหตุข ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ใบกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ปึจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานทีมาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก,ผู้ว ่าจ ้างในวันทำส ัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติด 
ป้ายซื่อตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับจ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายซ ื่อท ี่แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างท ราบ ล ่วงห น ้ามาท ำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเง ื่อนไขตามท ี่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๕.๒ ในกรณีที1ผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หร ือเปล ี่ยน เคร ืองม ีอเคร ืองใข ้หร ือว ัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมท ั้งน ํ้ายาทำความสะอาดและน ํ้ายาอ ีนใดสำหรับ 
ใข้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป ็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที,กำหนด 
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที,กำหนดให้เริมลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้ร ับจ ้างต ้องควบคุมด ูแลให ้พน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิงานจ้างให ้สะอาด
เร ียบร ้อยและถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญาตลอดเวลาท ีปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญญ า หากปรากฏว่าพน ักงาน 
ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแกัใขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้า>
ได้แจ้งให้ทราบ



๕

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม1มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่ส ัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.ร) ถ ้าไม 'ม ีพ น ักงาน ของผ ู้,ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิง าน  ห ร ือ ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับจ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๗๘๖ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ •ช่ัวโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม่อยู่ 
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี, และผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างป ร ับ ใน อ ัตราช ั่วโมงละ ๗๙ บาท (เจ ็ดส ิบ เถ ้าบ าท ถ ้วน ) 
ต่อคนต่อวัน โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ ้าไม ่ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน  หรือมาไม1ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๕.๕.ร) แล้ว เม ื่อผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม'ดำเนินการแกไข 
หรือจ ัดส ่งพน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิงานให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิ 
บอกเลิกสัญญาไต้

การที่ผู้ว ่าจ้างไม'บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๕.๖ ใน การท ำงาน จ ้าง ถ ้าเก ิดความ เส ียห ายใดๆ  ไม ่ว ่าจะเก ิดข ึ่น แก 'บ ุคลากร 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก'ทรัพย์สิน 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้างหรือบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เส ียหายจริง ภายในระยะเวลา 
ท่ีผู้'ว่า'จ้างกำหนด

๕.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด 
หรือไม'เร ียบร้อย ห ร ือใช ้เคร ืองม ือ เคร ืองใข แ้ละวัสด ุอ ุปกรณ ีหร ือน ํ้ายาท ีไม,ม ีค ุณ ภาพตามมาตรฐาน 
หรือค ุณภาพไม'ด ี หร ือทำไม'ถ ูกต ้องตามส ัญ ญ าข ้อใดข ้อหน ึ่งเว ้นแต ่กรณ ีตามข ้อ ๕.๕ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแกไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแถ้ไข 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้



๖

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๗๘๖ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 

ผ ู้ร ับจ ้างผ ิดส ัญญ าจนถ ึงว ันท ีผ ู้ร ับจ ้างได ้แก ้ไขงานท ีบกพร่องให ้เร ียบร ้อยตามส ัญ ญ า หรือจนถึงรันที่ 
บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท ี่ผ ู้,ว่าจ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างไต้อนุญาต 
ให้จ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม,เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก,ผู้ว ่าจ ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ ไม,ตัดสิทธิผู้ว ่าจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุมการทำงาน 

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ในกรณ ีท ี' ผ ู้ว ่าจ ้างขอให ผ้ ูร้ ับ จ ้างเป ล ี่ยน ต ัว ผ ูค้วบคุมงาน ผ ู้รับจ ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม,เร ียกร ้องคำใช ้จ ่าย หรือคำเส ียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน 
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งขื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที,เกิดป้ญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที'มีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แอ้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้ร ับจ ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที1ผู้ว ่าจ้างแต่งต ั้งม ีส ิทธิเข ้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่



ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.® ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ีจะท ำการแก ้ไข  เพ ิ่ม เต ิม  ห ร ือลดงาน จากรายละเอ ียด  

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม,ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน 
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ร ับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑0. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
สิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจ 

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามทีระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานทจ้างนิโต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบตตามคาสังน้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวกับงานที'จ ้างตามวรรคหนี่ง ไม,เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ ้างหรือผ ู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

การวิน ิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้ร ับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 
ความประสงค ์ของผู้ว ่าจ ้างหรือไม, กรณ ีใดเป ็นเหตุส ุดว ิส ัยหรือเป ็นเหต ุใดๆ อ ัน เน ืองมาจากความผ ิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ในกรณีทีม ีป ้ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที,เก ิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 
กับสัญญานี้ไม่ว่าป้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 
ส ิ้นส ุดลงหรือภายหลังจากท ีผ ู้ร ับจางท ั้งงาน ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ถ ือเอาคำว ิน ิจฉ ัยของผ ู้ว ่าจ ้างเป ็น เด ็ดขาด 
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสือหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแก'ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามร่



หากค ่าปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี,บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ีต ้อ งชำระ 
หรือหลักประกันตามช้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมชำระส่วนทีเหลือที,ย ังขาดอยู่จนครบถ้วน 
ตาม จำน วน ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ีย ห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่าย ใf น ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด ) ว ัน น ับ ถ ัดจากว ัน ท ี่
VI v<u V ๘1 (บ rfi  VJ _ yใดรับแจ้งเบนหนังสอจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที,ห ักไว้จ ่ายเป ็นค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดท ี,ผู้ร ับจ้างไม,ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ี'งออกตาม ความ ใน กฎ ห ม ายว ่าด ้วยการจ ัดซ ื่อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  
ทำให ้ผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำการตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ได ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับสัดจากวันที,เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เร ียกร ้องในการท ี่จะของดห ร ือลดค ่าปร ับ  หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเง ื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานซ ัดแจ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ส ัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

/ 1 แคั 1/, 1/................. .......................................ผู้ว่าจ้าง
(บางพนิดา ทองสุข)

................น ั้น ี้น ี.้........................ ผู้รับจ้าง
(บริษัท ไดมอนดี แคร์ เซอร์วิส จำกัด 

โดย นางสาวศรณพ ธนามณีขัย ผู้รับมอบอำนาจลง}P มผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ................... .บ ัน ี้บ ัน ี้น ี้..................พยาน
(นายมานิตยั รื่นภาดุจิตร์)

ลงซื่อ................... .นี้:นี้นันี้นี.้.................. พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๕๐๖๔๘๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๑๐๐๐๐๐๒๒

๘
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลฃนุกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๑
ท่ี A . i f A h ^  *

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๑ (อู่รังสิต)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา 
ทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู'รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปบี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 'และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
). นางปณิตา ข่ืนสกุล ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถที่๑
). นางละมัย ศิริวนิซสุนทร กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบ เขตการเดินรถที่ ๑
1. นายวิทยา โสนายะ กรรมการ
หัวหน้างานแผนงานเขต

:. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ
นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

:. นางวรรณภา พลระบัล กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริการ เขตการเดินรถที่ ๑

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราซการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ 

เขตการเดินรถที่ ๑
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๒ 

เขตการเดินรถที่ ๑ 
๓. พนักงานธุรการ ๔

ประธานกรรมการฯ



กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ ^ ° °  ^  AWT** ^-'น ^ ^
อำนาจและหน้าที่ C ฬ ง ื่ 2 - า

ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขฃองสัญญา หรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเนียน 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดขื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วับท่ี V#๙ มถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑ 

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการองค์การขบส่งมวลซน 
กรุงเทพ
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ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference:TOR)
จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๑

(อู่รังลิต) ประจำปี ๒๕๖๔

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ 
(อู่รังสิต) มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมาทำความสะอาด เพ่ือดูแลอาคารสถานท่ี ลาบจอดรถโดยสาร 
ห้องสุขาทุกจุด พร้อมท้ังทรัพย์สินที,เป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ขององค์การที่มี อยู่ใน'บริเวณ 
อู่รังสิตท้ังหมด ให้สะอาดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะกับสถานที่ทำงาน 

๒. วัตถุประสงค์
ว่าด้วยเพ่ือทำความสะอาดอาคารสถานท่ี ลานจอดรถโดยสาร ห้องสุขาทุกจุด รวมท้ังทรัพย์สินที,เป็น
ลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอู่รังสิต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒, ๓ เขตการเดินรถที่ ๑
จำนวน ๕ อัตรา

- พนักงานทำความสะอาด มาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันไม่มีวันหยุด 
ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. สงเวลา ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๕ อัตรา 

๓. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ขอบเขตหน้าที่การทำความสะอาด และความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง (ตามเอกสารแนบ ๑)

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔

๕. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างทำความสะอาด ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๖0 .- 
บาท (แปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด 

๗. การจัดทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ ๒)

ความเป็นมา
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เอกสารแนบ ๑
คุณลกษณะเฉพาะการจ้างเหมาทาความสะอาด

บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต) เขตการเดินรถท่ี ๑
๑. ขอบเขตจ้างเหมาทำความสะอาด 

๑.๑ อาคารสำนักงาน ๓ ข้ัน
๑.๒ ภายในอาคารท่าปล่อยรถและบริเวณโดยรอบอาคาร 
๑.๓ บริเวณลานจอดรถ บริเวณหน้าโรงซ่อม 
๑.๔ ห้องสุขาบริเวณด้านหลังสถานีเติมก๊าซ 
๑.๔ บริเวณลาบจอดรถโดยสาร ๔ 0,0๐๐ ตารางเมตร 
๑.๖ ภายในอาคารโรงอาหาร ห้องสุขาโรงอาหาร และบริเวณโดยรอบ 
๑.๗ ห้องสุขาศูนย์ซ่อม และห้องสุขาคนพิการ 

๒. การทำความสะอาดประจำวัน
๒.๑ ทำความสะอาดพื้นและเข็ดโต๊ะทำงานที่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 

๒ และ ๓ ทั้งหมดตลอดเวลารวม ๓ ข้ัน
๒.๒ ทำความสะอาดพื้น และเข็ดโต๊ะ!,รงอาหารตลอดเวลา
๒.๓ ทำความสะอาดอาคารท่าปล่อยรถและบริเวณโดยรอบ รวมท้ังลานจอดรถบริเวณหน้าโรงซ่อม

๒.๔ ห้องสุขาขายและหญิงในอาคารสำนักงานทั้ง ๓ ข้ัน และ ง้องสุขาบริเวณด้านหลังสถานีเติมก๊าซ
.ห้องสุขาโรงอาหาร,ห้องสุขาคนพิการ,ห้องสุขาศูนย์ซ่อม ให้ทำความสะอาดโดยขจัดคราบและตะกอนใดๆบนพื้น 
และสุขภัณฑ์ด้วยนํ้ายาทำความสะอาด โดยใข้แปรงขัดสำหรับขัดโถส้วม ขนีตนุ่มและวัสดุสำหรับทำความสะอาด 
อ่างล้างหน้าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย นํ้ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค และดุแลรักษาความสะอาดทุกๆ ๑ ข้ัวโมง

๓. การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
๓.๑ เข็ดฝน ปิดหยากไย่ตามที่สูง รวมท้ังป้ายเคร่ืองหมายต่ๆ-.•'ๆ 
๓.๒ เข็ดกระจกอาคารสำนักงานและท่าปล่อยรถทั้งหมด 
๓.๓ ทำความสะอาดฝาผนัง เข็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วย‘นายา 
๓.๔ ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพ้ืนภายในห้องนํ้าทั้งหมด 
๓.๕ ล้างและทำความสะอาดถังขยะทั้ง,ดมด 

๔. การทำความสะอาดประจำเดือน
- ทำความสะอาดขัดล้างพื้นอาคารสำนักงาน โรงอาหาร และทำปล่อยรถ 

๔. พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๕ อัตรา และระยะเวลาทํ- งาน
๕.๑ ทำความสะอาดสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ บริเวณสำนักงาน ๓ ข้ัน

๔.๒ ทำความสะอาดอาคารท่าปล่อยรถ ลานจอดรถบริเวณทาปล่อยรถและลานจอดรถบริเวณหน้า

ตลอดเวลา

๒.๔ กวาดลานจอดรถโดยสารทั้งหมดให้ทำความสะอาดตลอดเวลา
๒.๖ เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทำความสะอาดถังขยะบริเวณภายในลู่รังสิต และนำไปท้ังในท่ี

จัดเตรียมไว้

ท้ังหมด จำนวน ๒ อัตรา
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๕.๓ ทำความสะอาดลานจอดรถ และห้องนํ้าบริเวณสถานีเติมก๊าซ จำนวน ๑ 0 ห้อง จำนวน ๑ 
อัตรา 1

๕.๔ ทำความสะอาดภายในโรงอาหาร ห้องสุขาโรงอาหาร ห้องสุขาคนพิการ ห้องสุขาศูนย์ซ่อม 
และบริเวณโดยรอบ จำนวน ๑ อัตรา

๕.๕ จัดพนักงานทำความสะอาดเข้าปฏิปัติหน้าที่ ดังน้ี
- พนักงานทำความสะอาด มาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันไม่มีวันหยุด ระหว่างเวลา 0๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

รวมจำนวน ๕ อัตรา
๖. คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

๖.๑ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑ ๘ -  ๕๕ ปี หรือจนกว่าผู้วาจ้างจะเห'วว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปไต้

๖.๒ ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิปีตหน้าที่ โดยมีในรับรองแพทย์รับรอง 
๖.๓ ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งต้านกฎหมายทั่วไป
๖.๔ ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไต้ เซ่นบัตรประซาขน สำเนาทะเบียนบ้านหรืออื่นๆ 
๖.๕ ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างกำหนด และติดป้าย'ซ่ือ - นามสกุล ตลอดเวลาที่

ปฏิบัติงาน
โดยแจ้งขื่อ - นามสกุล พร้อมรูปถ่ายของลูกจ้างทำความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า 

๖.๖ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไม่หลับ ไม่ด่ืมสุรา หรือขอ•.‘มีนเมาใดๆ ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
๖.๗ ต้องลงลายมือขื่อมาปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อกลับทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาใบลงขื่อ 

การปฏิบัติงาน
๖.๘ ผู้รับจ้างจะกำหนดให้ลูกจ้างมาทำงานสายไดไม่เกิน ๓๐ นาที หากเกิน ๓๐ นาที จะถือว่า 

ขาดงาน โดยผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและทำการปรับเป็นรายคนต่อวับ โดย งะหักจากค่าจ้างตามสัญญา 
๗. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้า.จัดหาเองทั้งสิ้น 
๘. กำหนดระยะเวลาที่ว่าจ้าง กำหนด ระยะเวลา ๑ ปี

อน่ึง "เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี๋ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ การลงนามใน 
สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุม้ติเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น”

องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงก' รท่ียังมิไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุกเม่ือ 
และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนจราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้ย่ืนข้อเสนอและ 
เสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ

$
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รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด
บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ (อู่รังสิต) เขดการเดินรถท่ี ๑

ลำดับ รายการอุปกรณ์ ยี่ห้อ
๑ เครื่องขัดพื้น -

๒ เครื่องดูดฝ่น 5 -

๓ นํ้ายาทำความสะอาดประจำทั่วไป -

(£. นํ้ายาดับกลิ่น -

๕ นํ้ายาดันฝ่น -

๖ นํ้ายาล้างลอกแว๊กซ์ -

๗ นํ้ายาเคลือบเงาพื้น -

๘ นํ้ายาปิดเงาพื้น -
๙ 'นายากัดสนิท -

๑๐ 'นายาเช็คกระจก -
๑๑ แผ่นขัดทำความสะอาด -

๑๒ ผ้าเช็ดโต๊ะ , ผาเช็ดกระจก -

๑๓ แปรงขัดพ้ืน , แปรงล้างห้องน้ํา -

(5) (SL ไม้กวาดลาน 1 ไม้กวาดอ่อน -

๑๕ ที่ตักขยะ -

๑๖ ถังพลาสติก , ขันน้ํา , สายยาง -
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ใบแจง้ปริมาณงานและราคา (BOQ)

งานจ้างเหมาทำความสะอาด 
เลขที่โครงการ 

เอกสาร e-bidding
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น (รวมผู้ควบคุมงาน) 
ระยะเวลาการจ้าง 

เสนอราคาโดย

ลู่รังสิต เขตการเดินรถท่ี 1 ขสมก. 
63067506480
เลขท่ี 004/2563 ลว. 29 มิ.ย. 63 

5 คน 
12 เดือน

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด

รายการ 1 เดือน 12 เดือน
ค่าแรงงานและประกันสังคม 56,289.52 675,474.20
ค่าวัสดุอุปกรณ์และนํ้ายา 3,258.72 39,104.67
ภาษียูลค่าเพี่มและภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 4,897.20 58,766.36
ค่าดำเนินการและกำไร 1,054.56 12,654.77

ราคาท่ีเสนอ 65,500.00 786,000.00

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
โท ร.08 1911 7653

วันท่ีเสนอราคา 13 กรกฎาคม 2563
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ 
๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) และ 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๔ /๒๕๖๓ ลงวันที' ๒๙ มิถุนายน 
๒ (ราว ๓ บัน

จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) จำนวน ๑ 
โครงการ ผู้เสนอราคาที่ขนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่า 
สุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที, ๑
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการองค์การซนส่งมวลขน 

กรุงเทพ


