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อ0ค์การบนส์ป๋บวลซบกร01ทพ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒ร'๕ ๔๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) ^ 0เ/๒๕๖๓ วันท่ี 0  ตุลาคม ๒๔๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ช.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.๒

ด้วย กลุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างท ำความ ส ะอาดบ ร ิเวณ พ ื้น ท ี่ 
กล ุ่ม ป ฏ ิบ ัต ิก าร เด ิน รถท ี่ ๑ เข ตก ารเด ิน รถท ี่ ๒ อ ู่ม ีนบ ุร ี ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่ จ .๘๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไท้ยสวัสดึ๋)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



BMTA
Don'msuua'oนวลนบกร0เทพ

ต้นฉบับ

อวคการนนส่วชวลนนกรุจเกพ
Bangkok Mass Transit Authority
สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔©-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒©๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด
บริเวณพ้ืนท่ี กลุ่มปฏิบัติการเดินรถท่ี ๑ เขตการเดินรถท่ี ๒ อู่มีนบุรี

สัญญาเลขที่ ท  

ส ัญ ญาฉบ ับน ี่,1ทำฃ ึ้'■น ณ องค ์การขนส ่งมวลซบกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..... ฉ . .ท ุ'ล า ค ม . . .......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐๔'๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซี่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ ่ายหน ึ่งก ับ  บริษ ัท มอร์ แดน คลีน จำก ัด ตามหนังส ือร ับรองของสำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัท 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขท ี่ ๐๑๐๕ ๕ ๕ ๘ ๐๒ ๓ ๕ ๖ ๑ ต า ม ห น ัง ส ือ ร ั’บ ร อ งฉ น ับ ท ี ๑ ๐ ๐ ๙ ๑ ๒ ๒ ๐ ๐ ๔ ๗ ๑ ๙ ๕  ลงว ัน ท ี่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำน ักงานใหญ ่ส ั่งอย ู่เลขท ี' ๑๘/๑๔ ๕  หมู' ๑๑ ซอยนวลจันทร ์ ๓๖ แยก ๔ 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ,ม กรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ นาย กฤษฎา สุดธรรม ผู้ร ับมอบอำนาจ 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ 
กล ุ่มปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถท ี' ๑ อู,ม ีนบ ุร ี เขตการเด ินรถท ี ๒ ส ั่งอย ู่เลขท ี ๑ ๐ /๑  หมู, ๑๓ ซอยตลาดใหม่ 
ถนนสืหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด 
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๐,๖๗๘.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบ 
สตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๕๓,๓๙๓ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้า
สิบสามบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุตามเอกสารแนบท้าย 
ส ัญญาผนวก ๒ และผ ู้ร ับ จ ้างจะต ้องป ฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูกต ้องครบ ถ ้วน  ตามส ัญ ญ ารวมส ั่งเอกสารแนบท ้าย 
ส ัญญาผนวก ๒ โดยม ีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เด ือน น ับส ั่งแต ่ว ันท ี ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔ รวมเป ็น เง ินค ่าจ ้างตลอดอาย ุส ัญญ าจ ้างเป ็นจำนวนเง ิน  สั่งสิ้น ๖๔๐,๗๑๖ บาท
(หกแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายุทั้งปวงแล้ว 
โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

และคาเซจายทงบวงแลว
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/ ๑ .๑.๑ อาคาร.......



๒

๑.๑.๑ อาคารสำนักงานที่ทำการ กลุ่มปฏินัติการเดินรถที่ ๒ ช้ัน 
๑.๑.๒ อาคารอเนกประสงค์ 
๑.๑.๓ ห้องนายท่าอู่
๑.๑.๔ ท่าปล่อยรถ และศูนย์การควบคุมการเดินรถ ครอบครัวสุขสันต์ 
๑.๑.๔ ศาลาที่พักผู้โดยสาร 
๑.๑.๖ ที่พักพนักงาน 
๑.๑.๗ ลานจอดรถโดยสาร
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันท่าการ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา จำนวน ๑ คน 

และต ั้งแต ่เวลา ๐ ๖ .๐ ๐ -๑ ๖ .๐ ๐  นาฬ ิกา จำนวน ๔ คน โดยจัดหาพนักงานมาปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ในวันหยุด 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน ๓ คน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๒ ผู้ร ับจ้างตกลงรับจ ้างท ่างานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่ม ีความ 
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ท่าความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ 
ท่าความสะอาด โดยผู้ว ่าจ ้างเป ็นผู้จ ้ดหาสถานที่ให ้ซ ึ่งผู้ร ับจ้างต้องจัดให้ม ีกุญแจปิดสถานที่เก ็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ใน 
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ 

ท่ี ๒๙๙/1อ๔๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการว่าจ้างท่าความสะอาด 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี 
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎคม ๒๔๖๓ 

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะเฉพาะการจ้าง 
ท่าความสะอาดบริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี

จำนวน ๒ หน้า

จำนวน ๗

As.๓ ผนวก ๓



๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างเหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒£๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๒ อู่มีนบุรี

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

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

ถ้าสิงใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอัน 
จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

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

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขที่ 1 -ๆ๖๓-X-RO-oo®๐ ลงวันที่ ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๓ เป ็นจำนวนเงิน 
๓๒,๐๓๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชี'อบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็'น 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

•Ltd.
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ห ล ักป ระก ัน ท ี'ผ ู้ร ับ จ ้างน ำม าให ้ตาม วรรคห น ึ่งจะต ้องม ีอาย ุครอบ คล ุม ความ  
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หล ักประก ันใหม ่หร ือหล ักประก ันเพ ิ่ม เต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ ้วนตามวรรคหน ึ่งมามอบให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

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

และผู้ร ับจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจรับการการจ ้างไว ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้าง 
เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หน่ึง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๕๓,๓๙๓ บาท (ห้าหมื่นสามพัน 
สามร้อยเก ้าส ิบสามบาทถ้วน) ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวมเป ็นเง ินตลอดอาย ุส ัญญาจ ้างจำนวน 
ท้ังส้ิน ๖๔๐,๗๑๖บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้าง 
ให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน 
ที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้อง 
ส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที,รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ ม ีผลใช้บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตาที,รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด้วยเหตุผลท ีสมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม ่สามารถตกลงตามทีร ้องขอเพราะเหตุข ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายขื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดษีายขื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับจ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายข ื่อท ี,แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบล ่วงห น ้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเงื่อนไขตามท ี'กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๕.๒ ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
ห ร ือเปล ี่ยน เคร ืองม ีอเคร ืองใข ้หร ือว ัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมท ั้งน ํ้ายาทำความสะอาดและน ํ้ายาอ ื่นใดสำหรับ 
ใข้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ตตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน



๕

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงือบไฃที่กำหนด 
ไว้ในเอกสารแนนท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

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

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม'มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.๑ ถ ้าไม 'ม ีพ น ัก งาน ข อ งผ ู้ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือ ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม'ครบจำนวน หรือมาแต่ไม'ปฏิบัติงานในวันใด ผ ู้ร ับจ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๖๔๑ บาท (หกร้อยลี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อคนต่อวับ 
นับตั้งแต่วันที่ไม'มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม'ครบจำนวน หรือมาแต่ไม'ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม'ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม'อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๖๕ บาท (หกสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ ้าไม'ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน หรือมาไม'ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เม ือผู้ว ่าจ้างไต้แจ้งให้ผ ู้ร ั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

การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม'บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม'เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๕.๖ ใน การท ำงาน จ ้าง ถ ้าเก ิดความ เส ียห ายใดๆ  ไม'ว ่าจะเก ิดฃ ึ๋นแก'บ ุคลากร 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เก ิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์ส ิน 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคคลภายบอก อันเป็นผลสืบเนืองมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใข้ค่าเสียหาย 
ให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้างหรือบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เส ียหายจริง ภายในระยะเวลา 
ที่ผู้'ร่า'จ้างกำหนด

/ ๕ . ๗  I
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๔. ๗ ในกรณีที,ผู้ร ับจ้างหรือพนักงาบของผู้ร ับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ 
สะอาด หรือไม,เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครืองใข้และวัสดุอุปกรณีหรือนํ้ายาที,ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หรือค ุณภาพไม,ดี หร ือทำไม'ถ ูกต ้องตามส ัญ ญ าข ้อใดข ้อหน ึ่งเว ้นแต ่กรณ ีตามข ้อ ๕.๕ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสินเซิง

ในกรณีที,ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๓! วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๖๔๑ บาท (หกร้อยสีสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตั้งแต่วัน 

ที,ผ ู้ร ับจ้างผ ิดส ัญญาจนถึงว ันท ี่ผ ู้ร ับจ้างได ้แก้ไขงานที,บกพร่องให ้เร ียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ 
บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ที่ผู้'ว่า'จ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยส้ินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖ . การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างไต้อนุญาต 
ให้จ ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม,เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ 
ให้แก'ผู้ว ่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานทีจ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ ไม'ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานถับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยซอ'บ

ในกรณ ีท ีผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบค ุมงาน ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม'เรียกร้องค่าใช้จ ่าย หรือค่าเส ียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน 
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

/ ๗.๒
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๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้ร ับจ ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ผ ู้ว ่าจ้างแต่งตั้งม ีส ิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

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

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม,ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน 
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม,น้อยกว่า ๑๕: (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐ . การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕:.๕:.๒ 

หรือข้อ ๕:.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
ส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

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

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานที่จ้างนี๋ไต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวกับงานที'จ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม'เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงาบของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงาบรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด
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การวินิจฉัยว่าผลงานท 'ี ผ ูร้ ับจ้างท ำ นั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 
ความประสงค ์ของผู้ว ่าจ ้างหรือไม, กรณ ีใดเป ็นเหตุส ุดว ิส ัยหรือเป ็นเหต ุใดๆ อ ันเน ืองมาจากความผ ิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดทีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ในกรณีที่ม ีป ็ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรืองใดๆ ทีเก ิดข ึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 
กับสัญญานี้ไม่ว,าป็ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 
ส ิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที,ผ ู้ร ับจางท ิ้งงาน ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ถ ือเอาคำว ิน ิจฉ ัยของผ ู้ว ่าจ ้างเป ็น เด ็ดขาด 
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ 
รับจ้างไม,ซดใช้ให ้ถ ูกต ้องครบถัวนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ีจะห ักเอาจากจำนวน 
เงินค่าจ้างที่ต้องซ0าระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดไต้ทันที

ห ากค ่าปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือค ่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 ถ ัดจากว ัน ท ี่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ีห ักไว ้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการจยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ี'ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ืนตามที'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  
ทำให ้ผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำการตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ไต ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที'กำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เร ียกร ้องในการท ี'จะของดหร ือลดค ่าปร ับ  หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเง ื่อนไขใดๆ ทิ้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานซ ัดแจ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบตีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผ้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

More/สัญญานี้.......



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

โดย นาย กฤษฎา สุดธรรม ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซอ.............................7............................. พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ.............................................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องค ์การขนส่ง^ลฃนก3งเทพ เขตการเดินรถที่ ๒
ท่ี . พ ร ^ ^  n

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างว่าจ ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd in§ )

ด้วย องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที, ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างว่าจ้าง 
ทำความสะอาด กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จีงฃอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู,มีนบุรี เขต 
การเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายมนัส ครุธซ่ังทอง ประธานกรรมการๆ

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที, ๒
๒. นางกมลซนก จิตตรง กรรมการ

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๔. นางสาวธัญญารัตน์ พยุหกฤษไขยสิน กรรมการ

พนักงาบธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๓ 
๕. นางลักษม่ณดา มีเวียงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริการ กลุ่มงาบบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที, ๒ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายประสิทธิ้ บุญผูก ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๒ 
๒. นายคุณาสิน พระยาเพ็ซน้อย กรรมการ

หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๒



๓. นางสาวประภาพรรณ ถนอมบุญ กรรมการและเลขานุการ
พนักงานธุรการ ๔ งาบธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๒ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี พ6-นั้ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

^ J  -
(นายมนัส ครุธขั่งทอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๒ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ



ขอบเขตของงาน (Terms o f  R eference ะ TOR)
การจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2

1. ความเป็นมา

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2 ปีจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 10/1 หมู,ท่ี 13 
ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาทำความสะอาด เพ่ือให้ 
อาคารและบริเวณพื้นลานจอดรถโดยสารโดยรอบสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. อาคารสำนักงานที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 ข้ัน
2. อาคารอเนกประสงค์ ห้องประขุม 2
3. ห้องนายท่าอู่
4. ท่าปล่อยรถ และศูนย์ควบคุมการเดินรถ ครอบครัวสุขสันต์
5. ศาลาที่พักผู้โดยสาร
6. ที่พักพนักงาน
7. ลานจอดรถโดยสาร

2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคารและสถานที่บริเวณพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 ลู่มีนบุรี มีความ 

สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการใช้สถานท่ีปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ และผู้มาติดต่อราชการท้ัง 
ภายในและภายนอก
3. ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 คน อายุต้ังแต่ 20 ปี ถึง 65 ปี ในกรณีอายุ 65 ปี 
ต้องไต้รับความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้าง ว่ามีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีสุขภาพดี 
แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซ่ือสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
โดยมีหัวหน้างานอย่างน้อย 1 คน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานประจำวัน เพ่ือให้งานดำเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณีในการทำความสะอาดด้วยความประณีต เรียบร้อย

■ ปฏิบัติหน้าท่ีทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 04.00-14.00 น. จำนวน 1 คน และ ต้ังแต่เวลา 06.00-16.00 น. 
จำนวน 4 คน _

-ปฏิบัติหน้าที่วันหยุด เสาร์ -  อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่ 
เวลา 06.00-16.00 น.

รายละเอียดการทำความสะอาดและสถานที่
1. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

1.1 พื้นที่บริเวณหน้าห้องทุกขั้น และทางเช้า-ออก อาคาร
1.2 บันไดข้ึน-ลง จำนวน 2 ข้ัน
1.3 ห้องนํ้าซาย-หญิง ภายในอาคาร 2 ข้ัน
1.4 พ้ืนทีภายในอาคาร 2 ข้ัน ห้องทำงานทุกห้อง ห้องประขุม ห้องเก็บของ และพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร 

กระจกประตูหน้าต่างอาคาร 2 ข้ัน
1.5 พื้นที่อู่จอดรถพนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
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2. ลานจอดรถ
2.1 พื้นอู่และลานจอดรถโดยสาร และทางเข้า-ออก
2.2 ห้องสุขาขาย-หญิง ทุกห้องภายในบริเวณอู่และลานจอดรถโดยสาร

2.3 ห้องนายท่าอู่ ห้องปล่อยรถทุกห้อง
2.4 อาคารอเนกประสงค์ บริเวณรอบอาคาร
2.5 ที่พักพนักงาน ท่าปล่อยรถ
2.6 กวาดเก็บขยะ โดยรอบพื้นที่อู่มีนบุรี

3. รายละเอียดการทำความสะอาด
3.1 พื้นกระเบื้องยาง

3.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝ่นที่วางตามขั้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
3.1.2 ใข้นํ้ายาล้าง โดยใข้นํ้ายาเฉพาะแต่ละประเภท โดยใข้เครื่องขัดพื้นขนิดความเร็วตํ่า
3.1.3 ม๊อบนํ้าให้สะอาด 3 คร้ัง
3.1.4 ใช้เครื่องมีอขนิดความเร็วสูง ปิดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง
3.1.5 ใช้เคลือบเงาพื้น (แว๊กซ์น้ํา) ทุก 15 วัน

3.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ล่ี ม่าน ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง
3.2.1 กระจก

3.2.1.1 ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก
3.2.1.2 ใช้นํ้ายาเข็ดกระจกทำความสะอาด
3.2.1.3 เข็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอ่ืน  ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร

3.2.2 มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง
3.2.2.1 ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน และฉากก้ันห้อง
3.2.2.2 ใช้เครื่องดูดฝ่นทำความสะอาดอีกครั้ง

3.2.3 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
3.2.3.1 ปิดฝ่นเข็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้'เอกสาร) รูปภาพแขวน
3.2.3.2 ใช้นํ้ายาและครีมทำความสะอาดส่วนที่เข็ดด้วยนํ้าเปล่าไม่ออก
3.2.3.3 ใช้ผ้าขุบนํ้าเข็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
3.2.3.4 ซักทำความสะอาดโซฟาขุดรับแขก

3.2.4 ห้องสุขา
3.2.4.1 ล้างพื้นด้วยนํ้ายาล้างห้องนํ้า
3.2.4.2 ขจัดส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์ เซ่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยน้ํายา
3.2.4.3 ทำความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า
3.2.4.4 ฆ่าเขื้อดับกลิ่นด้วยนํ้ายา
3.2.4.5 นำขยะในห้องน้ําไปท้ิงในที่ท่ีกำหนด
3.2.4.6 ตรวจสอบและทำความสะอาดทุก 1 ข้ัวโมง โดยจัดทำตารางตรวจเข็คความ
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3.2.5 ถนนทางเดินเท้าลานจอดและรางระบายนํ้า
3.2.5.1 กวาดฝน เก็บขยะ เก็บวัชพืชและเศษวัสดุส่วนเกินต่าง  ๆ ใส่ถุงขยะให้มิดชิดแล้วนำไป 

ทิ้งในถังขยะที่ผู้ว่าจ้างเตรียมไว้ให้
3.2.5.2 ทำความสะอาด กำจัดฝน คราบสกปรก พื้นถนน ลานจอดรถ และรางระบายนํ้า 

โดยการล้างด้วยนํ้าเปล่าหรือนํ้ายา
ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน 

การทำความสะอาดประจำวัน
- เข็ดโต๊ะ เก้าอี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
- เทและทำความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง
- เทและทำความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่
- ทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบาน และลบรอยเปีอน 

ตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟฟ้า
- ทำความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟา
- ทำความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เข็ดที่พูดและหูฟ้งด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค
- ทำความสะอาดห้องนํ้า พื้นห้องนํ้า และเครื่องสุขภัณฑ์ให้สะอาดอยู่เสมอตลอดเวลาด้วย 

นํ้ายาแต่ละขนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทิ้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เข็ดรอยคราบสกปรกขอบประตูต่าง  ๆ ของ 
ห้องนํ้า ด้วยนํ้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ

- เข็ดและทำความสะอาดชื้นบันได ตลอดจนราวบันไดชื้น-ลงสำนักงานเข็ดทำความสะอาด
ลูกกรงบันได

- ทำความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเข้าสำนักงาน
- ทำความสะอาดปิดกวาดเข็ดถูกพื้นห้อง, ทางเดิน, โถงพ้ืน
- รายงานสิ่งของขำรุดเสียหายที่เกิดชื้นโดยด่วน เซ่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าแตก

ถังนํ้าแตก ชักโครกร่ัวซึม, สายขำระขำรุด, ท่อนํ้าประปาแตก, ก๊อกน้ําร่ัว และส่ิงอื่น  ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- ดูแลปิด-เปิด ไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงานให้ 

เบีนไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทำความสะอาดชื้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ หลังโซฟาและหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดปิด

ประกาศ
- ทำความสะอาดฝ็าเพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
- เข็ดฝนอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีต้ังอยู่ในสำนักงาน
- ทำความสะอาดฝาผนัง เข็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วยนํ้ายา
- ทำความสะอาดมู่ลี่ ม่าน ม่านปรับแสงและบานเกล็ดทุกแห่ง
- ทำความสะอาดห้องโถง และที่นั่งพักและแผ่นปัายแสดงซื่อหน่วยงานต่าง ๆ
- ดูแลทำความสะอาดระเบียง
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- ดูแลทำความสะอาดถนน ลานจอดรถและรางระบายบํ้าให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา
- ดูแลความสะอาดศาลพระภูมิ เช็ดถูพื้น เก็บเศษผงใบไม้
3.1.23 จัดผู้ควบคุม ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา และ

ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำความสะอาดตามข้อแนะนำของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งรายงานการแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่า 
จ้างทราบทุกวัน โดยการตรวจสอบข้อแนะนำจากจุดตรวจความสะอาดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

การทำความสะอาดประจำเดือน
- เช็ดขอบประตูที่ทำด้วยไม้ อลูมิเนียม ตามที่ต่าง  ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
- เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งอาคารภายในและภายนอก
- ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะท้ังหมด
- ดูดฝ่นผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูท่ัวไป
- ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ที่บุด้วยหนังเทียมและหนังแท้ลงนํ้ายารักษาหนัง
- ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสว่างทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร
- ปัดหยักไย่ที่สูงภายในและภายบอกอาคาร
- ล้างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นด้วยเครื่องมือ โดยใช้นํ้ายาแต่ละขนิดให้เหมาะสม

- ล้างทำความสะอาดถนนและลานจอดรถอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 คร้ัง 
การทำความละอาดเป็นครั้งคราว

- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและลงบํ้ายาเคลือบเงาพื้นในส่วนที่เปีอน
- ทำความสะอาดคราบสกปรกทีโต๊ะ เก้าอี้
- ขัดล้างทำความสะอาดรางระบายนํ้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

- การปฏิบัติงาน วันทำการ วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
พนักงานทำความสะอาด เมื่อเข้าถึงอาคารทุกคนต้องลงขื่อการทำงานไว้เป็นหลักฐาน โดยใช้

บัตรตอกเวลากับเครื่องตอกบัตร ผู้ควบคุมจะต้องตรวจเช็คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยรีบทำ 
ความสะอาดตามที่กำหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตัดค่าแรงเป็นรายชั่วโมง การทำบันทึกบัตร 
ตอกเวลาห้ามบันทึกบัตรแทนกัน หากตรวจพบว่ามืการบันทึกบัตรแทนกันปรับค่าแรง 2 เท่า
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ข่วงเวลาในการปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดขอบให้ครบจำนวนตลอดเวลา ผู้ว่า 
จ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณอาคารและลู่ลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ 1 (ลู่มีนบุรี) เขตการเดินรถที่ 2 เมื่อใดก็ได้ หลังจากเวลา 06.00 น. จะต้องจัดให้มืพนักงานทำความ 
สะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมเป็นประจำสำหรับการดูแลรักษาให้อาคารสถานที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาดทุกคนสวมใส่ 
ต้องมีขื่อบริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้างที่เสื้อให้เห็นชัดเจน และติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งขื่อ นามสกุลให้เรียบร้อย 
ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

กับวัสดุพ้ืน

Ikv
/  4.3 พนักงาน...



-5-

4.3 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง หากพนักงานผู้ใดฝ่าปีน 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับขององคัการ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ไต้รับหนังสือแจ้ง 
จากผู้ว่าจ้าง

4.4 การส่งมอบงานจ้าง นับแต่วันทำสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก  ๆ สิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับจ้างต้อง 
รายงานการทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือน และการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนนั้นหรือในงวด 
น้ัน  ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมบัญชีรายซื่อแสดงการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน

4.5 ผู้ว ่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  ๆ 3 เดือน หากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นผลตาม 
หลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างไต้ โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญาภายใน 30 วัน

4.6 ในกรณีที่มีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของพนักงานทำความ 
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดขอบซดใช้ทั้งสิ้น

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบจัดหาวัสดุอุปกรณี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่ละชนิดให้ 
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด มาใช้ทำความสะอาด ดังนี้

4.7.1 เครื่องขัดพื้นกระเบื้องพร้อมอุปกรณีครบขุด สำหรับขัดพ้ืน ล้าง และขัดคราบสกปรกบนพื้น
4.7.2 เครื่องดูดฝ่นพร้อมอุปกรณีซึ่งดูดไต้ทั้งเปียกและแห้ง
4.7.3 เครื่องมือเข็ดกระจกพร้อมอุปกรณีครบขุด สำหรับเข็ดกระจกภายใน
4.7.4 บันไดอลูมิเนียม
4.7.5 เครื่องมืออื่น  ๆ เซ่น ม็อบดันฝ่น ม็อบผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดต่าง  ๆ ถังนํ้า 

พลาสติก ขันนํ้าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเข็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ แปรงสำหรับขัดโถส้วม และวัสดุนี้ายาสำหรับทำความ 
สะอาดอ่างล้างหน้า

4.7.6 นี้ายาเคมีใช้ทำความสะอาดต้องมีคุณภาพมาตรฐาน และผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณาตรวจสอบ 
ไต้ หากไม่มืคุณภาพผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนได้

- นํ้ายาล้างพื้นและเคลือบเงาพื้น
- นํ้ายาล้างห้องนํ้าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มืควัน ไม่มีกล่ิน
- นี้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
- นี้ายาทำความสะอาดทั่วไป
- นํ้ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
- นี้ายาเข็ดกระจก
- นํ้ายาขจัดคราบหินปูน
- นํ้ายาขจัดอุดตันในท่อนํ้าทิ้ง
- นี้ายาอื่น  ๆ เท่าที่จำเป็น

4.8 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายซื่อพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเช้า 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานนอกเหนือรายซื่อที่แจ้งไว้ทุกกรณีก่อนเช้ามาปฏิบัติ 
หน้าที่ ผู้รับจ้างต้องแนบรายซื่อพร้อมประวัติพนักงานก่อนเช้าปฏิบัติหน้าที่ น ^ ไ ^ ^ ^ พ ! . - -f!!^  I

ร ู£  Co.,Ltd.
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4.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และน้ํายาทำความสะอาดซบิดสีมาใช้ 
ในการทำความสะอาด
5. ค่าปรับ

5.1 กำหนดให้ลูกจ้างมาทำงานสายไม่เกิน 15 นาที ตัดค่าจ้างครึ่งวัน หากเกิน 30 นาที จะถือว่าขาด 
งานโดยผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและทำการปรับเป็นรายคนต่อวัน โดยจะหักจากค่าจ้างตามสัญญา

5.2 กรณีผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานไม่ครบตามสัญญาท่ีระบุไว้ ผู้ว่าจ้างจะตัดค่าจ้างเป็นรายบุคคลพร้อม 
ค่าปรับตามท่ีกำหนดตามสัญญา

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 
ของอัตราค่าจ้างท้ังหมดตามสัญญาจ้างต่อวันต่อคน แต่ต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100.- บาท
6. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา 1 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564
8. วงเงินในการจัดหา

เป็นเงินงบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 690,000 - บาท (หกแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
9. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไต้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)
ข้อสงวนสิหธ

1. เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือหรือจ้างคร้ังน้ี ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม 
ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเม่ือองค์การไต้รับอนุมติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าน้ัน

2. องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธ้ิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการท่ียังไม่ได้ลงนามใน 
สัญญาไต้ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธ๋ึท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเม่ือ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาไม่มืสิทธ๋ึฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ
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22/8/2563 ส์วอย่างใบเสนอราคา

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

เรียน ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที' ๒ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด เลขที่ ๑๘/๑๔๕ ตรอก/
ซอย นวลจันทร์๓๖แยก๔ ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงทุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัส 
ไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๗๘๓๐๖๖๗ โดย นายกฤษฎา สุดธรรม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารผาเงื่อนไข 
ต่าง  ๆในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับ 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบั้นแล้ว รวมบั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที,จะทำงาน ประกวดราคาจ้างว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฎิษัติการเดินรถ 
๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินบั้งสิ้น ๖๔๐,๗๑๖.๐๐ บาท 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายบั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอนี้ 

ณ เวลาใดก็ได้ก่อนทีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที' องค์การ 
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงือบไฃที่เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที'ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที'ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาทีได้ 
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบล้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ หลักประกัน 
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมบั้งยินดีซดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก' องค์การ และ 
องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมบ้ังไม่ 
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด  ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้ Q t  

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง  ๆ ท่ีได้ยืนพร้อมใ
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๙'วอฝางใบเสนอราดา

ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การ ไม'ต้องรับผิดขอบใด  ๆในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 

โดยไม่ขอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด  ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกฤษฎา สุดธรรม)
ผู้จัดการฝ่ายขาย

,5 6 3

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160007926
รหัสอ้างอิง OTP TwcS
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๓๕๖ร)
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี 
เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างทำความสะอาด กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biddin§) เลขที, ๐๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ บัน

จ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ ๒ จำนวน ๕ คน ผู้เสนอราคา 
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เนินเงินท่ีง 
ส้ิน ๖๔๐,๗๑๖.๐0 บาท (หกแลนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี 3  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(นายมนัส
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๒ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ครุธช่ังทอง)

More ThanCJcaii Co.,Ltd.


