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ด้วย กลุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างท ำความ ส ะอาดบ ร ิเวณ พ ื้น ท ี่ 
ก ล ุ่ม ป ฏ ิบ ัต ิก าร เด ิน ร ถ ท ี่ ๑ เข ต ก าร เด ิน ร ถ ท ี่ ๘ อ ู่ห มอช ิต  ๒ ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่ จ .๑ ๑ ๐ /๒ ๔ ๖ ๓  
ลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนา 
สัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างทำความสะอาด 
บริเวณพ้ืนท่ี กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๘ อู่หมอชิต ๒

สัญญาเลขที่ ไ.?.:!?./.1?

ส ัญ ญ าฉบ ับน ี้'ทำฃ ึ้'น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่......ค ์...^?.ไ?!^1..!?.'?.^......................
ระหว่าง องค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที' ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ว ่าจ้าง,' ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงาน 
ทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัทกร ุงเทพมหานคร ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ กรมพ ัฒ น าธ ุรก ิจการค ้า 
ก ระ ท รว งพ าณ ิซ ย ์ ท ะ เบ ีย น น ิต ิบ ุค ค ล เล ข ท ี่ ๐๑๐๔ ๔ ๖๐๑๔ ๓ ๘ ๒ ๔  ต าม ห น ังส ือร ับ รองฉ น ับ ท ี่ 
๑๐๐๙๒๒๑๖๘๖๐๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ๙ ๙ /๖  ถนนกำแพงเพชร ๒ 
แขวงจต ุจ ักร เขตจต ุจ ักร กรุงเทพมหานคร โดย นายอำพล ไชยสงค์ ก รรม ก ารผ ู้จ ัด การผ ู้ม ีอำน าจ 
ลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่หมอชิต ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙๘ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้

๑ .๑ .๑  จำนวนพน ักงาน ๒ คน ใน อ ัต ร าค ่าจ ้าง  คนละ ๑๐,๒ ๐๐ บาท 
(หน ึ่งหม ื่นสองร้อยบาทถ้วนบาท) ต ่อเด ือน รวม ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวมอ ัตราค ่าจ ้างเป ็น จำน วน  ทั้งสิ้น 
๒๐,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสีร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณ 
อาคารท่าปล่อยรถ อาคารผู้โดยสาร ห้องพักพนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารเป็นประจำทุกวัน ไม้เว้นวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐-๑๓.๓๐ นาฬิกา จำนวน ๑ คน และ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๒๒.๐๐ นาฬิกา 
จำนวน ๑ คน

๑.๑.๒ จำนวนพน ักงาน ๒ คน ใน อ ัต ร าค ่าจ ้าง  คนละ ๑๐,๒ ๐๐ บาท 
(ห น ึ่งห ม ืน ส อ งร ้อ ยบ าท ถ ้วน บ าท ) ต 'อเด ือน  ร ว ม ภ าษ ีม ูล ค ่า เพ ื้ม  ร ว ม อ ัต ร าค ่าจ ้าง เป ็น จ ำน ว น  
ทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐ บา1 
บริเวณประตูทางเข้า 
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-ร
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า (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รว!นxm มูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด 
■ ออก ‘รมนํ้ามัน ลาน'จอดรถภาย,ใบุผู้หนิแซ่ึต้ั-■ ๒-'เนี้นี้นี้)'ชุจำทุก,วัน ไม้เว้นวันหยุดราชการ 
๖.๐๐ นาฬิกา เ ^ /
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รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๔๐,๘๐๐ บาท (ลี่หมื่นแปดร้อย 
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
และผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องปฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วน  ตามส ัญ ญ ารวมท ั้งเอกสารแนบท ้ายส ัญ ญ า ผนวก ๒ 
โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ก ันยายน ๒๔๖๔ 
รวมเป ็นเงินค่าจ ้างตลอดอายุส ัญญาจ้างเป ็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๐๐ บาท (สี,แสนแปดหมื่นเก้าพัน 
หกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ ผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำงานตามข ้อ ๑ .๑  โดยต ้องจัดหาพนักงานที,มีความ 
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก'การปฏิบ ัต ิงานตามข้อ ๑ .๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที,เพ ื่อ เก ็บ เคร ื่องม ือ เครื่องใช้และวัสดุอ ุปกรณ ์ต ่างๆ 
ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอ ุปกรณ์ด ังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอ ุปกรณ ์ท ี,นำไปเก็บไว้ 
ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

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

ท่ี ๗๐๙/๒๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมา 
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่หมอขิต ๒ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑
เขตการเดินรถที, ๘ อู่หมอชิต ๒ จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการงาน
ทำความสะอาด กลุ่มปฏิบตการเดินรถ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่หมอชิต ๒
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๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
จ้างเหมาทำความสะอาด 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่หมอขิต ๒ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายส ัญญาทีข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญานี้ ใหใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที,ม ิได้ระบุไวในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ 
อันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณ ะทำส ัญ ญ าน ี้ผ ู้ร ับจ ้างได ้นำหล ักประก ัน เป ็น เง ินสดตามใบเสร ็จองค ์การ 

ขนส,งมวลซนกรุงทพ เลขที่ H-bm-X-RO-ood๘ ลงวันที่ ๘ ต ุลาคม ๒๔๖๓ เป ็น จำน วน เง ิน  จำนวน 
๒๔,๔๘๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันด้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับ 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษ ัทเงินทุนที,ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที,ผู้ร ับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้ร ับจ้างตลอดอายุส ัญญา ถ้าหลักประกันทีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม1ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามลัญ
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ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต กลงชำระค ่าจ ้าง เม ื่อผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ตามส ัญ ญ าจ ้างใน ข ้อ  ๑ 

แ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างห ร ือ ผ ู้แ ท น ข อ งผ ู้ว ่าจ ้างได ้ต รวจร ับ ก ารก ารจ ้างไว ้ถ ูก ต ้อ งค รบ ถ ้วน แ ล ้ว  โด ยจะจ ่าย  
ค ่าจ ้าง เป ็น รายงวด  เด ือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมi f งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๔๐,๘๐๐ บาท 
(สิ,หม ื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวม ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ต ่อเด ือน รวม ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวมเป ็นเง ินตลอดอาย ุ 
ส ัญญาจ้างจำนวน ทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๐๐ บาท (สิ'แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
โดยผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระค่าจ ้างไห ้ผ ู้ร ับจ ้างหลังจากผู้ร ับจ้างได ้ทำงานเสร็จเร ียบร้อย และผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทน 
ของผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที,ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ 
ได ้ร ับใบแจ้งหน ี้ โดยผ ู้ร ับจ ้างจะต ้อง ส ่งใบแจ ้งหน ี้ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเม ื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ 
ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที่ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ มีผล'ไข้,บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงาบของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส ่วนต่างของค่าจ้างขั้นตาที่ร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มขึ้น ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด้วยเหตุผลท ี่สมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม,สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุข ัดข้องด ้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าท่ีและความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ป้จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายซื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับ จ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายข ือท ี่แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างท ราบ ล ่วงห น ้ามาท ำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเง ื่อนไขตามท ี่กำหนดไวในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๔.๒ ในกรณีทีผ ู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หร ือเปล ี่ยน เคร ื่องม ือเคร ืองใข ้หร ือว ัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมท ั้งน ํ้ายาทำความสะอาดและน ํ้ายาอ ี,นใดสำหรับ 
ใซในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที,ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที,กำหนด 
ไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที,กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๔.๔ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องควบคุมด ูแลให ้พน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิงานจ้างให ้สะอาด
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๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู'สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕ .๑ ถ ้าไม 'ม ีพ น ัก งาน ขอ งผ ู้'ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือ ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๔๙๐ บาท (สีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๙ ‘ช่ัวโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างห ักเง ินค่าจ ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม1อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๕๕ บาท (ห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๔.๔.๒ ถ ้าไม ่ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน  หรือมาไม'ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เม ือผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม'ดำเนินการแก้ไข 
หรือจ ัดส ่งพน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิงานให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญ าภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิ
บอกเลิกสัญญาได้

การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม'บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ น้ันไม,เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

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

๔.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด 
หรือไม'เร ียบร้อย หร ือใช ้เคร ื่องม ือเคร ืองใช ้และว ัสด ุ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  ๔.๔ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที,บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม'คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๔.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

y
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทังหมดหรือแต้บาวัส้วพ ^เงเห็นสมควร
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;๒) ปรับเป็นรายวัน.
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(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๔๙๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 
ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิก 
สัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบค่าใช้จ่าย ที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อัน'พงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างไต้อนุญาต 
ให้จ ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม ่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อซองผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ซองผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องซำระค่าปรับ 
ให้แก'ผู้ว ่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินซองงานทีจ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ไม ่ด ัดส ิทธ ิผ ู้ว ่าจ ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวช้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยซอบ

ใน กรณ ีท ีผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนด ัวผ ู้ควบค ุมงาน ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม ่เร ียกร้องค ่าใช ้จ ่าย หรือค่าเส ียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน 
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที,เกิดปัญหาแรงงานซองผู้รับจ้าง ผู้ร ับจ้างจะยกเหตุที่ม ีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไซ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาทีผ ู้ร ับจ ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ผ ู้ว ่าจ้างแต่งตั้งมีส ิทธิเข้าไปตรวจการจ้างไต้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานซอง ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปล่ียนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.® ผ ู้'ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ี่จะท ำก ารแก้ไข เพ ิม เต ิม  ห ร ือลดงาน จากรายละเอ ียด

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาไต้ทุกกรณี โดย'ไม,ต้อง)สิ!(ส 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเ• ' ^
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ

i f าเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง
าน ั้พญญ าท ั้งสองฝ ่ายจะไต ้ตกลงก ัน
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๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเติม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
ล่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑0. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที,ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
สิทธิที,จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

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

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที,ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวก ับงานที่จ ้างตามวรรคหนี่ง ไม'เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

การวิน ิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้ร ับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 
ความประสงค ์ของผ ู้ว ่าจ ้างหรือไม ่ กรณ ีใดเป ็นเหตุส ุดว ิส ัยหรือเป ็นเหต ุใดๆ อ ัน เน ืองมาจากความผ ิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อับใดที่ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ัง 
ในกรณีที่ม ีป ้ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรืองใดๆ ที'เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 
กับสัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 
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 ค่าเลิยหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแก'ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ซดใซิให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะหักเอาจากจำนวน 
เงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที

หากคำปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี'บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี'ต ้อ งขำระ 
หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผ ู้ร ับจ้า^ย ัพ&มจ้วระส ่วนที,เหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบถ้วน

๗ (เจ ็ด ) ว ัน น ับ ถดจากว ัน ท ี่ตาม จำน วน คำป ร ับ  ค ำ เส ีย ห าย  หร ือคำใช ้จ ' 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผ้ว่าจ้าง
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หากมีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤต ิการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ืนตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึ่งอ อกตาม ความ โน กฎ ห ม ายว ่าด ้วยการจ ัดซ ึ๋อ จ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  
หำให้ผ ู้ร ับจ้างไม'สามารนิท่าก ไรตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหสักฐานเป็นหนังสืรให้ผู้ว่าจ้างทราน เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิบสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรืยกรองในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงอนไขใดๆ ท้ังสิน 
เว ้นแต่กรณีเห ต ุเก ิดจากความผิดฬรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหสักฐานช้ดแจ้งหรือผู้ว่าจ้าง 
ทราบดีอย่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงถัน คู่สัญญาไต้อ,าบและเช้าใจช้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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ลงข่ือ.,

(บางพนิดา ทองสุข)

O ' -

.พูวาจาง
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(บ'ริษัท รักษาความปลอดภัย พ ิเ ;ฮุฉค ว าย ■จ่าอิด---— 7นิ?mi รเ ท!10,1 mltatMjนุนุไฝ■
โดย นายอำพล. ไชยสงค์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนานดูกพันฃรืบัทT

ลงข่ือ.
(บายมานิตย์ รื่นภาคจิตรื)

.พยาน

ลงข่ือ. .พยาน
(นางสฑสุนิด-ท ภูวา)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘
ท ี่^ ^ /!?^ ใ?

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมา 
ทำความละอาด อู่หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทำความสะอาด อู่หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการ 
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อู่หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. บายสมศักดี้ สุขสดใส

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ เขตการเดินรถที่ ๘ 
๒. นายอรรคนัย ขำคม กรรมการ

หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ เขตการเดินรถที่ ๘
๓. นางสาวกัญจน่ณัฏเ วราทํคำ กรรมการและเลขานุการ

ห์วหนิางานบรการ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(บายวิชา สิบอุดม)
ผู่อานวยการเขตการเดินรถท ๘



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 8 (อู่หมอชิต 2)

1. ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด
1.1 บริเวณที่ทำการกลุ่มงาน
1.2 บริเวณลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบอาคาร

2. การทำความสะอาดประจำวัน
2.1 เก ็บกวาดพื้นที่โดยรอบให้สะอาด
2.2 ถ ูพ ื้นภายในบริเวณโดยรอบให้สะอาด
2.3 เก็บผง เทขยะ ตามห้องทำงานที่ทำการกลุ่มงาน
2.4 ป ็ดกวาดหยากไย่ ตามฝาเพดาน ฝาพนัง และซอกมุมต่าง ๆ
2.5 กวาดพื้นที่บริเวณลานจอดรถโดยสารให้สะอาด
2.6 เก ็บกวาดขยะมูลฝอยในบริเวณลานจอดรถให้สะอาด
2.7 กวาดพื้นที่ลานจอดรถ ที่ม ีน ํ้าท ่วมขังให้แห้ง

3. ทำความสะอาดประจำส ัปดาห ์  ๆ ละ 1 ครั้ง
3.1 ทำความสะอาดฝาพนัง เช ็ดรอยเฟ้อนตามฝาผนังด้วยนํ้ายา
3.2 ขจัดคราบสกปรกทางเด ิน ขึ้น-ลง บริเวณอาคารที่ทำการท่าปล่อยรถ ห้องพักพนักงาน
3.3 ขัดล้างฝาผนัง และพื้นภายในห้องนํ้า ส ุขภัณฑ์ให้สะอาด

4. จำนวนพนักงานทำความสะอาดและระยะเวลาทำงาน จำนวน4 คน ดังน้ี
4.1 ทำความสะอาดบริเวณอาคารท่าปล่อยรถ อาคารผู้โดยสาร ห้องพักพนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารเป็น

ประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 2 คน
- ระหว่างเวลา 04.00 น. -  13.30 น. จำนวน 1 คน
- ระหว่างเวลา 13.00 น. -  22.00 น. จำนวน 1 คน

4.2 ทำความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณประตูทาง เข้า-ออก ปีมน้ํามัน ลานจอดรถภายในอู่หมอชิต 2 เป็นประจำทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 07.00 น. -  16.00 น. จำนวน 2 คน
5. คุณลักษณะเฉพาะของพนักงานทำความสะอาด

5.1 ต้องมีประสบการณ์ด้านทำความสะอาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.2 ต้องมีหนังสือรับรองหรือการรับรองจากบุคคลระดับนัวหน้างานถึงการปฏิบัติงานทำความสะอาด
5.3 ต้องไม1เคยมีประว่ติด่างพร้อยทางกฎหมาย
5.4 ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไต้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา
5 .5 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบที่ผ ู้ร ับจ้างกำหนดและติดบ ัตรป ็ายชื่อ แสดงชื่อนามสคุลพร้อมทังหมายเลข 

ประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบ ัต ิงานทำความสะอาด

เป็นหนังส ือให้ผ ู้ร ับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน (วั^KV ''ณ ์**•* '
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รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด 
(กลุ่มงานปฏิบติการเดินรถ 18 อู่หมอชิต 2)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผอ.ขดร.๘ ผาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด เลขท่ี ๙๙๙/๖  ถนน กำแพงเพชร ๒ 
แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๒๐๒๐๘๙ โดย 

นายอำพล ไซยสงค์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขตาง  ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท่ี ๐๔๑/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองวาข้าพเจ้าเนินผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม,เนินผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที,จะทำงาน ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อูหมอชิต ๒ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที' ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ 
เนินเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใช้จายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยูเนินระยะเวลา ๖๐ วับ นับแต’วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนทีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ 
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาสงมอบ
ข้าพเจ้ารับรองที่จะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เนินผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 
ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก' องค์การ กอบหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเนินจำนวนร้อยละ ๕ 
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไมปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างด้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ 
หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใช้คาเสียหายใดที่อาจมีแก 
องค์การ และ องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเนินผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การ 
อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไมต้องรับผิดชอบในคาใช้จายใด  ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗. เพื่อเนินหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง 
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแหงคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - 
เพื่อเนินหลักประกันการเสนอราคาเนินเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง  ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวา องคการ ไมตองร้บผิดชอบใด  ๆ ในความผิดพลาด หรือ 
ตกหลน

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ้ยุติธรรม LV
หรือการสมรู้รวมค ิดกันโดยไมชอบด้วยกฎหมายกับบ ุคคลใดบ ุคคลหรอหย^ค A  หรือ^ร ^ า ง หุ้นสวน บริษัทใด 

 ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน เข้)tin พทัทานทM1!;1,1,-1 fi 1,,-!น/11,1 ท่1,บ j
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เสนอมา ณ วันที ๒๒ กับยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( บายอำพล ไฃยสงค์ ) 
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6309160034271
รหัสอ้างอิง OTP nVPD
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๐๑๕๓๘๒๕



BMTAiWrth ‘ว ิเ^^!เพ ฺ^(

ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อู,หมอชิต ๒ กลุ่มงานปฏิบัติการ 

เดินรถ ๑ เซตการเดินรถท่ี ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อู่หมอชิต ๒ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๐๔๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๓ นัน

งานบริการทำความสะอาด(๗๒.๑๐.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาท่ีซนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๔๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุชิญ ประณิธาบ่วิทยา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘ รก.แทน 

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘


