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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กล่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี สกม. (กนก.) <£6(รร&?/๒๕๖๓ วันท่ี 1 ร  ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างรักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๕

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างรักษาความสะอาด อู่แสมดำ เซตการ 

เดินรถท่ี ๕ ตามสัญญาเลขท่ี จ.๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวซ้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ)

ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงาบใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาจ้างรักษาความสะอาด 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่แสมดำ

สัญญาเลขท่ี ....ไ*.^;/^!?.

ส ัญญาฉบับนี้ทำฃึ๋/น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที.่...... ^ . ไ!.,!^?...................

ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ัง 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 

ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอริไพรส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล 

เลขท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๔๒๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๐๑๐๔๔๔๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ 

สำนักงานใหญ่(สั่งอยู่เลขที ๘/๒๓ ซอยเทียนทะเล ๗ ถนนบางข ุนเท ียน-ขายทะเล แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเท ียน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย ์ กรรมการผ ู้จ ัดการผ ู้ม ือำนาจ 

ลงนามผูกพันบริษัท ซ่ึงต่อไปในสัญญาบ้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปบ้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ 

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๔ ต้ังอยู่เลขที ๖๖/๑๙ หมู่ ๔ ถนนพระราม ๒ ซอย ๙๔ 

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด รวมทั้งสิ้น 

จำนวน๔ อัตราในอัตราค่าจ้างคนละ๑๑,๓๑๖.๖๖บาท (ห น ังห ม ืน ห น ังพ "น ส าม ร ัอ ย ส ิบ ห ก บ าท

หกสิบหกสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเบีนเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๔๖,๔๘๓.๓๓ บาท (ห้าหม่ืนหกพัน 

ห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ี

ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้ง 

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 

ถึงวันที ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๗๙,๐๐๐ บาท 
(หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตล พ้ืน.บุ-และค่าใข้จ่ายุพัง-ปว4แล้ว

โดยจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดในบริเวณพ้ืนที่ท่ีกำหนด ดังบี้ "’1"-*' U R N
ก งนคร เอ็นIC1 อร!พรส์ 'บกัท CHUBSORN ENTERPRISE CO.iTtt

/๑.๑.๑ อาคาร......
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๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

๑.๑.๒ อาคารห้องน้ํารวมกลางอู่แสมดำ และอาคารห้องน้ําบริเวณป้มก๊าซ 

๑.๑.๓ ลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถด ้านหน ้าอาคารสำน ักงาน

ภายในอู่แสมดำ

๑.๑.๔ ต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อม

๑.๑.๕ ป้อมรักษาความปลอดภัย และบริเวณศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ 

ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยจัดหา 

พนักงานมาปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างน้อยจำนวน ๒ คน 

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องนํ้า และเก็บขยะที่พบว,ามีผู้ทิ้งในวันหยุด เพื่อมิให้เก๊ดกลิ่นเน่าเหม็น 

และป้ดทำความสะอาดทางเดินและลานจอดรถให้สะอาดอยู่เสมอ รวมท้ังดูแลต้นไม้และสวนหย่อม

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความ 

ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใข้และวัสดุ 

อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 

ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้บ้ําและไฟฟ้า ซ่ึงผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 

แก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทิ้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีให้ซ่ึงผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 

เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที,นำไปเก็บไว้ 

ในสถานท่ีดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เขตการเดินรถท่ี ๕ ท่ี ๗๐๔/๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

จ้างเหมารักษาความสะอาด 

สำหรับการประกวดราคา อู่แสมดำ 

เขตการเดินรถท่ี ๕ ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)

คุณลักษณะจ้างหมา

รักษาความสะอาด - ______________________________
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ่ที่น ั^ ^  r  I H  I o  ร  o
เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่แส ่r  - N *'■■ ■ ■' ~ จำนวน ๗ หน้า

บรษ่ก ชนศร เอ็นเท0ร่1พรส์ 'นักิถ CHU6S0RN ENTERPRISE CO..LTO

/๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอ
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๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

จ้างรักษาความสะอาด 

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ 

เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่แสมดำ

ลงวันท่ี ๑๐ กับยายน ๒<£๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด 

อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นท่ีสุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ถ ้าส ิงใดหรือการอันใดอันหนี้งท ีมโต้ระบ ุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็น 

การอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 

การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณ ะท ำส ัญ ญ าน ีผ ู้'ส ับ จ ้างได ้น ำหส ักป ระส ัน เป ็น เง ินสดตามใบ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขท่ี แ-๖๓-X-RO-o®๗๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน 

๓๓,๙๕๐ บาท (สามหมืนสามพ ันเก ้าร้อยห ้าส ับบาทถ้วน) ซ ึงเท ่าส ับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง 

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 

คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ทีไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 

ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น

/หลักประกัน
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หลักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมาให ้ตามวรรคหนึ่งจะต ้องม ีอาย ุครอบคล ุมความ 

รับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง 

หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 

หลักประก ันใหม่หรือหล ักประก ันเพ ิมเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให ้แก,ผู้ว ่าจ้าง 

ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม1มี 

ดอกเบ้ียเม่ือผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันท้ังปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน

ผู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค่าจ้าง เม ือผู้ร ับจ้างปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ 

และผู้ร ับจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับการการจ้างไว้ถ ูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้าง 

เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หน่ึง) งวด รวมท้ังหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๔๖,๔๘๓.๓๓ บาท (ห้าหม่ืนหกพัน 

ห้าร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้าง 

จำนวน ทั้งสิ้น ๖๗๙,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม โดยผู้ว ่าจ้าง 

จะขำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 

ได้ตรวจรับมอบงานที่ล่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ 

โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ให้บริการครบถ้วน 

ในแต่ละเดือน

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่’า ภายหลัง 

สัญญานี้ มีผลใข้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง 

ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตรที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร 

และเป็นธรรมหากผู้ว่าจ้าง ไม,สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 

เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีน้ีผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสิยหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซ่ือ ที่อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก,ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 

การเปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิปติงานจะต้องติดป้ายซ่ือ 

ตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับจ ้างจะส่งพนักงานตามรายซึ่อท ี่แจ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบล่วงหน้ามาทำความ 

สะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 

สัญญาผนวก ๒

๔.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หรือเปลี่ยนเครื่องม ือเครืองใขัหรือวัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอี,นใดสำหรับ 
ใขในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิปติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน
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(ร:.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขทีกำหนด 

ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 

วันที,กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 

แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้ร ับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาด 

เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที'ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงาน 

ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม'เรียบร้อยหรือมืความประพฤติหรือมีสุขภาพไม'เหมาะสมที,จะทำงานตามสัญญานี้ 

ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให์ใหม่ หรือแก่ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที,ผู้ว่าจ้าง 

ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ใบกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 

ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาท้ังสองฝ่าย 

ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๕.๕.๑ ถ ้าไม'ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน หร ือมาปฏ ิบ ัต ิงาน 

ไม'ครบจำนวน หรือมาแต่ไม'ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญา 

ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๖๗๙บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)ต่อคนต่อวัน 

นับตั้งแต่วันที่ไม'มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม'ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 

จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ้าพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละวัน 

แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๐ ช่ัว'โมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ 

ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับใบอัตราชั่วโมงละ ๖๘ บาท (หกสิบแปดบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 

โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม'มีพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบัต ิงาน หรือมาไม'ครบจำนวน 

หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 

จะต้องรับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมือผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม'ดำเนินการแก่ไข 

หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบ ัต ิงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) ว ัน ผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิ 

บอกเลิกสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเสิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม'เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 

พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ ้าเก ิดความเสียหายใดๆ ไม'ว่าจะเกิดขึ๋นแก'บุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สิน 

ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 

ให้แก'ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลา



๖

๕. ๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ 

สะอาด หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีหรือนํ้ายาที,ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หรือคุณภาพไม,ดี หรือทำไม,ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนี,งเว้นแต่กรณ ีตามข้อ ๕.๕ เม ือผ ู้ว ่าจ ้าง 

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานทีบกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข 

ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างท้ังหมดโดยส้ินเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 

สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

(๒) ปร ับ เป ็นรายว ัน  ในอ ัตราว ันละ ๖๗๙ บาท (หกร้อยเจ ็ดส ิบเก ้าบาทถัวน) 

ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจบถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจบถึงวันที่ 

บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้'ว่าจ้าง 

ต้องเสียไปท้ังหมดโดยส้ินเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 

ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม1เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 

ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 

พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าผินตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ 

ให้แก'ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง 

ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คบ เพื่อควบคุมการทำงาน 

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 

อันเก่ียวช้องกับสัญญาน้ีท่ีผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานน้ันให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยขอบ

ในกรณีทีผ ู้ว ่าจ้างขอให้ผ ู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอม 

เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม,เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยน 

ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งข่ือ ผู้น้ันให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย



๗

๗.๒ ในกรณีที,เกิดปีญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 

มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง

ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและข่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 

ตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น

๙.๑ ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิท ี'จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียด 

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 

กับใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน 

ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 

ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเติม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม,น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 

ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 

สิทธิที่จะจ้างบุคคลอี'นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มข้ึนเพราะการจ้างบุคคลอ่ืนทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจ 

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 

งานที่จ้างนี๋ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งน้ันทุกประการ
การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 

เกี่ยวกับงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง 
กับพนักงาบของ ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด



การวินิจฉัยว่าผลงานทีผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 

ความประสงค์ของผู้ว ่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุส ุดวิส ัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนืองมาจากความผิด 

หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดทีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง 

ในกรณีที'มีปีญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที,เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 

กับสัญญานี้ไม,ว่าป้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 

สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจางทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด 

และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเขิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ 

รับจ้างไม,ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะหักเอาจากจำนวน 

เงินค่าจ้างท่ีต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือคำใช้จ,ายท ิ้บ ังค ับจากเง ินค ่าจ ้างท ีต ้องชำระ 

หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที,ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 

ตามจำนวนคำปร ับ คำเส ียหาย หร ือคำใช ้จ ่ายน ั้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) ร ัน  น ับถ ัดจากร ันท ี่ 

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที'กำหนด 

ในกฎกระทรวง ซ ี'งออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจ ัดซอจัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ 

ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไดั ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ 

หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 

ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที'เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามทีกำหนดในกฎกระทรวง 

ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 

เร ียกร้องในการท ี่จะของดหรือลดคำปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทิ้งสิ้น

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้าง

ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยา

ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ากิถ CHU6SQRN ENTERPRISE PQ4TP

/สัญญานี้......



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

usun ijllfis เอนicios]tus$ 'นnอ CHU6S0RN enterprise CO.ltd (บริษัท ขบศรเอ็นเตอรไพรส์ จำกัด

โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ .พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน
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คำส๋ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

ท ๗๐๔/๒๕๖๓

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขต 

การเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด 

อู,แสมดำ เขตการเดินรถที, ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 

bidding) และเพ่ือให้เป็นโปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายข่ือต่อไปบ้ีเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความ 

สะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายบุญขอบ อ่องพิมาย ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ่เดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

๒. นางตรีกมล สุขดิริรัตน์กุล กรรมการ

พนักงานธุรการ ๔ ระดับ ๔ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถที, ๕ 

๓. นางอลิสา กล่ินหอม กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๓ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

อำนาจและหน้าท่ี

ตรวจรับงานจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

(นายสถาพร เพขรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๕

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160


ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะ TOR)

จ้างเหมาทำความสำอาด เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ

1. ความเป็นมา

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ปัจจุบันต้ังอยู่เลขที่ 66/19 หมูท่ี4 ถนน 

พระรามที่ 2 ซอย 94 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาคารที่ทำการสำนักงานเป็น 

อาคารคอนกรีต 4 ขั้น และหน่วยงานไม,มีโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานทำความสะอาดหรือแม่บ้านประจำ 

สำนักงาน มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาทำความสะอาด เพ่ือให้อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

โห้มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานดังนี้

1. อาคารสำนักงานเขตการเดินรถท่ี 5

2. อาคารห้องนํ้ารวมกลางอู่แสมดำและอาคารห้องนํ้าบริเวณปัมก๊าซ

ร-ลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงาน ภายโนอู่แสมดำ

4.ต้,นไม้และสวนหย่อม

ร-ป้อมรักษาความปลอดภัยและศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารและสถานที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ รมีค'วามสะอาด เรียบร้อย 

ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ และผู้ที่มาติดต่อราซการทั้ง 

ภายในภายนอก

ร-ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 คน อายุต้ังแต่ 20 ปีถึง 60 ปี ท่ีมีสัญซาติไทย 

เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม,เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซ่ือสัตย์ ไม,ก้าวร้าว สามารถ 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดด้วยความประณีต 

เรียบร้อยโดยมีหัวหน้างานอย่างน้อย 1 คน

ปฏิบํติหน้าท่ีประจำตลอดทั้งวัน ทุกวันทำการ ต้ังแต่เวลา 07.00 น.-17.00 น.

วันหยุด ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดอย่างน้อย 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด 

ห้องน้ําและเก็บขยะท่ีพบว,ามีผู้ท้ิงไวในวันหยุด เพ่ือมิใmoMเล่ิบเน่าเหม็น และปัดกวาดทำความ

สะอาดทางเดินและลานจอดรถให้สะอาดอยู่เสมอ

รายละเอียดการทำความสะอาด และสถานที่

1. อาคารสำนักงานเขตการเดินรถท่ี 5

- พ้ืนท่ีข้ัน 1-ข้ัน 4 ห้องทำงานทุกห้อง ห้องประขุม บริเวณโรงอาหาร

- พ้ืนท่ีบริเวณห้องโถงทางเดินข้ัน 1-ข้ัน 4

สตนไม้และสวนหย่อม

/- บันไดทาง...
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- บันไดทางข้ึน-ลงภายในอาคาร และทางเข้า-ออก อาคาร

- ห้องน้ําซาย-หญิง ช้ัน 1-ช้ัน 4

- จัดเตรียมห้องประขุม เคร่ืองด่ืม อาหาร กรณีมีการใช้ห้องประขุม

- ล้างภาชนะทำความสะอาด

- จัดเก็บขยะภายในห้องทำงานทุกห้อง และบริเวณอื่นๆภายในอาคาร

- ดูแลปิดไฟฟ้าห้องทำงานทุกห้องหลังเลิกงานทุกคร้ัง

- เปิด-ปิดห้องทำงานและส่งมอบกุญแจให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

2. อาคารห้องนํ้ารวมกลางอู่แสมดำและอาคารห้องนํ้าบริเวณปิมก๊าซ

- ล้างทำความสะอาดห้องนํ้า ซาย-หญิง

3. ลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงาน ภายในอู่แสมดำ

- ปาดน้ําไม่ให้ขังและเป็นตะไคร่

- กวาดเก็บเศษขยะและใบไม้

4. ต้นไม้และสวนหย่อม

- กวาดเก็บเศษขยะ และใบไม้ กำจัดวัซพืซ รดนํ้า พรวนดินต้นไม้รอบอาคาร

- ตัดแต่งก่ิงไม้ รอบบริเวณรั้ว และสวนหย่อม

5. ป้อมรักษาความปลอดภัยและศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ

- ทำความสะอาดภายในห้องรักษาความปลอดภัยปัดกวาด เช็ดจอแสดงภาพกล้องวงจรปิด

- เช็ดถูพื้นบริเวณหน้าศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ

- ทำความสะอาดศาลพระพรหม-ศาลพระภูมิ 

รายละเอียดการทำความสะอาด

1. พื้นกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด

1.1 ปิดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝ่นตาม1ช้ัน อาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได

1.2 ใช้น้ํายาล้างโดยใช้น้ํายาแต่ละประเภท โดยใช้เคร่ืองขัดพ้ืนซนิดความเร็วต่ํา

1.3 ม็อบนํ้าให้สะอาด 3 คร้ัง

1.4 ใช้เครื่องมือขนิดความเร็วสูงปัดมัน เก็บส่ิงสกปรกท่ีตกค้างอีกคร้ัง

1.5 ใช้น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน(แว็กซ์น้ํา)ไม,น้อยกว่า 2 คร้ัง

2. พ้ืนโมเสด พื้นกระเบ้ืองเคลือบ

2.1 ปัด กวาด เช็ดม็อบน้ํา

2.2 เดินเคร่ืองขัดด้วยน้ํายาล้างพ้ืนโมเสด และพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบ โดยเฉพาะ

2.3 เก็บรอยเปีอนท่ีเคร่ืองไม่สามารถทำได้ เซ่น ฝาผนัง และบริเวณใกล้เคียงโดยใช้น้ํายาล้างท่ัวไป

2.4 เดินเคร่ืองขัดเงาพ้ืน

3. กระจกและกรอบอลมิเนียม มฺล ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อ

3.1 กระจกและกรอบอลูมิเนียม

/- ใช้'น้ํายา...^ ก?นคร



ง -

- ใช้นํ้ายาเช็ดกระจกทำความสะอาด

- เช็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่นๆที่ติดกับตัวอาคาร

3.2 มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง

- ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากกั้นห้อง

- ใช้เคร่ืองดูดฝ่นทุกคร้ัง

4. เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้สำนักงาน

4.1 ปิดฝ่น เช็ดคราบสกปรก(โต๊ะทำงาน,เก้าอ้ี,ตู้เอกสาร,รูปภาพแขวน)

4.2 ใช้นํ้ายาหรือดรีมทำความสะอาด ส่วนท่ีเช็ดด้วยน้ําเปล่าไม่ออก

4.3 ใช้ผ้าซุบน้ําเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง

4.4 ซักทำความสะอาดโซฟา ชุดรับแขก

5. ห้องสุขา

5.1 ล้างพ้ืนด้วยน้ํายาล้างห้อง■นา

5.2 ขจัดส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์ เข่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและโถส้วม ด้วยน้ํายา

5.3 ทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่า

5.4 ฆ่าเช้ือดับกล่ินด้วยน้ํายา

5.5 นำขยะในห้องน้ําไปท้ิงในท่ีท่ีกำหนด

6. ถนนทางเดินเท้า ต้นไม้รอบอาคาร ลานจอดรถ รางระบายนํ้า สวนหย่อม

6.1 กวาดฝ่น เก็บขยะ เก็บวัซพืซ และเศษวัสดุส่วนเกินต่างๆใส่ถุงขยะให้มิดซิด แล้วนำไปท้ิงในถัง 

ขยะท่ีผู้ว่าจ้างเตรียมไว้ให้

6.2 ทำความสะอาด กำจัดฝ่น คราบสกปรกพื้นถนน ลานจอดรถ และรางระบายนํ้าโดยการล้างด้วย 

นํ้าเปล่าหรือนํ้ายา

6.3 ตัดแต่งก่ิงไม้ กำจัดวัฃพืซ ตัดหญ้า รดนํ้า พรวนดินและใส่ปิย 1 คร้ัง/สัปดาห์ 

ลักษณะงานและกำหนดเวลา

การทำความสะอาดประจำวัน

- เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี จัดส่ิงของท่ีวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย

- เท และทำความสะอาดตะกร้าใส'ผง และถังรองรับผงขยะ

- เท ทำความสะอาดท่ีเข่ียบุหร่ี

- ทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตูและบานประตูทุกบาน ลบรอยเปีอนตาม 

ขอบหน้าต่างและบานหน้าต่าง สวิทซไฟฟ้า

- ทำความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าI และโซฟา

ทำความสะอาดโทรศัพท์ทวาง'บ,น่

ทำความสะอาด'โคม'ไฟบน'โต๊ะ(ถ้ามี)

ทำความสะอาดห้องนํ้า พ้ืนห้องนก่ิว่และเคร่ืองสุขสัณฑ์ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนำยาแต่ละ 

ซนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมท้ังดับกล่ินและฆ่าเช้ือโรค เช็ดคราบสกปรกของขอบประตู

_ / ต่างๆ1ของ...
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ต่างๆของห้องนํ้าด้วยนํ้ายาแต่ละฃนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ

- เขดทำความสะอาดขันบันได ตลอดจนราวบันไดฃึน-ลงและลูกกรงบันไดของ สำนักงาน

- ทำความสะอาดบานประตูขอบประตูทางเข้าอาคารสำนักงาน

- ทำความสะอาด กวาด เข็ดถูพ้ืนห้อง,ทางเดิน.โถงพ้ืนหน้าทางข้ึนลงบันได

- รายงานส่ิงของขำรุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน เซ่นกระจกแตก ถังชักโครกร่ัวซึม สายชำระ 

ขำรุดฯลฯ ท่ีอยู่ในความรับผิดขอบ

- ดูแลปิด-เปิด ไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จ 

งาน ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า

- ทำความสะอาดข้ันวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟาหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดติด 

ประกาศต่างๆ

- ทำความสะอาดฝ็า-เพดาน ปิดหยากไย่ ในท่ีต่างๆ

- เข็ดฝนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในสำนักงาน

- ทำความสะอาดฝาผนัง เข็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วยน้ํายา

- ทำความสะอาดมู่ลี่ ม่านปรับแสง และบานเกล็ดทุกแห่ง

- ทำความสะอาดห้องโถงและท่ีน่ังพัก แผ่นปัายแสดงข่ือหน่วยงานต่างๆ

- ดูแลทำความสะอาดถนน ลานจอดรถ และรางระบายนํ้าให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา

- ดูแลทำความสะอาดศาลพระพรหม พระภูมิเจ้าที่ เข็ดถูพ้ืน เก็บเศษผง และใบไม้

- ดูแลรดน้ําต้นไม้,ตัดแต่งก่ิงไม้,กำจัดวัฃพืซ ทำความสะอาดบ่อน้ําพุ

- ดูแลล้างทำความสะอาดขุดกาแฟ ขุดอาหาร เข็ดและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

- จัดผู้ควบคุมตรวจสอบความสะอาดทุกพ้ืนท่ีท่ีรับผิดขอบ ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา และ 

ดำเนินการแก้ไขปิญหาในการทำความสะอาดตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้าง พร้อมท้ังราย

งานปิญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน โดยการตรวจสอบข้อแนะนำจากจุดตรวจ 

ความสะอาดท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด 

การทำความสะอาดประจำเดือน

- เข็ดขอบประตูท่ีทำด้วยไม้ อลูมิเนียม ตามท่ีต่างๆตลอดจนฝาก้ันห้อง

- เข็ดกระจกท้ังหมด ท้ังในอาคารและนอกอาคาร

- ขัดเงาส่วนท่ีเป็นโลหะท้ังหมด

- ดูดฝนผ้าม่านหน้าต่างและประตูท่ัวไป

- ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี ท่ีบุด้วยหนังแท้หรือหนังเทียม ลงน้ํายารักษาหนัง

- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟแสงสว่าง-ภายในอาคาร

- ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟภายนอกอาคาร

-ปิดหยากไย่ในที่สูงภายนอกอาคาร _____ _

- ล้างพ้ืน เคลือบเงาและขัดเงาพื้นด้วยเครื่องมือโดยใช้นายาแต่ละขื่นั่ดํ้ให้Iรพัฃวัตดุ

ฟ--ล้างทำความ...
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- ล้างทำความสะอาดถนนลานจอดรถอย่างน้อย 3 เดือน/! คร้ัง

- การตัดแต่งต้นไม้-ก่ิงไม้ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

การทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

- ขัดล้าง ทำความสะอาดพ้ืนและลงนํ้ายาเคลือบเงาพ้ืนในส่วนท่ีเปีอน

- ทำความสะอาดคราบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอ้ี

- ล้างและทำความสะอาดรางระบายนํ้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

พนักงานทำความสะอาดเม่ือเข้าถึงอาคาร ทุกคนต้องลงซ่ือการทำงานให้เป็นหลักฐานโดยใช้บัตร

ตอกเวลากับเครื่องตอกบัตร ผู้ควบคุมต้องเช็คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบทำความละอาด 

ตามที่กำหนด และห้ามออกนอกสถานที่หากตรวจพบให้ตัดค่าแรงเป็นรายชั่วโมง บันทึกบัตรตอกเวลาห้าม 

บันทึกแทนกัน หากตรวจพบว่ามีการบันทึกแทนกันปรับค่าแรงทั้ง 2 ฝ่าย 

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

4.1 ช่วงเวลาปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดขอบให้ครบจำนวน 

ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณพื้นที่เขต 

การเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เม่ือใดก็ได้ หลังจากเวลา 07.00 น. จะต้องจัดให้มีพนักงานทำ 

ความสะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมเป็นประจำ สำหรับการดูแลรักษาอาคารให้อาคารสถานที่ สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

ในการปฏิน้ติงาน

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาดและ

หัวหน้างาน ทุกคนสวมใส่ ต้องมีซ่ือบริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้างท่ีเส้ือให้เห็นขัดเจน ละติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน 

แจ้งซ่ือ นามสกุล ให้เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาปฏิบติงาน

4.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับขององค์การขนส่งมวลขนกรุเทพ 

หากพนักงานผู้ใดฝ่าแนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจะต้องเปล่ียนตัวออกหันที่

4.4 การส่งมอบงานจ้าง นับแต่วันทำสัญญา ให้ส่งมอบงานทุกๆสิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง 

ต้องรายงานการทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือน และการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนนั้นหรือ 

งวดนั้นให้ครบล้วน พร้อมบัญชีรายซ่ือแสดงการปฏิบัติงานประจำวันของพักงาน

4.5 ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน หากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นผล

ตามหลักเกณฑ์ท่ีตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ โดยถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ 

ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา 1 เดือน
£  ใ จ เท ร ท ท ภ ีจ ภ ร ‘พผ์สิจเฑถ.จร'นๆ®ททร1สี*ะเจ/?'ไผ ร ื1'o r ? พ * ผ - ท ล า ท ก า ร n s ?'จภํ ๆ91ถร.ๆ

4.7.1 เคร่ืองขัดหินพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับขัดพ้ืน ล้างและขัดคราบสกปรกบนพ้ืน

4.7.2 เคร่ืองดูดฝ่นพร้อมอุปกรณ์ดูดไต้ท่ังเปียกและแห้ง

4.7.3 เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับเช็ดกระจกภายใน

/4.7.4 บันได...
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4.7.4 บันไดอลูมืเนียม

4.7.5 กรรไกรตัดต้นไม้,สายยางรดน้ัาต้นไม้,ปุยนั้า,ปุยอินทรีย์ สำหรับใส่ต้นไม้

4.7.6 เครื่องมืออื่นๆ เซ่น ม็อบดักฝ่น ม็อบผ้า แผ่นขัด ไม้กวาดชนิดต่างๆ ถังน้ําพลาสติก 

ขันน้ําพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ท่ีตักขยะ แปรงสำหรับขัดโถส้วมชนิดนุ่ม และวัสดุนํ้ายาทำความสะอาด 

อ่างล้างหน้าท่ีไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

4.7.7 นํ้ายาเคมีที่ใช้ทำความสะอาดต้องมีคุณภาพมาตรฐาน และผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณา 

หากไม่มืคุณภาพผู้รับจ้างสามารถเปล่ียนไต้

4.8 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ผู้ 

ว่าจ้างก่อนเช้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

4.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนํ้ายาทำความสะอาด 

ชนิดดีมาใช้ในการทำความสะอาด

4.10 เงินค่าพัสดุสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2563 การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุม้ติงบประมาณประจำปี 2563 แล้วเท่าน้ัน

4.11 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือยกเลิกโครงการที่ยังไม,ไต้ลงนามใน 

สัญญาได้ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเม่ือ 

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาไม่มืสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ

5. ค‘าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 

0.10 ของอัตราค่าจ้างท้ังหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน/คน

กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าข้าหรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือนาทีแล้วแต่กรณีผู้ 

รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายช่ัวโมงหรือเป็นรายนาทีต่อคน หากเกิน 30 นาที ให้ปรับเป็น 1 ช่ัวโมง

6. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน(รวม 12 เดือน) เมื่อคณะกรรการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจ 

รับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา 1 ปี(รวม 12 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 

วันท่ี 30 ถัยยายน 2564

8. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 734,580.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)



รายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาไว้ใช้ในการทำความสะอาด

ลำดับ รายการวัสดุ อุปกรณ์ ย่ีห้อ

1 เคร่ืองขัดพ้ืน

2 เคร่ืองดูดฝ่น

3 แผ่นขัดทำความสะอาด

4 นํ้ายาทำความสะอาด

5 นํ้ายาดับกลิ่น

6 นํ้ายาดันฝ่น

7 น้ํายาลอกเท็กซ์

8 น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน

9 น้ํายา'ปิดเงาพ้ืน

10 น้ํายากัดสนิม

11 นํ้ายาเช็ดกระจก

12 น้ํายาล้างห้องน้ํา

13 สบู่เหลว

14 ผงซักฟอก

15 ผงขัด

16 เครื่องมือเช็ดกระจก

17 บันไดอลูมิเนียม

18 กรรไกรดัดต้นไม้

19 ม็อบดันฝ่น,ม็อบถูพ้ืน,ไม้ปาดน้ํา

20 ไม้กวาด,ท่ีตักขยะ,ไม้ขนไก่,กระบอกฉีดน้ํา

21 แปรงขัดพ้ืน,แปรงขัดห้องน้ํา,ถุงมือยาง

22 ถังน้ํา,ขันน้ํา,สายยาง,รถเข็นลำหรับใส่น้ํา

23 ผ้าเช็ดโต๊ะ,ผ้าเช็ดกระจก

24 ถุงพลาสติกดำ(สำหรับใส่ขยะ)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.รย'น ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

๑. ข้าพเจ้า บริษัทซุบศรเอ็นเตอรโพรส์จำกัด เลขท่ี ๘/๒๓ ตรอก/ซอย เทียนทะเล๗ 

ถนน บางขุนเทียน-ขายทะเล แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐ 

โทรสัพห้ ๐๘๙๔๙๙๙๐๑๓ โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ ผู้ลงนามข้างท้ายน้ีได,พจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ 
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขท่ี ๑/๒๕๖๓ 
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเง่ือนไขน้ันแถ้ว
รวมท้ังรับรองว่าข้าพเจ้าเนินผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำหนดและไม่เนินผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที,จะทำงาน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ 

เขตการเดินรถที ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังทีได้ระบุไว้ 
เนิบเงินท้ังสิบ ๖๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ข้ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

๓. คำเสนอนี้จะสิบอยู่เนินระยะเวลา ๓๐ วับ หับแต่วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาท่ีIด้สิดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ

ร ฺผ ^  I  I I I  \ \  \
๔. กำหนดเวลาล่งมอบ

ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เนินผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรอง'ท่ีจั!แ พ k

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 

องค์การ ภายใบ ๗ วัน หับถัดจากวันท่ีโด้รับหนังสือใใ&ปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ 

ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การ ก่อนหรือขณะที่1ด้ลงนามในสัญญาเนินจำนวนร้อยละ ๕ 

ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาน้ี เพ่ิอเนิบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างด้นน้ี ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ วิบ 

หลักประกันการเสนอราคาหรือเรืยกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมท้ังรนดีซดใข้ค่าเสียหายใดท่ีอาจมีแก่ 

องค์การ และ องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเนิบผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การ 

อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไม่มีความผูกพันที,จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราศ/!ใดๆ

รวมท้ังไม,ต้องรับผิดชอบในค่าใข้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอ'รา'คา' ............. บ3ะธานกรรมกไร

๗. เพ่ือเนินหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกด้อง ............ yfr> ..........กรรนการ

ตามท่ีโด้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอน้ี ข้า พเจ ^ ^ , -    r •1,- vv-rs ไว้* t กา7

เพื่อเนิบหลักประกันการเสนอราคาเนินเงินจำนวน - ' " • ■ ' พ . ร ?  น ะ ^ พ
๘. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสf ริทํไรี53๙’รเรส์๐สิพร ิ ส ์ ร ั ล ร ท ก า ร เ ล ข า น ุ ท ๅ ร  

ที่ได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคาน้ี!ดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์ญ า^ Jต้องรับผศชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ 

ตกหล่น 0 ^ ^
๙. ใบเสนอราคานี้!ด้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล 

หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม,ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด Y ,
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ๆ ที่Iด้ส์บเสนอราคาใบคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒<£๖๓

( นางสาวอรจนา ทวทรํพย์

)
กรรมการบริษัท

ใบเสนอราดาเลขที่ 6309160C13119 

รหัสอางรง OTP LzFO 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษั ๐๑๐๕(ะ๕.๘๐๒10๔๘๔
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f

CHUBSORN

บริษัท ช ุบศร แนเตอร ์ไพรส ์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,ltd
8/23 ชออเริ1ร!นทะเล7 mm นางชุนเทซน•ราอทะเล นร'}ง แลมดำ เขต บางชุนเทรน ทรงเทพ,!นานด}' 10150 
โทรสัพท์I TELPHONE: 02-002-2944 . แฟ่ทร่โ / FAX: 02-002-2944 

ทะ.ฒอนการค้า: 0105558022484

O M o J & สำง!กงานเ•เดกาทดินรถรํเ 5 ฉ่นรมดำ องค์กาทนสํงมากชนก}งเพ! ช ํฟ
DATE 16/07/2563

ษมาอเกรเผู้เสือภาร 
TAX ID

แมายเลขใบเกนชราดา 
QUOTATION NO 2020-073

ร่เซลู่ / ADDRESS เฬนไรการชำระฝ็น 
CR. TERMS เชิด/เงินลต

ใท?สัทท็ 
TELEPHONE

นฟกชิ 
FAX Sale Contact ฟ้ฮ 089-4999013

ใบเสนอราคา / 

QUOTATION

กำดิน 
No.

ชึ๋อสินค์า /  บริการ ชำนาน
QTY

รพา พน่าอ/เกกน ราทา /

หน่วย/12  ฟ้อน 
UNIT PRICE

ราคารวม ก่อ 12  เคยน 
AMOUNT

1. ค ่าบ'ร ิก า รรับเหมาทำค'ท มส ิะ'ราด ทำน ักงานเขตการเดนรก 
พ 5 รู่น'สมสำ ฉงค ์การซนส ่งมารชนกรงเทพ

5 คน 11,442.05 137,304.60 686,523 .00

รามฝืน/ sue TOTAL 686.523.00

Vat 7%

รามดิงร่น เ 10 T A L  AM O UNT

48,056.61

734,579.61

ชำนานเงินราม{ค์ฬ'ทษร) เจ็ดแลนสามหม่ืน?!ฬนฟ้าพ ! เจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์
Am ount เท letter

ถูกค์า / Customer บริการ / Service Provider

กงซ่ือ / กงซ่ือ /

S ign S ign

ค์นท่ึ (นาอ อภราต ติ้งดรงสุนทร)

16/07/2563 . „ --Tuvi

oบ
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๕ 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๕ เร่ือง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษา 

ความสะอาด อู1แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที'

๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้เสนอราคาท่ีฃนะการ 

เสนอราคา ได้แก่ บริษัท'ซุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์'จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท้ัง 

ส้ิน ๖๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๕

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

