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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กล่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) (^0ไ3ฬ/๒๕๖๓ วันท่ี ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ล่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ เขตการเดินรถที่ ๖ ลู่บรมราชชนนี 
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๖

ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างท ำความ ส ะอาดบ ร ิเวณ พ ื้น ท ี่ 
กล ุ่มปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ และ ๓ เขตการเด ินรถที่ ๖ ลู่บรมราฃชนนี ตามส ัญญาเลขท ี่ จ .๑๓๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ซ้นโซ่ โซลูซั่น เซอร์วิส จำก ัด รายละเอ ียด ป ราก ฏ ตาม ส ำเน า 
สัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทํฮสํวัสด้ี) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ออุค'การบนส่อมวลบนกรฺเ)เทเพ
Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓© ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ สำนักงานเขต 

เขตการเดินรถท่ี ๖ อู่บรมราขขนนี
สัญญาเลขที่ ไ.?.” '?./. .̂,?  

ส ัญ ญาฉบ ับน ี้'ทำฃ ึ้'น ณ องค ์การขนส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อว ันท ี่.....^...^®.า!ไ^..!?1.?.*’??......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้ว ่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชันโซ่ โซลูซั่น เซอร์วิส จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทสมุทรปราการ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ 
ทะเบ ียนนิต ิบ ุคคลเลขท ๐๑๑๔๔๖๓๐๐๔๗๒๐ ตามหนังสือรับรองฉษับท ๑๐๐๙๒๒๑๓๑๓๑๒ ลงวันที 
๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที ๓๓๔/๑๔๗ หมู, ๔ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายเกษม ทวีสุข กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษ ัท ซึ่งต่อไป 
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้าง ทำความสะอาดบริเวณพื้นท ี่ 
กล ุ่มปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ และ ๓ สำน ักงานเขต อู่บรมราซซนนี เขตการเด ินรถท ี่ ๖ ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๘๔ 
พุทธมณฑลสาย ๒ บรมราซชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบีติ 
หน้าที่ทำความสะอาด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๒,๐๙๒.๗๔ บาท (หน่ึงหมื่นสองพัน 
เก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๗๒,๔๔๖.๔๐ บาท 
(เจ ็ดหมื่นสองพ ันห ้าร ้อยห ้าส ิบหกบาทห้าส ิบสตางค์) ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  โดยม ีรายละเอ ียด 
และเงื่อนไขตามที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามสัญญารวมท ั้งเอกสารแนบท้ายส ัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน



๒

อาคารสำนักงาน กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที ๖ อาคารสถานี 
เปล ี่ยนถ ่ายผ ู้โดยสาร อาคารน ันทนาการ อาคารโรงอาหาร ลานจอดรถ ห ้องนํ้า ซาย-หญ ิง ฟ ้อมยาม 
และป้อมปล่อยรถ ป้ายเครื่องหมายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ท ุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฟ้กา 
โดยจัดหาพนักงานมาปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ในวันหยุด เสาร์-อาท ิตย ์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลดลงเหลือ ๓ คน 
ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ทำความสะอาดห้องน ํ้า และเก็บขยะที,พบว,ามีผ ู้ท ิ้งในวันหยุด เพ ื่อม ิให ้เก ิดกลิ่นเน ่าเหม็น 
และปิดทำความสะอาดทางเดินและลานจอดรถให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งดูแลต้นไม้และสวนหย่อม

๑.๒ ผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งร ับ จ ้างท ำงาน ต าม ข ้อ  ๑ .๑  โด ยต ้องจ ัด ห าพ น ัก งาน ท ีม ี 
ความประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดซนีดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้าง 
ตามสัญญานี้ ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้'วุ่า'จ้างยินยอม 
ให้ใช้พอสมควรแก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทิ้งให้ใช้สถานที,เพ ื่อเก ็บเครื่องม ือ เครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆในการทำความสะอาดโดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปีดสถานที่ 
เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำ 
ไปเก็บไวในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

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

ท่ี ๕๐๗/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมา 
ทำความสะอาดอู่บรมราซขนนี 
เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ 
สำนักงานเขต อู่บรมราซซนนี
เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๓ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ค่าจ้างด้วยวิธี/ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์i  \ . กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓

;i:. ■ เขตการเดินรถที่ ๖ อู่บรมราซซนนี
1 . -•« \ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

SUNSO

I ๒.๔ ผนวก ๔.



๓

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างเหมาทำความสะอาด 
อู่บรมราชซนนื เขตการเดินรถที่ ๖ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที'ข ัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บงคับ และในกรฒีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่ม ิไต้ระบไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เนินการ 
อันจำเนินต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผ ู้ร ับจ้างไต้นำหลักประกันเนินหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 

กรุงเทพ จำกัด (มหาซน) สาขา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ ๐๒๒๔๑๒๐๑๐๐๐๒๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ เนินจำนวนเงิน ๔๓,๔๓๔ บาท (สี่หมีนสามพับ 
ห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับ จ ้างใช ้ห น ังส ือค ํ้าป ระก ัน มาเป ็น ห ล ักป ระก ัน การป ฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารทีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที,ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที,ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ตามวิธ ีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที,ผู้ร ับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ท ั้งปวงของผ ู้ร ับจ ้างตลอดอาย ุส ัญญา ถ ้าหล ักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบให ้ด ังกล ่าวลดลงหรือเส ื่อม
ค่าลงหรือมีอายุไม,ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้าง 
ต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพันจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

บุ/ บั บุ VyM : V  - MJ %
'  . . .  , 1 บ ุ
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จ้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต กลงชำระค ่าจ ้าง เม ือผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี,ตามส ัญญาจ ้างในข้อ 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 ้างเป ็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๗๒,๕๕๖.๕๐ บาท 
(เจ ็ดหมื่นสองพันห้าร ้อยห้าส ิบหกบาทห้าส ิบสตางค์) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
ร ว ม เป ็น เง ิน ต ล อ ด อ าย ุส ัญ ญ าจ ้าง จ ่าน ว น  ท ั้ง ส ิน  ๘๗๐,๖๗๘บาท (แ ป ด แ ส น เจ ็ด ห ม ืน ห ก ร ้อ ย  
เจ ็ดส ิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  โด ยผ ู้ว ่าจ ้างจะช ำระค ่าจ ้างให ้ผ ู้ร ับ จ ้างห ล ังจาก ผ ู้ร ับ จ ้าง 
ได ้ทำงานเสร็จเร ียบร้อย และผู้ว ่าจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้าง ได้ตรวจรับมอบงานทีส่งมอบในแต่ละงวด 
เรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้อง ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง 
เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีท ีรัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ มีผล'ไข้'บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส ่วนต่างของค่าจ้างขั้นต ํ่าท ี่ร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มขึ้น ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด ้วยเหตุผลท ี,สมควร 
แล ะเป ็น ธรรม ห าก ผ ู้ว ่าจ ้าง  ไม 'สามารถตกลงตามท ี'ร ้องขอเพ ราะเห ต ุข ้ดข ้องด ้าน งบประมาณ ห ร ือ 
เพราะเห ต ุอ ื่นใด ผ ู้ร ับ จ ้างม ีส ิท ธ ิบ อกเล ิกส ัญ ญ า ใน กรณ ีน ี้ผ ู้ร ับ จ ้างจะไม,เร ียก ร ้อ งค ่า เส ียห ายห ร ือ  
ค่าขดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดจองผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายขื่อ ที่อยู่ป้จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาขน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายขื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับ จ ้างจะล ่งพ น ักงาน ตามรายซ ึ่อท ี่แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างท ราบ ล ่วงห น ้ามาท ำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเง ื่อนไขตามท ี,กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๕.๒ ในกรณีที'ผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หร ือเปล ี่ยน เคร ื่องม ือเคร ืองใข ้หร ือว ัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมท ั้งน ํ้ายาทำความสะอาดและน ํ้ายาอ ื่นใดสำหรับ 
ใซในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามทีระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที'กำหนด 
ไว้โนเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที'กำหนดให้เริมลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๔.๔ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องควบคุมด ูแลให ้พน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิงานจ้างให ้สะอาด 
เร ียบร ้อยและถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญาตลอดเวลาท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญญ า หากปรากฏว่าพน ักงาน 
ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม1เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที'จะทำงานตามสัญญานี้ 
ผู้ร ับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแกไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที'ผู้ว่าจ้าง 
ไต้แจ้งให้ทราบ ร ^ / ' ^

เ ๕.๕ ในกรณี........SUNSO SOLUTION
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๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เปีนไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.ร) ถ้าไม,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 หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อว ัน และย ินยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างปร ับ เป ็นจำนวนเง ิน  ๘๗๑ บาท (แปดร ้อยเจ ็ดส ิบ เอ ็ดบาทถ ้วน) 
ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติ 
งานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม1ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที,ผู้รับจ้างไม่อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๘๘ บาท (แปดสิบแปดบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม,ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน  หรือมาไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เม ือผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข 
หร ือจ ัดส ่งพน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิงานให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญญาภายใน ๑ (หนี'ง) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิ 
บอกเลิกสัญญาไต้

การที่ผู้ว ่าจ้างไม,บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ น้ันไม1เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

£ .๖  ใน การท ำงาน จ ้าง ถ ้าเก ิดความ เส ียห ายใดๆ  ไม,ว ่าจะ เก ิด ข ี่,นแก,บ ุคลากร 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความขำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก,ทรัพย์สิน 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก,ผู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เส ียหายจริง ภายในระยะเวลา 
ที่ผู้'ว่า'จ้างกำหนด

๕.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว่ไม่สะอาด
หรือไม,เร ียบร ้อย หร ือใช ้เคร ืองม ือเคร ืองใซ ้และว ัสด ุอ ุปกรณ ีหร ือน ํ้ายาท ี'ไม ่ม ีค ุณ ภาพตามมาตรฐาน 
หรือค ุณภาพไม'ด ี หรือทำไม,ถ ูกต ้องตามส ัญ ญ าข ้อใดข ้อห น ีงเว ้น แต ่กรณ ีตามช ้อ  ๕.๕ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแกไขงานที'บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแกไข 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้
ธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังบึ 

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือ!(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างท้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผ้ว่าจ้างเห็นสมควร

/ (๒) ปรับเป็นรายวัน.
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(๒) ปร ับ เป ็นรายว ัน  ในอ ัตราว ันละ ๘๗๑ บาท (แปดร ้อยเจ ็ดส ิบ เอ ็ดบาทถ ้วน ) 
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แกไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ 
บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างตองรับผิดขอบค,าใซ้จ่าย ที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
ต้องเสืยไปท้ังหมดโดยสินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างไต้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม ่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ 
ให้แก,ผู้ว ่าจ ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว ่าจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยขอบ

ในกรณ ีท ี' ผ ูว้ ่าจ ้างขอให ผ้ ูร้ ับ จ ้างเป ล ี่ยน ต ัว ผ ูค้วบคุมงาน ผ ูร้ ับจ ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม,เร ียกร ้องค ่าใช ้จ ่าย หรือค่าเส ียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน 
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้ร ับจ้างจะยกเหตุทีมีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที,ผู้ร ับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที,ผ ู้ว ่าจ ้างแต่งตั้งม ีส ิทธิเข ้าไปตรวจการจ้างไต้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑  ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ีจะท ำการแก ้ไข  เพิ,มเต ิม ห ร ือลดงาน จากรายละเอ ียด  

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาไต้ทุกกรณี โดยไม1ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู'สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน 
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่อ^หลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย
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๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
ส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดขอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑®. การควบคุมงาบโดยผู้ว่าจ้าง
ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจ 

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานที่จ้างนึ๋ไต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวก ับงานทีจ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม ่เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างหรือผ ู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

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

ข้อ ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เกิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว ่าจ ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม'ขดใขให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะหักเอาจากจำนวน 
เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที

หากคำปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่ายท ีบ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ีต ้อ งข ำระ  
หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม'เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมขำระส่วนที,เหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบล้วน 
ตาม จำน วน ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ีย ห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่าย น ั้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด ) ว ัน น ับ ล ัดจากว ัน ท ี่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

/หากมีเงิน



หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ©๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ี,งอ ันใดท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึ่งอ อกตาม ความ ใน กฎ ห ม ายว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  
ทำให้ผ ู้ร ับจ้างไม,สามารถทำการตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ได ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เร ียกร ้องในการท ี่จะของดห ร ือลดค ่าปร ับ  หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม1มีเง ื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานซ ัดแจ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงถัน คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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คำส ั่ง องค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตกรุรเด ินรถที่ ๖
ท่ี ^ t o ๙ ไ

เรื่อง แต ่งต ั้ง คณ ะกรรมการพ ิจารณ าผลการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ และคณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ สำหรับ 
การป ระกวดราคาจ ้างว ่าจ ้างเห มาท ำความส ะอาดอ ู'บ รมราขขน น ี เขตการเด ินรถท ี่ ๖ ด ้วยว ิธ ีประกวดราคา

อิเล ็กทรอนิกส์ (e -b id d in g )

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างว ่าจ ้าง 
เหมาทำความสะอาดอู่บรมราชฃนนี เขตการเดินรถที่ ๖ ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพ ื่อให ้ 
เป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒ £๖๐ จึงขอแต่งตั้ง 
รายขื่อต่อไปนี้เป ็น คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างว ่าจ ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราซชนนี เขตการเดินรถที' ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)

คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์
๑. ผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการเขจการเด ินรถที่ ๖ ประธานกรรมการฯ

๒. ห ัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เซตการเดินรถที่ ๖ 

๓. นิติกร ๔ กรรมการ
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

๔.หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที ๖ 

อำนาจและหน้าท ี่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส ่วนราซการกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบ ัติการเดินรถ ๒ 

เขตการเดินรถที่ ๖
/  ๒:หัวหน้างานปฏิบัติการเดินรถ

กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๖ 
๓. นายวันขัย พสุรัตน์ พนักงานธุรการ ๔

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการและเลขานการ
งานธุรการปฏิบ ัต ิการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบ ัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถท ๖ 4



อา,นาจและหบาท
ตรวจรับพัสดุ ให้เป้นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเน ินการตารระเบ ียบ 

กระทรวงการคลังว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒(ร๖ ๐  ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันที่ fejGT กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการเขตการเด ินรถที่ ๖ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง*หมาทำความสะอาด
บริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฎิบํตการเดินรถ 2,3 สำนักงานเขต (อู่บรมราชชนนี) เขตการเดินรถที่ 6

1. ขอบเขตจ้างเหมาทำความสะอาด
1.1 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอู,บรมราชชนนี ประกอบด้วยอาคารที่ทำการสำนักงานที่ทำการ 

เขตอาคารที่ทำการกลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเดินรถ2 ,3 อาคารสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารอาคารสันทนาอาคาร 
โรงอาหาร ลานจอดรถ ห้องนํ้าชาย-หญิง ปอมยาม และปอมปล่อยรถ ป็ายเครื่องหมาย ต่าง  ๆ ระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

1.2 กำหนดเวลาปฏิบัติงาน ให้มีพนักงานทำความสะอาดตั้งแต่เวลา 07.00 น.ถึงเวลา 17.00น.โดย 
ปฏิบัติงานในวันทำการ จำนวน 6 คน วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ลดลงเหลือ 3 คน

1.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์โดยระบุชนิดและยี่ห้อ 
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

1.4. การทำความสะอาด
1.4.1 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทำความสะอาดถังขยะและนำไปทิ้งในที่จัดเตรยมไว้
1.4.2 กวาดถูพื้นที่ภายในบริเวณอาคารและห้องทำงานในที่ทำการสำนักงานเขต และกลุ่ม 

งานปฏิบ ัต ิการเดินรถ 2,3 อาคารสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร อาคารสันทาการ อาคารโรงอาหาร และ 
ห้องนํ้าชาย-หญิง

1.4.3 ดูแลทำความสะอาดห้องนํ้าอย่างสมรเสมอ
1.4.4 นำขยะไปทิ้งและทำความสะอาดถังขยะ
1.4.5 ทำความสะอาดกระจกเงา
1.4.6 ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า
1.4.7 เก็บรอยสกปรกบนฝาผนัง และฉาก
1.4.8 ขัดล้างทำความสะอาดพื้น
1.4.9 ดูแลรักษาบริเวณลานจอดรถภายในอู่ให้สะอาดอยู่เสมอ

1.5 การทำความสะอาดประจำสัปดาห์ละ 1 คร้ัง
1.5.1 เช็ดฝน บัดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป็ายเครื่องหมายต่าง ๆ
1.5.2 ขัดล้างฝาผนัง และพื้นภายในห้องนํ้าทั้งหมด
1.5.3 ล้างทำความสะอาดถังขยะ

1.6 การทำความสะอาดประจำเดือน
-ล้างพื้นบริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานเขต และที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3

2. คุณสมบัติพนักงานทำความสะอาด
2.1 เพศชายหรือหญิงที่ม ีอายุตั้งแต่ 18ป ีถ ึง 55ปีหรือจนกว่าผู้ว ่าจ้างจะเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จ 

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ^  ^ ๆ
ริ- '1
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2.2 ต ้องไม ่ม ีโรคประจำตัวท ี่ม ีผลต่อการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ทำความสะอาด และมีร่างกายที่สมบูรณ์ 

แข็งแรงไม,เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร,ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน พร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยจะต้องจัดส่ง 
เอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบํติหน้าที่

2.3 ต้องไม่เคยมีประวํติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทั่วไป โดยจะต้องจัดส่งประรัติอาชญากรรม 
ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิปติหน้าที่

2.4 ต ้องม ีบ ัตรแส ดงให ้ผ ู้ว ่าจ ้างตรวจส อบ ไต ้ เช่น บ ัตรประชาชน ทะเบ ียนบ ้าน หลักฐาน 
การศึกษาและอื่น ๆ

2.5 ต ้องแต ่งเคร ื่องแบบตามแบบท ี่ผ ู้ร ับจ ้างกำหนด และต ิดป ็ายแสดงช ื่อนามสก ุล พร้อมทั่ง 
หมายเลขประจำต ัวตลอดเวลาท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานทำความสะอาด โดยแจ้งช ื่อ-นามสกุล พร้อมทั่งหมายเลข 
ประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบ ัต ิงานทำความสะอาด โดยแจ้งชื่อ-สกุลพร้อมทั่งรูปถ่ายของลูกจ้างทำความ 
สะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า

2.6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไม่หลับ ไม'ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น หรือเมาสุราของมึนเมา 
อย่างอื่นในเวลาปฏิบํติหน้าที่

2.7 ต้องลงลายมือชื่อมาปฏิบัติหน้าที่และเมื่อกลับทุกครั้ง โดยผู้จัดหาในลงชื่อการปฏิบํติงาน
3.ข้อสงวนสิทธึ๋

3.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม 
สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุปติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าน้ัน

3.2 องค์การทรงไว้ซื่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญา 
ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซํ่งลิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ 
โดยผู้ชื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรยกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ



!

รายละเอียดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการทำความสะอาด 
อู,บรมราชชนนี เขตการเดินรถท่ี 6

พ

ลำดับ รายการอุปกรณ์ หมายเหตุ
1 เครื่องขัดพื้น
2 แผ่นขัดทำความสะอาด
3 ไม้กวาดลาน ไม้กวาดอ่อน
4 ที่ตักขยะ
5 ถังนํ้าพลาสติก ขันนํ้า สายยาง
6 แปลงขัดพื้น แปลงล้างห้องนํ้า
7 ผ้าเช็ดโต๊ะ
8 เครื่องดูดฝ่น
9 นํ้ายาล้างห้องนํ้า
10 นํ้ายาดับกลิ่นฆ่าเชื้อโรค
11 นํ้ายาตับฝ่น
12 นํ้ายาเช็ดกระจก
13 นํ้ายาลอกเท็กซ์
14 นํ้ายาถัดสนิม
15 สบู่เหลวล้างมือ
16 นํ้ายาปัดเงาพื้น
17 นํ้ายาเช็ดโทรศัพท์
18 ผงซักฟอก



ใบ เส น อ ราค าจ ้างด ้ว ย ว ิธ ีป ระก ว ด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (e -b id d in g )

เรียน ผอ.ขดร.๖ ผานหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ชันโซ โซลูข่ัน เซอร์วิส จำกัด หมูบ้าน พฤกษา๖๒ เลขที่ ๓๓๔/๑๔๗ หมูท่ี ๔ 
ถนน หนามแดง-บางพลี ตำบล บางพลีใหญ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๔๐ 

โทรศัพท์ ๐๘๙๐๑๐๙๗๖๓ โดย นายเกษม ทวีสุข ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๑/๒๔๖๓ 
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้นแล้ว
รวมทั้งรับรองวาข้าพเจ้าเนินผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไมเนินผู้ทิ้งงานของทางราฃการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างวาจ้างเหมาทำความสะอาดอูบรมราซฃนนี 
เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ 
เนินเงินทั้งส้ิน ๘๗๐,๖๗๘.๐0 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เนินระยะเวลา ๑๒๐ วับ บับแตวันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้ 
ณ เวลาใดก็ได้กอบที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ 
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส,งมอบ
ข้าพเจ้ารับรองที่จะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เนิบผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 
ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก' องค์การ กอนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเนินจำนวนร้อยละ ๔ 
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไมปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ 
หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีขดใช้คาเลียหายใดที่อาจมีแก,
องค์การ และ องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเนิบผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การ 
อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดขอบในคาใช้จ่ายใด  ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗. เพื่อเนินหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแหงคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - 
เพื่อเนินหลักประกันการเสนอราคาเนินเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง  ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา องค์การ ไมตองรับผิดชอบใด  ๆในความผิดพลาด หรือ



ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที, ๑๑ สิ!!ปีm  พ.ศ. ๒๕๖๓

/ น พ าษ ม  ทวีสุข )
กรรมการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160009776 
รหัสอ้างอิง OTP zyUU 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๑๕๕๖๓0๐๕๗๒๐
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ 

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่
๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ เร่ือง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมา 
ทำความสะอาดลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) และเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที, ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ นัน

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดลู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๖ คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ 
ราคา ได้แก่บริษัทชันโซ่โซลูซั่นเซอร์วิสจำกัด(ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุดเปีนเงินทั้ง 
ส้ิน ๘๗๐,๖๗๘.๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า 
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 0 )0  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

V <y

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


