บันทึกข้อความ
BMTA

00คการบนสรบจa นนกรุรเทพ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) / พ / ๒๔๖๓
วันที่ I f / / / กันยายน ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๘
ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งทำความสะอาดบริเ วณ พื้น ที่
กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถที่ ๓ เขตการเดิน รถที่ ๘ อู่ส วนสยาม ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๗๐/๒๔๖๓ ลงวัน ที่
๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ กับ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวบูลย เทยสวสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

G -'

ออฺค์การฒส่อขวลฺบนกรอเกพ
BMTA

Bangkok Mass Transit Authority

สำนัก งานใหญ่ เลข ท ี่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑๐
อพ์ทารบนส่อบวลบนกsoเกพ โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด
บริเวณพื้นที่กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
สัญญาเลขที่ .!?•.^°/.^*???.........
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ๋บ ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่ .๒๘...กันยาย.'น..M&P.................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ช ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที' ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติ
บุค คลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๓๕๖๑ ตามหนัง สือ รับ รองฉบับ ที' ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๑๙๕ ลงรัน ที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนัก งานใหญ่ต ํ่ง อยู'เลขที ๑๘/๑๔๕ หมู่ ๑๑ ซอยนวลจัน ทร์ ๓๖ แยก ๔
แขวงนวลจัน ทร์ เขตบึงกุ,ม กรุง เทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ นาย กฤษฎา สุดธรรม ผู้ร ับ มอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำความสะอาด บริเวณพื้น ที่
กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถที่ ๓ อู,สวนสยาม เขตการเดิน รถที, ๘ ตั้ง อยู่เลขที, ๘/๑๘๕-๑๙๑ ซอยสวนสยาม ๙
(อมรพันธ์นคร ๘) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑.๑ จำนวนพนัก งาน ๑ คน ในอัต ราค่า จ้า ง คนละ ๑๒,๔๖๕.๕๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด
บริเวณลานที,ท ำการขั้น ๑ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓ เขตการเดิน รถที่ ๘ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๑.๑.๒ จำนวนพนัก งาน ๑ คน ในอัต ราค่า จ้า ง คนละ ๑๒,๔๖๕.๕๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด
บริเวณลานจอดรถโดยสาร กลุ่ม ปฏิบ ัติก ารเดิน รถที่ ๓ เขตการเดิน รถที่ ๘ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้ง แต่เวลา
๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๒
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๒๔,๙๓๑ บาท (สองหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุตามเอกสารแนบท้าย
สัญ ญาผนวก ๒ และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสัญ ญารวม,ท ั้ง เอกสารแนบท้า ย
สัญ ญา ผนวก ๒ โดยมีก ำหนดเวลา ๑๒ (สิบ สอง) เดือ น นับ ทั้ง แต่ว ัน ที ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓ ถึง วัน ที่
๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๔ รวมเป็น เงิน ค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาจ้า งเป็น จำนวนเงิน ทั้งสิน ๒๙๙,๑๗๒ บาท
(สองแสนเถ้า หมื่น เถ้า พัน หนึ่ง ร้อ ยเจ็ด สิบ สองบาทถ้ว น ) ซึ่ง รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม จำนวน ๑๙,๔๗๒ บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความ
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญ ญานี้
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญ ญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก,การปฏิบ ัต ิง านตามข้อ ๑.๑ รวมทั้ง ให้ใ ช้ส ถานที'เพื่อ เก็บ เครือ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ต ่า งๆ
ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือ
เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ด ัง กล่า วและต้อ งรับ ผิด ขอบเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ ไปเก็บไว้
ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง
ท ี' น ำ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑
ที่ ๖๔๖A3๔๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓
จำนวน ๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณ ลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓
จำนวน ๔ หน้า
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความ
สะอาด กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
จำนวน ๑ หน้า
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๓
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาทำความสะอาด

๓
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๓
เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓

จำนวน ๑ หน้า

ความใดใบเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใ ช้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกัน เอง ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิ่ง ใดหรือ การอัน ใดอัน หนึ่ง ที่ม ิไ ด้ร ะบุไ วิใ นรายละเอีย ดแนบท้า ยสัญ ญานี้ แต่เป็น การ
อันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้า งได้น ำหลัก ประกัน เป็น เงิน สดตามใบเสร็จ องค์ก าร
ขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขที่ แ-๖๓-๙-R0--๐๒๗๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๙ บาท
(หนึ่ง หมื่น สีพ ัน เก้าร้อ ยห้าสิบ เก้าบาทถ้ว น) ซึ่ง เท่ากับ ร้อ ยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้า ง มามอบให้แก,ผู้ว ่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับ จ้างใช้ห นังสือคํ้าประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณีซ ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย น
ให้ท ราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ กำหนดหรืออาจเป็น
หนัง สือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ไ ด้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมาให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้ร ับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลักประกันที,ผู้ร ับ จ้างนำมามอบให้ด ังกล่าวลดลงหรือ เสื่อ มค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกัน ใหม่ห รือหลักประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว ่า จ้า งภายใน
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
/ข้อ ๔. การจ่ายเงิน

(si

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระค่า จ้า ง เมือ ผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามสัญ ญาจ้า งในข้อ ๑
และผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้ต รวจรับ การการจ้า งไว้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว โดยจะจ่า ยค่า จ้า ง
เป็น รายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๒๔,๙๓๑ บาท (สองหมื่นสี่พัน
เก้า ร้อ ยสามสิบ เอ็ด บาทถ้ว น) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ต่อ เดือ น รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม รวมเป็น เงิน ตลอดอายุ
สัญ ญาจ้า งจำนวน ทั้ง สิ้น ๒๙๙,๑๗๒ บาท (สองแสนเก้า หมี,นเก้า พัน หนึ่ง ร้อ ยเจ็ด สิบ สองบาทถ้ว น )
รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม โดยผู้ว ่า จ้า งจะชำระค่า จ้า งให้ผ ู้ร ับ จ้า งหลัง จากผู้ร ับ จ้า งได้ท ำงานเสร็จ เรีย บร้อ ย
และผู้ว ่า จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้ต รวจรับ มอบงานที่ส ่ง มอบในแต่ล ะงวดเรีย บร้อ ยแล้ว ภายโน
๓ ๐ (สามสิบ ) รัน น ับ แ ต ่ร ัน ท ีไ ด ้ร ับ 'ใบ แ จ ้ง ห น ี้โ ด ยผ ู้' รับ จ ้า งจ ะ ต ้อ งส ่ง ใบ แ จ ้ง ห น ี้ใ ห ้ผ ู้ว ่า จ ้า ง
เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน
ในกรณีท ี่ร ัฐ บาลประกาศเปลี่ย นแปลงกำหนดอัต ราค่าจ้างแรงงาน'ขั้น ตั่า ภายหลัง
สัญ ญานี้ มีผล'ใช้'บังคับ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่า จ้า งเฉพาะค่า แรงของพนัก งาบของผู้ร ับ จ้า ง
ตามอัต ราส่ว นต่า งของค่า จ้า งขั้น ตรที่ร ัฐ บาลกำหนดเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะพิจ ารณาด้ว ยเหตุผ ลที่ส มควร
และเป็น ธรรมหากผู้ว ่า จ้า ง ไม,สามารถตกลงตามที่ร ้อ งขอเพราะเหตุข ัด ข้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะ
เหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๕ หน้าที่และความรับ ผิดของผู้รับ จ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ปิจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขน
ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญ ญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป็ายซื่อ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง พนัก งานตามรายซือ ที่แ จ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบล่ว งหน้า มาทำความ
สะอาดและปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญารวมถึง รายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที่ก ำหนดไวในเอกสารแนบท้า ย
สัญญาผนวก ๒
๔.๒ ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่าจ้างได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว พนัก งาน
หรือ เปลี่ย นเครือ งมีอ เครื่อ งใช้ห รือ วัส ดุอ ุป กรณ์ รวมทั้ง นํ้า ยาทำความสะอาดและนํ้า ยาอื่น ใดสำหรับ
ใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็น ไปตามที่ร ะบุใ นรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที,กำหนด
ไว้ไ นเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ส่ว นการทำความสะอาดเป็น รายเดือ น ให้น ับ ระยะเวลาแรกตั้ง แต่
วัน ที่กำหนดให้เริมลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วัน ต่อจากวัน สุดท้าย
แห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย
๔.๔ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานของผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิง านจ้า งให้ส ะอาด
เรีย บร้อ ยและถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาตลอดเวลาที่ป ฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา หากปรากฏว่า พนัก งาน
ของผู้รับ จ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติห รือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที,จะทำงานตามสัญ ญานี้
ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมเปลี่ยนพนัก งานให้ใหม่ หรือ แก้ไขอุป สรรคข้อ ขัด ข้อ งของการปฏิบ ัต ิงานจ้างตามที่ผ ู้ว ่าจ้าง
ไต้แจ้งให้ทราบ

Hose ThftBCican Co.,JM,

๔.๔ ในกรณีพ นักงานของผู้รับ จ้างไม่มาปฏิบ ัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน
ตามที่กำหนดไว้ หรือ มาแต่ไม่ป ฏิบ ัต ิงานตามรายละเอียดและเงื่อ นไขแนบท้ายสัญ ญา คู,สัญ ญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๕.๕.ร) ถ้าไม,มีพ น ัก งาน ของผู้'รับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง าน หรือ มาปฏิบ ัต ิง าน
ไม1ครบจำนวน หรือ มาแต่ไ ม่ป ฏิบ ัต ิง านในวัน ใด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญา
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๓00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่
วับที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมี
พนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน
ถ้า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตามสัญ ญาในแต่ล ะวัน
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๙ ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตามจำนวนชั่ว โมงที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่อ ยู่
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓๔ บาท (สามสิบสี,บาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
๕.๕.๒ ถ้าไม,มีพ นัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง าน หรือมาไม,ครบจำนวน
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแบบท้ายสัญ ญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง
จะต้อ งรับ ผิด ตามข้อ ๕.๕.ร) แล้ว เมือ ผู้ว ่า จ้า งได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างทราบแล้ว ผู้ร ับ จ้างยังไม่ด ำเนิน การแกไข
หรือ จัด ส่ง พนัก งานมาปฏิบ ัต ิง านให้ถ ูก ต้อ งครบล้ว นตามสัญ ญาภายใน ๑ (หนึ่ง ) วัน ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
บอกเลิกสัญญาไต้
การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม,บอกเลิก สัญ ญาตามความในข้อ ๔.๕.๒ นั้นไม,เป็น เหตุให้ผ ู้ร ับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๔.๖ ในการทำงานจ้า ง ล้า เกิด ความเสีย หายใดๆ ไม'ว่า จะเกิด ฃึ่น แก'บุค ลากร
ของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอก หรือ ก่อ ให้เกิด ความขำรุด บกพร่อ งเสีย หายหรือ การสูญ หายแก,ทรัพย์สิน
ของผู้ว ่าจ้า งหรือ ของบุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ ของบุค คลภายนอก อัน เป็น ผลสืบ เนื่อ งมาจากการกระทำ
หรือละเว้น การกระทำของผู้รับ จ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับ ผิดซดใช้ค ่าเสียหาย
ให้แก,ผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอก ตามจำนวนทีเสีย หายจริง ภายในระยะเวลา
ที่ผู้'ว่า'จ้างกำหนด
๔.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไวไม่สะอาด
หรือไม,เรีย บร้อ ย หรือ ใช้เ ครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณีห รือ นํ้า ยาที,ไม1มีค ุณ ภาพตามมาตรฐาน
หรือ คุณ ภาพไม่ด ี หรือ ทำไม่ถ ูก ต้อ งตามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง เว้น แต่ก รณีต ามข้อ ๔.๔ เม ือ ผ ู้ว ่า จ้า ง
หรือผู้แ ทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับ จ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรืบแกิใฃงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแถ้ไข
ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเขิง
ในกรณีที,ผู้รับ จ้างกระทำผิดสัญ ญาดังกล่าวตามข้อ ๔.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๖
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง
ผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้!ขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บ ุคคลอื่น ทำงานแทนผู้รับ จ้าง โดยผู้รับ จ้างต้อ งรับ ผิด ชอบค่าใช้จ ่าย ที,ผู้ว ่าจ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี
ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่วงแต่บ างส่วนจะไต้ร ับ ความยิน ยอมเป็น หนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อ น การที่ผ ู้ว ่าจ้างไต้อ นุญ าต
ให้จ ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่
ตามสัญ ญานี้ และผู้รับ จ้างยังต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้รับ จ้างช่วง หรือตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้างต้องชำระค่าปรับ
ให้แ ก'ผู้ว ่าจ้างในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่ว งตามสัญ ญา ทั้ง นี้ ไม,ตัด สิท ธิผ ู้ว ่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับ จ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุม การทำงาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ
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ผู้ควบคุมงานนนเหถอว่
าเดแจงแก่
ผูรบจางแลวเดยชอบ
ในกรณีท ี'ผู้ว ่า จ้า งขอให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว ผู้ค วบคุม งาน ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอม
เปลี่ย นตัว ให้ท ัน ที โดยจะไม,เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่า เสีย หายใดๆ จากผู้ว ่า จ้า ง ถ้า ผู้ร ับ จ้า งจะเปลี่ย น
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย
๗.๒ ในกรณีท ี่เกิดปัญ หาแรงงานของผู้ร ับ จ้าง ผู้ร ับ จ้างจะยกเหตุท ี่ม ีป ัญ หาแรงงาน
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้!ข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้
ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า งเตรีย มการหรือ กำลัง ทำงานจ้า งตามสัญ ญานี้อ ยู่ คณะกรรมการ
ตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้แ ทนที่ผ ู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง มีส ิท ธิเช้าไปตรวจการจ้า งไต้ต ลอดเวลา ผู้ร ับ จ้า ง ผู้ค วบคุม งาน
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ย นแปลงงาน และต่อ สัญ ญาจ้างในกรณีจ ำเป็น
๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ีจ ะทำการแก้ใ ข เพ ิ่ม เติม หรือ ลดงานจากรายละเอีย ด
และเงื่อนไขแนบท้ายสัญ ญาไต้ท ุก กรณี โดยไม,ต้อ งเลิก สัญ ญานี้ การดำเนิน การตังกล่าวต้อ งทำความตกลง
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้า จะต้อ งเพิ่ม หรือ ลดเงิน ค่า จ้า ง ตามสัญ ญานี้ คู'สัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยจะ'^
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๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีค วามจำเป็น ต้อ งจ้างผู้ร ับ จ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (ลาม) เดือน
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเติม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา
ข้อ <5)0. การบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุท ี่ผู้รับ จ้างผิดสัญ ญาข้อ ๕.๕.๒
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี
สิท ธิท ี่จ ะจ้างบุค คลอื่น ทำงานต่อ ไปได้โ ดยผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบ ในค่า เสีย หายซึ่ง เป็น จำนวนเกิน กว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป
ข้อ ©๑. การควบคุม งานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิต รวจ
และควบคุมงาน ให้เป็น ไปตามที่ระบุในสัญ ญาและเอกสารแนบท้ายสัญ ญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ
การที่ผ ู้ว ่า จ้า ง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ
เกี่ย วกับ งานที,จ้า งตามวรรคหนึ่ง ไม,เป็น เหตุใ ห้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ว ่า จ้า ง
กับ พนักงานของ ผู้ร ับ จ้า งอยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิส าหกิจสัม พัน ธ์
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด
การวิน ิจ ฉัย ว่า ผลงานทีผ ู้ร ับ จ้างทำนั้น เสร็จ เรีย บร้อ ยถูก ต้อ งตามสัญ ญาหรือ ตาม
ความประสงค์ข องผู้ว ่า จ้า งหรือ ไม, กรณีใ ดเป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ เป็น เหตุใ ดๆ อัน เนือ งมาจากความผิด
หรือ ความบกพร่อ งของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที,ผู้รับจ้างไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย รวมทั้ง
ในกรณีท ี่ม ีป ้ญ หาเกี่ย วกับ การตีค วามสัญ ญานี้ห รือ เกี่ย วด้ว ยเรือ งใดๆ ที,เกิด ขึ้น ตามสัญ ญานี้ หรือ เกี่ยวพัน
กับ สัญ ญานี้ไม่ว่าป้ญ หานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญ ญานี้
สิ้น สุด ลงหรือ ภายหลัง จากที,ผู้ร ับ จางทิ้ง งาน ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ถ ือ เอาคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า งเป็น เด็ด ขาด
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ
ข้อ ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิด ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแก,ผู้ว ่า จ้า ง ผู้ร ับ จ้างต้อ งซดใช้ค ่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่าย
ดังกล่าวให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะหัก เอาจากจำนวน
เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย ห าย ห รือ ค่า ใช้จ ่า ยท ีบ ัง คับ จากเงิน คำจ้า งท ีต ้อ งชำระ
หรือ หลัก ประกัน ตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นที,เหลือ ที'ยังขาดอยู่จ นครบถ้ว น
ตามจำนวนคำปรับ ค ำเส ีย ห าย ห รือ คำใช ้จ ่า ยน ั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน น ับ ถ ัเ จ า 1ก วัน ที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
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หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที,หัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณีอ ับ หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ืบ ตามที'กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึง ออกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื่อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ทำให้ผ ู้ร ับ จ้างไม,สามารถทำการตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ต้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งแจ้ง เหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน นับ ถัด จากวัน ทีเหตุน ั้น สิ้น สุด ลง หรือตามที'กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ
เรีย กร้อ งในการที,จะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่ม ีเงื่อ นไขใดๆ ทั้งสิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานซัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงถัน คู'สัญ ญาไต้อ ่านและเช้าใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงขื่อ....ไไไบัน ี้^ ...........( ะ ^ . . ^ ^ . . . นู้ว่าจ้าง
(นางส ^ m u เปีย ม^รริณ ์ว ั”
(บริษัท มอร์ แดน คลีน จำ
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ลงซอ..........................................................พยาน
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เซตการเดินรถที, ๘
ที่
ฅ
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างพนักงานทำความสะอาด บริเวณกลุ่ม
งานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เซตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ มีความประสงค์จะ จ้างพนักงานทำความ
สะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อ
ไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างพนักงานทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. นายอภิชาติ เนตรประดิษฐ์
ประธานกรรมการฯ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ เขตการเดินรถที่ ๘
๒. นางสาวอารมย์ สุขสอาด
กรรมการ
หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ
๓. นางสาวกัญจน่ณัฏฐ์ วราทํคำ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริการ
อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เข้ญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวิในหนังสือเชิญ
ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา
สั่ง ณ วันที่ พ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุข้ญ ประณิธานวิทยา)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘ รักษาการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ะTOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ซื่อโครงการ จ้างพนักงานทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เงินงบประมาณโครงการ ๒๙๙,๒๔๙.๙0 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)
ราคากลาง ๒๘๔,๘๘๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตริว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาบ และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้1ทิ้งงาบเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธ์ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การ
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒
ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนา
ถกต้อง
(๒)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรปร
ประชาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ส่วน พร้อมทิ้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราควเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันไนฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ค้าเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใข่สัญชาติไทย
ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุใว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่โดัยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๓. ๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(๒) หนังสือมอบอำนาจซี่งปิดอากรแสตมบีตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที,ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน ๗ วับ นับกัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ซ1นะ เฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันทีไต้รับแจ้งและจะต้องวางหลัก
ประกับสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าจ้างที่ เฉพาะเจาะจง ไต้ให้กรมยึดถือไวในขณะทำสัญญา
โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสต
๖.๒ เข็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก,กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงิน
ทุนหลักทรัพย์ ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งขื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม,มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันที่ผู้ซนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน
๘. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง
ผู้ซนะการ เฉพาะเจาะจง ซึ่งไต้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ชำรุดบกพร่องของสิงของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๑ ปี นับกัดจากวันที่กรมไต้รับมอบงาน โดยผู้
ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใช้การไต้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 (อู่สวนสยาม)
1. ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด
1.1 บริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 38, ห้องการเงินค่าโดยสาร, ห้องบัญชีค่าโดยสาร
1.2 บริเวณห้องโถงและห้องนํ้าซั้น 1, ห้องงานอุบัติเหตุ, ห้องวิทยุสื่อสาร (ยกเว้น ขั้น 2, ขั้น 3)
1.3 บริเวณทำปล่อยรถ ทำความสะอาดห้องนายทำ, ห้องจ่ายงาน, ห้องโรงเรียนสอนขับรถ, ห้องนํ้า
และบริเวณรอบๆ ที่พักพนักงาน
1.4 บริเวณลานจอดรถอู่สวนสยาม
2. การทำความสะอาดประจำวัน
2.1 เก็บกวาดพื้นที่ในบริเวณ โดยรอบให้สะอาด
2.2 ถูพื้นภายในบริเวณโดยรอบให้สะอาด
2.3 เก็บผง เทขยะ ตามห้องทำงานที่ทำการและพื้นที่ขั้น 1 ที่ทำการ กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถที่ 3
เขตการเดินรถที่ 8 ทั้งหมด
2.4 ปดกวาดหยากไย่ ตามฝืาเพดาน ฝาพนัง และซอกมุมต่างๆ
2.5 กวาดพื้นที่บริเวณลานจอดรถโดยสารให้สะอาด
2.6 เก็บกวาดขยะมูลฝอยในบริเวณลานจอดรถให้สะอาด
2.7 กวาดพื้นที่ลานจอดรถ ที่มี,นา'ท่วม'ขัง'ให้แห้ง
3. ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ๆละ 1 ครั้ง
3.1 ทำความสะอาดฝาผนัง เข็ดรอยเฟ้อนตามฝาผนังด้วยนํ้ายา
3.2 ขจัดคราบสกปรกทางเดินขึ้น-ลงบริเวณอาคารที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 38
3.3 ขัดล้างฝาผนัง และพื้นภายในห้องนํ้า และสุขภัณฑให้สะอาด
4. จำนวนพนักงานทำความสะอาดและระยะเวลาการทำงาน
4.1 ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการขั้น 1 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.2 ทำความสะอาดบริเวณลานจอดรถโดยสาร กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 8 วัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4.3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
5. อุปกรณ์เครื่องใข็ในการทำความสะอาด เป็นหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้จัดหาเองทั้งสิ้น โดยระบุซนิดและ
ยี่ห้อที่ใซ้ในการทำความสะอาด
6. คุณลักษณะเฉพาะของพนักงานทำความสะอาด
6.1 ต้องมีประสบการณ์ด้านทำความสะอาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.2 ต้องมีหนังสือรับรอง หรือการรับรองจากบุคคลระดับหัวหน้างานถึงการใ
สะอาด
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6.3 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางกฎหมาย
6.5 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบที่ผู้รับจ้างกำหนด และติดป้ายขื่อ แสดงขื่อ นามสกุล พร้อมทั้ง
หมายเลขประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด
6.6 ทำความสะอาดที่ทำการขั้น 1 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 38 ลานจอดรถโดยสาร ห้องที่
ทำการนายท่าและบริเวณโดยรอบลานที่ทำการ
6.6.1 ต้องมาปฏิบัติหน้าที่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันอาทิตย์ ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จำนวน 1 คน และทำงานแทนคนที่หยุดวันเสาร์ด้วย
6.6.2 ต้องมาปฏิบ้ตหน้าที่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จำนวน 1 คน และทำงานแทนคนที่หยุดวันอาทิตย์ด้วย
7.
หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำการไปยังสถานที่แห่งใหม่ ผู้รับจ้างตกลงจัดพนักงาน
ทำความสะอาดไปปฏิบัติห น้าที่ต่อจนครบกำหนดอายุสัญ ญา และตกลงรับค่าจ้างในอัตราเดิม กรณีตังกล่าว
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

รายละเอียดอุป กรณ์ท !,ซัในการทำความสะอาด (กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 38)
ลำดับ

รายการ

1.

เครื่องขัดพื้น, ปิดเงา

2.

เครื่องดูดฝ่น

3.

ชุดเช็ดกระจก

4.

‘นายาเช็ดกระจก

5.

นํ้ายาฆ่าเชื้อ, ดับกลิ่น

6.

‘นายาล้างห้องนํ้า

7.

‘นายาถูพื้นประจำวัน

8.

นํ้ายาดันฝ่น

9.

นํ้ายาปัดเงา

10.

นํ้ายาเช็ดโทรศัพท์

11.

นํ้ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์

12.

นกยากันสนิม

13.

ผงซักฟอก

14.

'นายาเช็ดสแตนเลส

ยี่ห้อ

/
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Stere Than Clean Co.,Ltd.

18/145 ม. 11 ข.นวลจํนท<36 นยก 4 แขวงนวลจํนทร เขคปีงก้ม กพม. 10230
Tel.02 117-9482,098-263-9618,086-783-0667
เลขประจำส์วผัเร่๒ ภาฟั 0105558023561 (ฝาฟัก งานโน«\j)

Mot* Fkan CI«M

ใบเสนอรๆคา
QUOTATION

เลขฟั: MTC. 03 1/256 3
บ?การ:ดูแล?กไทความสะอาด
พฟักงานขาย KS
ใน'ศ่ 1 ฟันยายน 2563
เ?ยน:เร่[ฝานวยการเขดการเสืนรถฟั 8 องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพฯ
ฟิอสู่:องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพฯ ส่าฟักงานใหถ)เลขฟั 131 ถนนใฒนธรรม แขวงฬวยขวาง เขตฬวยขวาง กรงเทพมหานคร 10320
■

- -

.

■'■1..

.

.

..

'

-■

■ ■ .'■ ■ 1 ' "

โทรฬพฬ: 02-919-8949
สถานฟัฟับ?การ
กส่มปป็ปัสืการเสืนรถ3เขดการเสืนรถฟิร(สู่สวนสยาม)
ลำฟับ
รายการ
ITEM
ส่าจำงเหมาบ?การงานฬาความสะอาด สู่สวนสยามเขดการเสืนรถฟิ 8
ส่าจำงคนละ 12,467.64 บาทต่อเสือนรวมภาฟัไ,เลส่าเฬ่ม
กำหนดระยะเวลาคำเฟันการ 12 เสือน
ฟังแต่ใน'ศ่ 1 ดูลาคม 2563
ฟังใน'ศ่ 30 ฟันยายน 2564
โดยป็พฟักงานประจำ จำนวน 2 คน
ปปึฟ ัส ืงานส์งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. จำนวน 2 คน
(ฟัก?บประทานอาหารกลางใน 1 ฟัวโมง)
ปป็ฟ ัส ืงานในจํนท?สืงในดูก?และในอาฟัดฝ
(หยุดในเสา?และในฟักชดถกไ#)จำนวน 1 คน
ปปึฟัฟังานในจํนท?ฟังในเสา?
(หยุดในอาฟัตฝและในฟักช'ตถกไ#)จำนวน 1 คน

(สองแสนเกำหปีน เกำฟัน สอง?อยอ่สิบ สามบาทสามสิบ หกสตางค์)
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ฟอนไขการชาระเวน:30ใน หส่งจากวางปัล
จำนวน
ราคา/หฟัวย
รวมเป็นเวน
AMOUNT
1 งาน
279,648.00
279,648.00

จำนวนเวน
ภาฟัวุ(ลส่าเฟัม 7%

279,648.00
19,575.36
299,223.36

จำนวนเวนรวมฟังสิน

www.m orethan-clean.com
’URCHASE ORDER NO.

ขอแสดงความฟับฟัอ
ในนามบ?ไ?ทมอ?แคนคสิน
\

ดูกค์าดูไปีฝานาจลงนามพ?อมประฟับตราบ?ไ?ท
|ใ*ฟัฟังานส์งจำงตามราคาและเว่อนไขฟัเสนอ
ลงช่อ ...................................... เร่)ปีฝานาจจำจำง

(

^

m

นายกถชุ)เา ส่คธรรม
ฝ'จํดการฝ่ายขาย

I

3?.. L td,

....................................)
rH-

นายเหค ะ กรเนอนฟ้'ฟัการจำจำง กรณาลงแอสู่'ปีฝานาจจำจำง แส่วแฟิกชกส่บมา02-117-9482 Email:ks_sm45@yahoo.com
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More Than Clean Co.,Ltd.
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนัก งานทำความสะอาด บริเวณกลุ่ม งานปฏิบ ัติการเดินรถ ๓ เขตการ
เดินรถที่ ๘ ลู่สวนสยาม โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างพนักงานทำความสะอาด บริเวณ
กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๘ อู่สวนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการทำความสะอาด(๗๒.๑๐.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มอรั
แดน คลืน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
เจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ พ

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา สินอุดม)
ผ้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘
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คำสง องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ เขตการเดิน รถที่ ๘
ท ี่...
เรี่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ การจ้า งเหมาพนัก งานทำความสะอาด 'พี่น ที่บ ริเวณกลุ่ม
งานปฏิบ ้ต การเดิน รถ (ท เขการเดิน รถที่ ๘ อู่ส วนสยาม โดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ <5 มีความประสงค์จะ จ้า งเหมาพนัก งานทำความ
สะอาด พืน ที่บ ริเวณกลุ่ม งานปฏิป ตการเดิน รถ ๓ อู่ส วนสยาม โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง และเพื่อ ให้เป็น ไปตาม
ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื๋อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อ
ต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ การจ้า งเหมาพนัก งานทำความละอาด พื้น ที่บ ริเวณกลุ่ม งาน
ปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่สวนสยาม โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ห้วหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓

ประธานกรรมการฯ

๑ .

เขตการเดินรถที่ ร?
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ รท เขตการเดินรถที่ ร?
๓. พนัก งานธุร การ <r งานธุร การปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดิน รถที่ ร?

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขซองสัญญาหรอข้อตกลงนั้น
ลัง ณ วันที,:) ร1 กัน ยายน พ .ศ.๒fc-bo/ :
(นายวิชา สินอุดม)
ผ้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ร?

