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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) ^ < 2 / ๒ ๕๖๓ วันท่ี ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.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.

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญญาจ้างทำความสะอาดสำน ักงานใหญ ่
ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ ห้างหุ้นส่วน 
จำกัด บี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๘ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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อจฺค์,การนนส่OLDลบ u n s เก!/\1
Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓ ๑๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔0-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
สัญญาเลขที่ ....ใ.ไ.???./.1!??วั??....

ส ัญ ญ าฉบ ับน ี้'ทำข ี้'■น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที.่.........ร!?...?}®าฒ..Mf?CT...............
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดยนางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐รทํ๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ ่ายหนึ่งก ับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ ี.เจ.เซอร์ว ิล ๒๐๑๘ ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัทจันทบุรี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขที่ ๐๒๒๓๔๖๑๐๐๐๒๓๐ ตามหน ังส ือร ับรองฉบ ับท ี่ จบ. ๐ ๐ ๑ ๐ ๙ ๔  ลงวันท ี่ ๔ ล ิงหาคม ๒๔๖๓ 
ส ำน ักงาน ให ญ ่ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๘๔/๓๐ ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภ อ เม ืองจ ัน ท บ ุร ี จ ังหว ัดจ ันทบ ุร ี 
โดยมอบอำนาจให ้ นายซเนรินทร ์ โครงกาบ ผ ู้ร ับมอบอำนาจตามห น ังส ือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ ้างตกลงรับจ ้างทำความสะอาด องค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ ต ั้งอ ย ู่เล ข ท ี, ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ อัตรา ในอัตราค่าจ้าง 
คนละ ๑๐,๑๗๙.๔๒ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี'สิบสองสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
รวมเป ็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๑๑๑,๙๗๓.๖๓ บาท (หน ึ่งแสนหนึ่งหม ื่นหน ึ่งพ ันเก ้าร ้อยเจ ็ดล ิบสามบาท 
หกสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ 
โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที' ๓๐ ก ันยายน ๒๔๖๔ 
รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุส ัญญาจ้างเป ็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๖๘๓.๔๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสน 
สีหมื่นสามพันหกร้อยแปดลิบสามบาทห้าส ิบหกสตางค์) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

Q y

BMTA
00ค''การนบส่0มวลบบก SO เทพ

/ ๑.๑.๑ อาคาร.



๒

๑.๑.๑ อาคาร ๖ ซิบ
๑.๑.๒ อาคารอเนกประสงค์
๑.๑.๓ อาคารงานแพทย์และกลุ่มงานสื่อสาร
๑.๑.๔ กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ

๑.๑.๔ ล าน จอ ด รถ  พ ื๋น ท ี ก น น ภ าย ,ใน อ งค ์ก าร  แ ล ะ โ ด ยร อ บ อ าค าร

๑.๑.๖ ต้นไม้, สวนหย่อม และบ่อเลี้ยงปลา
๑.๑.๗ ป้อมยามรักษาความปลอดภัย ละศาลพระภูมิ
ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ท ุกวันทำการ ต ั้งแต ่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยจัดหา

พน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในว ันหยุด เส าร ์-อาท ิตย ์ และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ ์ อย ่างน ้อยจำนวน ๑ คน 
ปฏิบัต ิหน้าที่ทำความสะอาดห้องนํ้าและเก็บขยะ ที่พบว1ามีผู้ทิ้งไว้ในวันหยุด เพ ื่อมิให้เก ิดกลิ่นเน่าเหม็น 
และป ้ดกวาดทำความสะอาดทางเด ินกลาง และลานจอดรถให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งด ูแลรดนํ้าต ้นไม้ 
และบ่อเลี้ยงปลา

๑.๒ ผู้ร ับจ ้างตกลงรับจ ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่ม ีความ
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซี่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ 
ทำความสะอาด โดยผู้ว ่าจ้างเป็นผู้จ ้ดหาสถานที'ให้ซ ึ่งผู้ร ับจ้างต้องจัดให้ม ีก ุญแจปิดสถานที่เก ็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ใน 
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

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

ท่ี ๔๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเกทรอนิกส์ 
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาว่าจ้างทำความสะอาด 
สำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

สำนักงานใหญ่

ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ 
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)

จานวน ๒ หนำ

คุณลักษณะจ้างหมา 
ทำความสะอาด



๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างว่าจ้างทำความสะอาด 
สำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒£๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที'ข ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนี้งที่มิได้ระบุไวิในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอัน 
จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใ น ข ณ ะ ท ำส ัญ ญ าน ีผ ู้'ข ับ จ ้าง ไ ด ้น ำห ส ัก ป ร ะ ก ัน เป ็น เง ิน ส ด ต าม ใ บ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขที่ แ-๖๓-X-R0-Offl๒๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป ็นจำนวนเงิน 
๖๗,๑๘๕ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที,ไต้ร ับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุบเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกับ 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษ ัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

/หลักประกัน.



หล ักประก ันท ี ผ ู้ร ับ จ ้างน ำม าให ้ตาม วรรค ห น ีงจะต ้อ งม ีอ าย ุครอ บ คล ุม ความ  
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หล ักประก ันใหม ่หร ือหล ักประก ันเพ ิ่ม เต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ ้วนตามวรรคหน ึ่งมามอบให ้แก,ผ ู้ว ่าจ ้าง  
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างน่ามามอบไว้ตามฃ้อนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะคืนให้ผ ู้ร ับจ้างโดยไม,มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงชำระค ่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 ้างไต ้ต รวจร ับ ก ารก ารจ ้างไว ้ถ ูก ต ้อ งค รบ ถ ้วน แ ล ้ว  โด ยจ ะจ ่าย  
ค ่าจ ้างเป ็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๑๑๑,๙๗๓.๖๓ บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเถ้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็น 
เง ินตลอดอายุส ัญญาจ้างจำนวน ทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๖๘๓.๕๖ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี,หมีบสามพันหกร้อย 
แปดสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้าง 
ได้ทำงานเสร็จเร ียบร้อย และผู้ว ่าจ ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได้ตรวจรับมอบงานที1ส่งมอบ ในแต่ละงวด 
เรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง 
เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีทีร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ ม ีผลใช้บังคับ 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 ้างจะพ ิจารณาด ้วยเหตุผลท ี,สมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม,สามารถตกลงตามที'ร ้องขอเพราะเหตุข ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และน่าส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายซื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับ จ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายซ ือท ี'แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบล ่วงห น ้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเงื่อนไขตามท ี'กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

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

(รอ่ื



๕

๕.๓ กำหนดเวลาทำง!นให้เป ็นไปตามที่ระบ ุในรายละเอียดและเงื่อนพที่กำหนด 
ไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาพนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเด ือน ให ้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องควบคุมด ูแลให ้พน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิงานจ้างให ้สะอาด 
เร ียบร ้อยและถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญ าตลอดเวลาท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญ ญ า หากปรากฏว่าพน ักงาน 
ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม1เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมืสุฃภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว ่าจ้าง 
ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงาบของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.๑ ถ ้าไม 'ม ีพ น ัก งาน ข อ งผ ู้ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือ ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม1ปฏิบัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับจ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๔ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี,สิบสี,บาทถ้วน) 
ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบ้ติงานหรือมาปฏิบติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิปติงาน 
เป็นต้นไป จนกว่าจะมืพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม,อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๑๓๕ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
ต่อคนต่อวัน โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม,ม ีพ น ักงาน ของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน  หรือมาไม,ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานตามรายสะเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เม ือผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้ร ับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข 
หรือจ ัดส ่งพน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิงานให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิ
บอกเลิกสัญญาได้

การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้าง 
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 หรือก่อให้เก ิดความขำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์ส ิน 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนืองมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก,ผู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เส ียหายจริง ภายในระยะเวลา 
ที่ผ้ว่าจ้างกำหนด

/ ๕.๗ ในกรณี.,



๖

๕.๗ ในกรณีท ีผ ู้ร ับจ้างหรือพนักงานของผู้ร ับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ 
สะอาด หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุนักรณีหรือนํ้ายาที่ไม,มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หร ือค ุณ ภาพไม ่ด ี หร ืยทๆไม'ถ ูกต ้องตามส ัญ ญ าข ้อใดข ้อหน ึ่งเว ันแต ่กรณ ีตามข ้อ ๕.๕ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๑,๓๔๔ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือ-จนถึงวันท่ี 
บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ท ี่ผ ู้ว ่าจ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช ่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพันจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่า!เนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก'ผู้ว ่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ ไม,ตัดสิทธิผู้ว ่าจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดย,ชอบ

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบค ุมงาน ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม,เร ียกร ้องค ่าใช ้จ ่าย หรือค่าเส ียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ล ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน  
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งขื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย



๗

๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 
มาเปันเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ไนเวลาที่ผ ู้ร ับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อผู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที,ผู้ว ่าจ้างแต่งต ั้งม ีส ิทธิเข ้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อไดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙ .๑  ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ีจะท ำการแก ้ไข  เพ ิ่ม เต ิม  ห ร ือลดงาน จากรายละเอ ียด  

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม1ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่ส ัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน 
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

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

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
สิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหายชี่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจ 

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานที่จ้างนึ๋ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวก ับงานทีจ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม'เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงาบของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงาบรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด



การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้ร ับจ้างทำนั้นเสร็จเรือบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 
ความประสงค์ของผู้ว ่าจ ้างหรือไม' กรณ ีใดเป ็นเหตุส ุดว ิส ัยหรือเป ็นเหต ุใดๆ อ ัน เน ืองมาจากความผ ิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณีอันใดที่ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ในกรณีที่ม ีป ้ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรืองใดๆ ที'เกิดขึ้นตามสัญญานี้ 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 ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสือหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้

Ci I , ©/ ๘  I «  8 / ' I «/ I «/ m u  V  V  ร) a /  I I tu  J  ๘  ๘  1 8 ) 1 / 1  4 /  _ _I _ _เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าเซจ่ายแก่ผูว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดเซค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าเซจ่ายดํงกล่าว 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด๗ (เจ็ด)วันนับถัดจากวันที่ได้ร ับแจ้งเป ็นหนังสือจากผู้ว ่าจ ้างหากผู้ 
ร ับจ้างไม ่ซดใซให ้ถ ูกต ้องครบถัวนภายในระยะเวลาดังกล ่าว ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี'จะห ักเอาจากจำนวน 
เงินค่าจ้างที่ต้องซ0าระ หรือบังคับจากหลักประถันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที

หากค ่าปร ับ  คำเส ียห าย  ห ร ือ ค ำใซ ้จ ่ายท ีบ ังค ับ จาก เง ิน ค ำจ ้างท ี'ต ้อ งซ ำระ  
หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม1เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมซำระส่วนทีเหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบล้วน 
ตาม จำน วน คำป ร ับ  ค ำ เส ีย ห าย  หรือค,าใซ ้จ ่าย น ั้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด ) ร ัน น ับ ส ัดจากร ัน ท ี่

M V  QJ 8 / ๘ 1 0 / ๘  V J  _  V  _ไต้รับแจ้งเบนหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเง ินคำจ ้างตามสัญญาท ี'ห ักไว้จ ่ายเป ็นคำปรับ คำเส ียหาย หรือคำใซ้จ ่าย 

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใด ท ี' ผ ู้ร ับจ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หร ือเหต ุอ ื่นตาม ท ี' กำหนด 
ในกฎกระทรวง ชงออก ตาม ความ ใน ก ฎ ห ม ายว ่าด ้วยก ารจ ัด ซ ื๋อจ ัด จ ้างแล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  
ทำให ้ผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำการตามเง ือนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ได ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตกมที'กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เร ืยกร ้องในการท ีจะของดห ร ือลดคำปร ับ  หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม'ม ีเง ือนไขใดๆ ทิ้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างช ึงม ีหล ักฐานซ ัดแจ ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผ้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร (V



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้ง!(ระทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

A y  g , V............................. (.......................... .ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ร ^  ’.......................... ร ^ nโ ......................... ผู้รับจ้าง
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.เซอร์วิส ๒๐๑๘ 

โดย นายซเนรินทร์ โครงกาบ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด)

ลงซอ.............................โ................................ พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ...............................................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำส่ํง องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ 

ท่ี ส่)
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 

การประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ฃสมก.) กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างว่าจ้าง 
เหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) และเพื่อให้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้ง 
รายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ ประธานกรรมการฯ

๒. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ
สำนักกฎหมาย

๓. นางสาวกัญญารัตน์ รีละชาติ กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ 

๔. พนักงานธุรการ ๕ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการกำหนดไวใบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ ประธานกรรมการฯ

สำนักบริการและจัดซื้อ
๒. นายประสิทธื้ ล้อมวงศ์ กรรมการ

เจ้าหน้าที่อาซีวอนามัย ๔ งานความปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่ 

๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ



อำนาจและหน้าที
ตรวจรับพัสดุ ให้เบ็เน'1ปตามเง่ือนไข,ของ1ข้อตกลงนั้น'โดยดำเนินการตามระ!.บีย,บกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัด,ซ้ือจัเดจ้'างและการบัริ'หาร'พัส่ดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วับท่ี ร0ร> กรกฦาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

;

(นางพ'นิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
การจ้างเหมาทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

1. หลักการและเหฅุผล
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ป ็จจ ุบ ันตั้งอยู่เลขท ี่!31ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาทำความสะอาด เพื่อให้อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ถูก 
สุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฎิปติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารและสถานที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานใหญ่มีความสะอาด เริยบร้อย ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมกับการใช้เป็นสถานที่ปฎิปติงานของพนักงานองค์การ
3. ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด ประกอบด้วย

3.1 อาคาร 6 ช้ัน
3.2 อาคารอเนกประสงค์
3.3 อาคารงานแพทย์และกลุ่มงานสื่อสาร
3.4 กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
3.5 ลานจอดรถ พื้นที่ถนนภายในองค์การ และโดยรอบอาคารสำนักงานใหญ่
3.6 ต้นไม้,สวนหย่อม และบ่อเลี้ยงปลา
3.7 ป็อมยามรักษาความปลอดภัย และศาลพระภูมิ

4. รายละเอียดพ้ืนท่ีการทำความสะอาด
4.1 อาคาร 6 ช้ัน

- พืนที่ชั้น 1-6 ห้องทำงานทุกห้องห้องประชุม ทางเดินระเบียงต้านนอก และห้องไฟฟ้า
- พื้นที่บริเวณหม้าลิฟท์ทุกชั้น และทางเข้า-ออก อาคาร
- บันไดขึ้น-ลง ช้ัน 1 -  ช้ัน 6
- ห้องนํ้าชาย-หญิง ช้ัน 1-ช้ัน 5
- ห้องลิฟค์ชั้น 6
- ปีดไฟฟ้าห้องทำงานทุกห้องหลังเลิกงานทุกครั้ง
- เปิด-ปิด ห้องทำงานและส่งมอบกุญแจให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.2 อาคารเอนกประสงค์
ชัน 1

- พื้นที่ห้องอาหาร .โติ1ะอาหาร, พัดลมเพดาน
- บริเวณที่จัดเก็บภาชนะใช้แล้วภายในห้องอาหาร
- ห้องปฎิปติงาน ทุกห้อง
- พื้นที่ทางเดินเท้ารอบอาคาร, กระจกประตู-หน้าต่าง รอบอาคาร
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ชิน 2

- ห้องปฎิบ้ติงาน ทุกห้อง , ห้องประชุม บริเวณห้องโถงด้านหน้า
- ห้องนํ้าชาย-หญิง
- บันไดขึ้น -ลง อาคารอเนกประสงค์

4.3 อาคารงานแพทย์ แฉะกจุ่มงานส่ือสาร
- ห้องปฎิป้ติงานทุกห้อง ห้องประชุม ห้องโถงกลางชั้น 1
- บันไดขึ้น -ลง ในอาคาร และนอกอาคาร
- พื้นที่รอบอาคาร ทางเดินเท้า และระเบียงด้านนอกอาคาร ช้ัน 2 
•ห้องนํ้าชาย-หญิงด้านหลังอาคาร

4.4 กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
- ห้องปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มงานสายตรวจพิเศษทุกห้อง
- บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ และพื้นที่โดยรอบ

4.5 สานจอดรถ พ้ืนท่ีถนนภายในองค์การ และโดยรอบอาคาร
- ปาดนํ้าไม1ให้ขังและเป็นตะไคร่
- กวาดเก็บเศษขยะและใบไม้ที่ร่วง

4.6 ต้นไม้ . สวนหย่อม แสะปอเล้ียงปลา
- กวาด เก็บเศษขยะและใบไม้ กำจัดวัชพืช รดน้ํา พรวนดินต้นไม้รอบอาคาร
- ตัดและแต่งต้นไม้กิ่งไม้รอบบริเวณรั้วและสวนหย่อม
- เปลี่ยนถ่ายนํ้าบ่อเลี้ยงปลา

4.7 ปีอมรักษาความปลอดภัย แสะดาลพระภุมิ
- ทำความสะอาดบัดกวาด เช็ดกระจกบานเกล็ดป็อมรักษาความปลอดภัย
- ทำความสะอาด เช็ดถู บริเวณศาลพระภูมิ และเก็บขยะรอบศาล

5. รายละเอียดการทำความสะอาด
5.1 พ้ืนกระเบ้ืองยาง พ้ืนหินขัด

5.1.1 บัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝ่นพื้นที่ว่างตามชั้น อาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได 
5.1.2ใช้นํ้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เครื่องขัดพื้นชนิดความเร็วตา
5.1.3 ม็อบนํ้าให้สะอาด 3 คร้ัง
5.1.4 ใช้เครื่องมือชนิดความเร็วสูงบัดบัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง
5.1.5 ใช้นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (เท็กซ์นํ้า) ไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง

5.2 พ้ืนโมเสด พ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ
5.2.1 บัด กวาด เช็ดม็อบพื้น
5.2.2 เดินเครื่องขัดด้วยนํ้ายาล้างพื้นโมเสด และพื้นกระเบื้องเคลือบโดยเฉพาะ
5.2.3 เก็บรอยเป็อนตามที่เครื่องไม่สามารถทำได้ เช่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียงโดยใช้นํ้ายาล้างทั่วไป



5.3 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง
5.3.1 กระจกและกรอบอลูมิเนียม

- ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก 
-ใช้นํ้ายาเช็ดกระจกทำความสะอาด
- เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่นๆที่ติดกับตัวอาคาร

5.3.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง และฉากกั้นห้อง
- ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากกั้นห้อง
- ใช้เครื่องดูดฝ่นทำความสะอาดทุกครั้ง

5.4 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
- ป็ดฝ่นเช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ ตู้เอกสาร) รูปภาพแขวน
- ใช้นํ้ายาและครมทำความสะอาดส่วนที่เช็ดด้วยนํ้าเปล่าไม่ออก
- ใช้ผ้าชุบนํ้าเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
- ทำความสะอาดโซฟาชุดรับแขก

5.5 ห้องสุขา
- ล้างพื้นด้วยนํ้ายาล้างห้องนํ้า
- ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า โถป็สสาวะและโถล้วม ด้วยนํ้ายา
- ทำความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า
- ฆ่าเชื้อตับกลิ่นด้วยนํ้ายา
- นำขยะในห้องนํ้าไปทิ้งในที่ที่กำหนด

5.6 ถนนทางเดินเท้า ต้นไม้รอบอาคาร ลานจอดรถ รางระบายนา สวนหย่อม
- กวาดฝ่น เก็บขยะ เก็บวัชพืช และเศษวั่สดุส่วนเกินต่าง ๆใส่ถุงขยะให้มิดชิด แล้วนำไปทิ้ง 

ในถังขยะที่ผู้รับจ้างเตรยมไวให้
- ทำความสะอาด กำจัดฝ่น คราบสกปรกบนพื้นถนน ลานจอดรถและรางระบายนํ้าโดยการล้าง 

ด้วยนํ้าเปล่าหรือนํ้ายา
- ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า รดนํ้า พรวนดินและใส่ปุยด้นไม้
- ล้างทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลา,บ่อบัวไม่ให้เกิดตะไคร่

6. ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
การทำความสะอาดประจำวัน

1) ทำความสะอาด กวาดและเช็ดถูพื้นห้อง,ทางเดิน,พื้นหน้าลิฟฑ์,ภายในลิฟท์ ด้วยนํ้ายา

2) เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ เคาฑ์เตอร์ ชุดรับแขกรวมกั้งโคมไฟบนโต๊ะ
3) เก็บขยะ ทำความสะอาดตะกร้าผง ,'ที่เขี่ยบุหรื่ตามจุดต่าง  ๆ และล้างถังรองรับผงขยะ
4) ทำตารางการปฏิบัติงานของพนักงานหน้าห้องน้ําทุกห้องและให้ผู้ควบคุมเซ็นชื่อตรวจสอบ

ทำความสะอาดพื้น และม๊อบพื้นทางเดินด้วยนํ้ายารักษาพื้น.

I
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5) เช็ดกระจกและ,ขอบกระจกภายใน-ภายนอกอาคารที่เอื้อมถึงด้วยนํ้ายาเช็ดกระจก 1เช็ดขอบ 
ประตูหน้าต่าง และสวิทซ์ไฟฟ้า ด้วยนํ้ายาทำความสะอาดและผ้าที่สะอาด

6) ทำความสะอาดห้องนํ้า พื้นห้องนํ้า และเครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนํ้ายาล้างสุขภัณฑ์ 
นํ้ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค โดยเช็ดพื้นห้องนํ้าให้สะอาดด้วยผ้าที่สะอาดพร้อมใช้งาน 
ตลอดเวลา

7) เช็ดและทำความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลงอาคารทุกขั้น
8) ทำความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจก-ขอบกระจกทางเข้า-ออก อาคาร ด้วยนํ้ายาทำความ 

สะอาด และผ้าที่สะอาดเช็ด
9) ดูแลปีด-เปิดไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงาน

10) ทำความสะอาดขั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟา และหลังตู้เก็บบอร์ดติดประกาศ
11) เช็ดรอยเปีอนป็ดหยากไย่ฟ้าเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่างๆ,มู่ลี่,ม่านปรับแสงและบานเกล็ด
12) เช็ดฝนวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง  ๆ ,กรอบรูป ที่อยู่ในอาคารสำนักงาน
13) ทำความสะอาดระเบียงด้านนอกอาคารขั้น 2 1
14) รดนํ้าต้นไม้,ทำความสะอาดพืนถนน ทางเดิน ลานจอดรถและรางระบายนํ้าให้สะอาดอยู่ 

ตลอดเวลา
15) ทำความสะอาดศาลพระภูมิ เช็ดถูพื้น เก็บเศษผง และใบไม้
16) จัดผู้ควบคุมตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

การทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง
- ทำความสะอาด!เายชื่อ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” (ฟ้ายหินอ่อน)ด้านหน้าองค์การ 

ด้วยนํ้ายาขัดเงา
- ทำความสะอาดถังดับเพลิง และอุปกรณ์การดับเพลิง
•เช็ดกระจกทั้งหมดภายในอาคารและด้านนอกอาคารขั้น 1
- ขัดและเคลือบเงาพื้นทั้งหมด (กำหนดให้ทำในวันหยุดราชการ) ด้วยเครื่องขัดพื้นและนํ้ายา 

เคลือบเงาพื้น เพื่อความคงทนต่อการขูดขีดและเป็นเงางามอยู่เสมอ
การทำความสะอาด 3 เดือนต่อคร้ัง

- ตัดแต่งต้นไม้-กิ่งไม้ใหญ่ที่สูงขึ้น และยื่นเกะกะบริเวณริมรั้ว และภายในบริเวณองค์การ 
(กำหนดให้ทำในวันหยุดราชการ)
พนักงานทำความสะอาดเมื่อเข้าถึงสถานที่ทำงานแล้ว ทุกคนต้องลงชื่อการทำงานให้เป็นหลักฐานโดย 

ใช้บัตรตอกเวลากับเครื่องตอกบัตร ผู้ควบคุมจะต้องตรวจเช็คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ และ 
ห้ามออกนอกสถานที่หากตรวจพบให้ดัดค่าแรงเป็นรายชั่วโมง การบันทึกบัตรตอกเวลาห้ามบันทึกบัตรแทนกัน
หากตรวจพบว่ามีการบันทึกบัตรแทนกันผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างทั้งคนบันทึกบัตรตอกเวลาและคนให้บันทึกแทน 
กันในวันบัน



7. jffiกำหนดและ เงื่อนไขอื่น ๆ
7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 11 คน อายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี ในกรณีอายุเกิน 65 ปี ต้อง 

ไต้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างว่ามีความสามารถปฎิบํติหน้าที่ต่อไปไต้ มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ 
เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไต้ โดยมีหัวหน้า 
งานอย่างน ้อย 1 คน เพ ื่อควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานประจำท ุกว ัน เพ ื่อให ้งานดำเน ินไปอย่างม ี 
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดพนักงานชายสำหรับดูแลต้นไม้และสวนหย่อม 1 คน และจัดพนักงานที่มีบุคลิกดี สะอาด 
และมีความชำนาญในการเสรีฟอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมต่าง  ๆ จำนวน 1 คน

- ปฎิปติหน้าที่ทำความสะอาดทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 07.00 น . - 17.00น.
- วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดอย่างน้อย 1 คน ปฎิปติหน้าที่ 

ทำความสะอาดห้องนํ้าและเก็บขยะที่พบว่ามีผู้ทิ้งไว่ในวันหยุด เพื่อมิให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และปดกวาดทำความ 
สะอาดทางเดินกลาง และลานจอดรถให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งดูแลรดนํ้าต้นไม้และบ่อเลี้ยงปลา

- ช ่วงเวลาปฏ ิบ ัต ิงานพน ักงานทำความสะอาดจะต ้องอย ู่ในพ ื้นท ี่ท ี่ร ับผ ิดชอบให ้ครบจำนวน 
ตลอดเวลาปฏิปติงาน ผู้ว ่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหมื่งภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ 
เม ื่อใดก็ได้หลังจากเวลา 07.00 น.จะต้องจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเตรียมไว่ให้พร้อมเป็นประจำ สำหรับ 
การดูแลรักษาให้อาคารสถานที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาในการปฏิปติงาน

7.2 ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดส่งรายชื่อหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ล่วงหน้าก่อนเข้าปฏิป้ติงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับพนักงานทำความสะอาดและหัวหน้างาน 
ต้องมีชื่อบริษัท ห้างร้าน ที่เสื้อให้เห็นชัดเจน และติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งชื่อ นามสกุล ให้เรียบร้อย ทุก 
คนตลอดเวลาปฏิป้ติงาน

7.4 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทำสัญญาและให้ส่งมอบงานทุกๆสิ้นงวดตามสัญญาโดยผู้รับจ้างต้องรายงาน 
การทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือนและการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนนั้น หรือในงวดนั้น ๆให้ 
ครบถ้วน พร้อมบัญชีรายชื่อแสดงการปฏิป้ติงานประจำวันของพนักงาน

7.5 ผ ู้ว ่าจ ้างจะประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานท ุก  ๆ 3 เดือน หากการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ร ับจ ้างไม ่เป ็นผลตาม 
หลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างไต้ โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ 
ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา 1 เดือน

7.6 ในกรณีที่มีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของพนักงานทำความ 
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิ้น

7.7 ผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่ละชนิดให้ 
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิดมาใช้ในการทำความสะอาดดังน 

า.1A เครื่องขัดพื้น พร้อมแปรงและแผ่นขัด พร้อมปลั๊กสายไฟ
7.7.2 เครื่องดูดฝ่นพร้อมอุปกรณ์ซื่งลูดไต้ทั้งเปียกและแห้ง
7.7.3 เครื่องมือเช็ดกระจกอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับเช็ดกระจกภายใน
7.7.4 บันไดอลูมิเนียม,ป็ายเตือนระวังพื้นลื่น
7.7.5 กรรไกรดัดต้นไม้,สายยางรดนํ้าต้นไม้,ใ]ยนํ้า,ปุยอินทรีย์สำหรับใส่ต้น
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7.7.6 เครื่องมืออื่น  ๆ เช่น ชุดถังปีนพร้อมม็อบ ไม้ดันฝ่น ไม้กวาดชนิดต่าง  ๆ ไม้รดนํ้า
ถังนํ้าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ ถุงดำใส่ขยะ แปรงสำหรับขัดโถล้วม 
ชนิดนุ่ม วัสดุและนํ้ายาสำหรับทำความสะอาดอ่างล้างหน้าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

7.7.7 นํ้ายาเคมีที่ใช้ทำความสะอาดต้องมีคุณภาพดี มี มอก.หรือมาตรฐานอื่น ๆ
-นํ้ายาล้างพื้นลอกเท็กซ์
- นํ้ายาล้างห้องนํ้าและถัดสนิมชนิดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
- นํ้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
- นํ้ายาทำความสะอาดทั่ว1ไป
- นํ้ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
- นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (เท็กซ์'นก) ชนิดซุปเปอร์
- นํ้ายาเช็ดกระจก สบู่เหลวล้างมือ
- นํ้ายาขจัดคราบหินปูน
- นํ้ายาขจัดสิ่งอุดดันในท่อนํ้าทิ้ง
- นํ้ายาอื่น ๆเท่าที่จำเปีน

7.8 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนํ้ายาทำความสะอาดชนิดดีมาใช้ใน 
การทำความสะอาด ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา

7.9 เงินค่าพัสดุสำหรับการชื้อหรือจ้างครั้งนี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี2564.การลงนามในสัญญา 
หรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุม้ติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่านั้น

7.10 องค์การทรงไว้ซํ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการที่ยังไม่ไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุก 
เม่ือ และองค์การทรงไว้ซํ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้อื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้อื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิท้เองร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ
8. ค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของ 
อัตราค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้าง

กรณีผู้รับจ้างมาปฎิบติงานล่าช้าหรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือเป็นนาที แล้วแต่กรณี 

องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงหรือรายนาที/คนหากปฎิปติงานล่าช้าภายใน3 0 นาทีคิดค่าปรับเป็นนาทีถ้า 

เกิน 30 นาทีแรกคิดค่าปรับเป็น 1 ชั่วโมง และหากเกิน 1 ชั่วโมงเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง

9. การจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน(รวม 12เดือน) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจรับ 

งานจ้างเรียบร้อยแล้ว
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10. ระยะเวลไดำเนินการ
ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดระยะเวลา 1ป ี(12 เดือน)เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2564

11. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา เป็นเงิน 1,386,000.- บาท(หนื่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทล้วน)
รวมภาษีมลค่าเพิ่ม

12. การจัดทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)

4 
^



รายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาไว้]ชในการทำความสะอาด

ลำดับ รายการวัสดุ อุปกรณ์ ย่ีห้อ
1 เครื่องขัดพื้น
2 เครื่องดูดฝ่น
3 แผ่นขัดทำความสะอาด
4 นํ้ายาทำความสะอาดพื้น
5 นํ้ายาดับกลิ่น
6 นํ้ายาดันฝ่น
7 นํ้ายาลอกเท็กซ์
8 นํ้ายาเคลือบเงาพื้น
9 นํ้ายาปัดเงาพื้น
10 นํ้ายากัดสนิม
11 นํ้ายาเช็ดกระจก
12 นํ้ายาล้างห้องนํ้า
13 สบู่เหลว
14 ผงซักฟอก
15 ผงขัด
16 เครื่องมือเช็ดกระจก
17 บันไดอลูมิเนียม
18 กรรไกรตัดต้นไม้
19 ม็อบตันฝ่น ,ม็อบถูพื้น .ไม้รดนํ้า
20 ไม้กวาด 1ที่ตักขยะ .ไม้ขนไก่, กระบอกฉีดนํ้ายา
21 แปรงขัดพื้น .แปรงขัดห้องนํ้า, ถุงมือยาง
22 ถังนก, ขันนก, สายยาง , รถเข็นสำหรับใส่นํ้า
23 ผ้าเช็ดโต๊ะ , ผ้าเช็ดกระจก
24 ถุงพลาสติกคำ (สำหรับใส่ขยะ)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

น ไ -

ร). ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 เลข 
ท่ี ๘๕/๓๐ ถนน มหาราซ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๘๙๘๓๓๖๓๔๒ โดยนางสาวอำพรเอี่ยมวิลัยผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท่ี ๒๐/๒๔๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและ 
เง่ือนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเบีนผู้มืคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ 
จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่ง 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๓๔๓,๖๘๓.๔๖ บาท ซึ่งได้รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ 
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ฃนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับสัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๔ ของราคาตามสัญญาที่ได้ 
ระบุไวิในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที'ระบุไว้ข้างด้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ หลักประกัน 
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมืแก่ องค์การ และ 
องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไมมความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมท้ังไม่ 
ต้องรับผิดขอบในค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที,ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ 
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย 
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การ ไม่ต้องรับผิดชอบใด  ๆในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการ! ร-' I ^



โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนี่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด  ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน £ไ|

เสนอมา ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวอำพร เอี่ยมวิสัย) 
ผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160028157 
รหัสอ้างอิง OTP qSGr
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๒๓๕๖๑๐๐๐๒๓๐
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน

ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน 
ใหญ่ จำนวน ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๑ คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้าง 
หุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เบีนเงินท้ังสิ้น ๑,๓๔๓,๖๘๓.๕๖ บาท (หนึ่งล้าน 
สามแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 9 0  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ


