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Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕-๕๙๖๕ , ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี (สกม.) กนก. / ๒๕๖๓ วันท่ี เ ^  ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
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.สทส. ผอ.ซดร. ๗

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรมสำนักกฎหมายได้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณ 
อาคารชั้น ๑ สถานท่ีกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อาคารสำนักงานเขตการเดินรถท่ี ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) จำนวน 
๓ อัตรา มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดอายุสัญญา 
เปีนเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๕,๒๗๖.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตามสัญญา เลขที่ จ.๘๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด รายละเอียดปรากฏ 
ตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

ะ)..(นายวิบูลย์*ไพัยีสวัสดิ๋)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



B /V I T A
DO ก์การบบส่งมวลนบก SOI ก w
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Bangkok Mass T ran sit A u th o rity
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนว้ฒ นรรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ 0 ๓ ๑ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-0๗๔๑-๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรลาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ ๗
สัญญาเลขที่ ....%\4&1.๒?&๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ .........2 .น ัฝ ็ทฒ ..๒*.๖พ............................. ระหว่าง
องค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ โดย บางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษ ัท มอร์ แดน คลีน จำก ัด ซ ึ่งจดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคล ณ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัท 
ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร  ก ร ม พ ัฒ น าธ ุร ก ิจ ก า ร ค ้า  ก ระ ท รว งพ าณ ิซ ย ์ ท ะ เบ ีย น เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล  เลขท ี่ 
๐๑๐๕๕๕๘๐๒๓๕๖๑ ตามหนังสือรับรองบริษัท ฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๑๙๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๔๕ ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงทุ่ม กรุงเทพมหานคร 
โดยมอบอำนาจให้ นายกฤษฎา สุดธรรม ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่อาคาร 
สำนักงาบเขต เขตการเดินรถที' ๗ ตั้งอยู่ท ี' เลขที' ๘๕ หมู, ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑ .๑.๑ จำนวนพนักงาน ๒ คน ในอัตราค่าจ้าง คนละ ๑๒,๐๙๑.-บาท (หนึ่งหมื่น 
สองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม รวมอัตราค ่าจ ้างเป ็นจำนวน ๒๔,๑๘๒.-บาท 
(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำความสะอาดดูแลความสะอาด 
บริเวณอาคารขั้น ๑ สถานที่กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวันไม,มีวันหยุด เริมตั้งเวลา 
๐๖.๐๐ ถง ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ใบอัตราค่าจ้าง คนละ ๑๒,๐๙๑.-บาท (หน่ึงหม่ืน 
สองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำความสะอาดดูแลความสะอาด บริเวณอาคาร ข้ัน 
๒ สถานที่ทำการเขต ปฏิบัติหน้าที่วันราขการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เริมตั้งเวลา ๐๖.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวน ๓๖,๒๗๓.-บาท (สามหมื่นหกพัน 
สองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ส ัญ ญ าผ น วก  ๒ แ ล ะ ผ ู้ร ับ จ ้าง จ ะ ต ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูก ต ้อ ง ค ร บ ถ ้ว น  ต าม ส ัญ ญ าร ว ม ท ั้ง เอ ก ส าร แ น บ ท ้าย ส ัญ ญ า  
โดยมีกำหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที' ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กับยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้าง 
ตลอดอาย11ส ัญ ญ าท ั้งส ิ้น  ๔๓๕,๒๗๖.-บาท (ส ีแส น ส าม ห มน ห ้าพ ัน ส องร ้อยเจ ็ดส ิน ห กบ า,ท ถ ้วน ) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
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๒

๑.๒ ผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำงานตามข ้อ ๑ .๑ โดยต ้องจ ัดหาพนักงานท ีมความ 
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใข้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซี่งผู้ว่า'จ้างยินยอม'ให้ใช้'พอสมควร 
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ 
ความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซี่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว 
ด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนี่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ 
ท่ี ๖๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างเหมา 
ทำความสะอาด สำนักงานเขต และกลุ่มงานปฏิบัติการเดิน ๑ 
(อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
ที่ทำการสำนักงานเขตการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
และลานจอดรถ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
และแผนผังเขตการเดินรถที่ ๗ จำนวน ๕ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตและ
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิงใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็น 
การอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 
การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด



*
4. ๓

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผ ู้ร ับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง 

มวลขนกรุงเทพ เลขที' แ-๖๓-๙-R 0-๐๒๗๓ ลงวันที ๒๔ ก ันยายน ๒๔๖๓ เป ็นจำนวน ๒๑,๗๖๔.-บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพับเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น 
หลักประกันการปฏิป็ติตามสัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกับ 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว ่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมือผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑ และผู้ว่าจ้าง 

ได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินงวดละ ๓๖,๒๔๘.๔๙ บาท 

(สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเถ้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ งวดที่ ๑๒ จ่ายค ่าจ ้างเป ็นจำนวนเงินงวดละ ๓๖,๔๓๒.๖๐ บาท (สามหมื่น 

หกพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น 

๔๓๔,๒๗๖.-บาท (สี,แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม และผ ู้ว ่าจ ้าง 
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ 
วันทีใต้รับ ๒ แจ้งหนิไดยผูรับจ้างจะต้องล่ง ๒ แจ้งหนิเห้ผู้วาจ้างเมอครบ ๓ ๐ (สามสิบ)วันนับแต่วันทเห้บริการ 
ครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที,ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตร ภายหลัง
สัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้ร ับจ้าง ตาม 
อัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว ่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น
ธรรม หากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับ 
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

Ltd.



ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.® ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ซองผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก1ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดปัายซื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับ จ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายซ ื่อท ีแจ ้งให ้ผ ู้วาจ ้างท ราบ ล ่วงห น ้ามาท ำ 
ความสะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที,กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๕.๒ ในกรณีที,ผ ู้ว ่าจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได้แจ้งให ้ผ ู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ไนการ 
ทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ตตามโดยเร็วโดยไม,ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที,ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที,กำหนดไว้ 
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่ 
กำหนดให้เร ิมลงมือทำงานดังกล่าวเป ็นตันไป และให้น ับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต ่ว ันต ่อจากวันส ุดท ้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที,ปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้ร ับจ้าง 
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม 
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดช้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม,มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.๑ ถ้าไม,มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงาน ไม,ครบ 
จำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานในวันใด ผ ู้ร ับจ้างยินยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างท ักเงินค่าจ ้างตามสัญญา ต่อคนต่อวัน 
และยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๔๓๖.-บาท (สีร้อยสามสิบหก) ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ไม,มี 
พนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงาน 
มาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที,ผู้รับจ้างไม,อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๔.-บาท (สี,สิบสี่บาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ 
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง 
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หน่ึง) วัน



การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ น้ันไม,เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๕.๖ ในการทำงาน'จ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก,ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ 
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนั้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 
ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 
ให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้ร ับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม,คิดค ่าจ ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับ 
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจาก
V  <4/ ร / ร ' oผู้รับจ้างทํงหมดใดยสีนเซง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๒๔๖ บาท (สองร้อยสี่สิบหก) ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิด 

สัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบค่าใช้จ่าย ที,ผู้ว ่าจ้าง 

ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างซ่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ 
จ้างซ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้ร ับจ้างย ังต ้องรับผ ิดในความผิดและความประมาทเล ินเล ่อของผ ู้ร ับจ ้างซ,วง หรือตัวแทนพนักงาน 
หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างซ่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ร ับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าผินตามความในวรรคหนึ่ง ผ ู้ร ับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ 
บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานซองผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้ 

เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยซอบ

I I
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ใบกรณีที,ผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบค ุมงาน ผ ู้ร ับจ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม,เร ียกร้องค่าใช ้จ ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ้างจะเปลี่ยนตัว 
ผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่ม ีปัญหาแรงงานมา 
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แอ้ไข หรือไม่ปฏินัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน 
ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 

แนบท้ายส ัญญาได้ท ุกกรณ ี โดยไม,ต ้องเล ิกส ัญ ญ าน ี้ การดำเน ินการด ังกล่าวต ้องทำความตกลงกันใหม่ 
เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น 
รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผ ู้ว ่าจ ้างม ีความจำเป ็นต้องจ้างผ ู้ร ับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมิกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ 

ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมิสิทธิ 
ที,จะจ้างบ ุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้ โดยผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับผ ิดชอบในค ่าเส ียหายซ ึ่งเป ็นจำนวนเก ินกว ่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

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

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมิสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 
จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว ่าจ ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวกับงานทีจ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป ็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ ้างฺก ับ 
พนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด
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การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้ร ับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงค์ของผู้ว ่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเน ื่องมาจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณีอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี 
บ)ญหาเกี่ยวกับการดีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่า 
ป ้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาบหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ส ินสุดลงหรือ 
ภายหลังจากที่ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงาน ผู้ร ับจ้างยอมให้ถ ือเอาคำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ ้างเป ็นเด็ดขาด และผู้ร ับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเส ียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง 
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ท้ังหมดทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือหลักประกัน 
ตามข้อ ๓ แล้วยังไม1เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยิบยอมขำระส่วนที'เหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง
‘ะแ 1 « |  1 6 ) V  I V  ๘J «) 8 / I S SQ S  8 /  พ ุ้เหลออยู่อกเห่า เด ผู้ว่าจางจะคน เห้แก่ผู้รับจ้างทังหมด

ข้อ ©๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาใบการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที,มีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดทีผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามทีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถัาผู้ร ับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ร ับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ 
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อควานถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่าบนละเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จีงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.... ....................t..Y................................ ......ผวาจ้าง1น ^ )น ิด า  ทองสุข)
จ
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«k บ _ ๙.. _ o o/_ ..... *รบ™  ; :ลงขึ้อ...^C บ ี้^ ..............4
บริบัท มอร์ แดน คสิน ^ ร ร *  m  

(โดย นายกฤษฎา สุดธรรม ผู้รับอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

• -  -  ’ _ลง'ข้อ..................... ...........................................พยาน
(นายมานิตย์,รื่นภ™จิตร์)

ลงชื่อ......................../y .................................. พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถทื่ ๗ 
ท่ี ....^น้ี(.^...../๒๙r๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตและกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู'เทศบาลบางบัวทอง) 

เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
ทำความสะอาดสำนักงานเขตและกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ อัตรา และเพื่อให้เปีนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 
สำนักงานเขตและกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
,๑. ผู้ซ่วยผู้อำนวยการเขต ประธานกรรมการฯ

เขตการเดินรถที่ ๗
๒. หัวหน้างาบบัญชีและงบประมาณ กรรมการ

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๗ 
๓. นายอนันต์ แก้วเชียว กรรมการ

นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฏหมาย 
๔. หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงาบบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๗ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราซการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ประธานกรรมการฯ

เฃตการเดินรถที่ ๗
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ 
๓. พนักงานธุรการ ๓ กรรมการและเลขานุการ

งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗
U &
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อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี 99  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษ์ อนันต์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบ้ตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

(นายยงยฺทธ จันทร์ฐ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดนรถท่ี 7

1 3 .
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คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
ที่ทำการสำนักงานเขตการเดินรถ 1 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1, และลานจอดรถ (อู,เทศบาลบางบัวทอง)
1. ขอบเขตจ้างเหมาทำความสะอาด

1.1 อาคารช้ัน 1 ประกอบด้วย
- สถานท่ีทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (ห้องวิทยุส่ือสารและGPS, ห้องพยาบาล,ห้องจ่ายงาน 

และห้องนายท่าอู่)
-บริเวณทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
- ห้องน้ําซาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง
- บริเวณลานจอดรถโดยสารและรถจักรยานยนต์
- บันไดด้านหน้าทางข้ึนอาคาร
- บริเวณโรงซ่อม
- บริเวณสถานีน้ํามัน
- บริเวณโรงอาหารและปอมยาม

1.2 อาคาร ช้ัน 2 ประกอบด้วย
- สถานที่ทำการเขตการเขต (ห้องผู้อำนวยการ,ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ,ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 

และการเงิน, ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, ห้องงานบริการ, ห้องงานแผนเขต, ห้องอุบัติเหตุ, ห้องงาน 
บริหารงานบุคคล, ห้องงานตรวจสอบ, ห้องงานบัญชีและงบประมาณ, ห้องงานการเงิน, ห้องประชุม, ห้องรับรอง)

■ บริเวณทางเดินภายโนอาคาร 
■ บันไดทางข้ึน-ลง ช้ัน 2 
■ ห้องน้ําซาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง

2. ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
2.1 การทำความสะอาดรายวันซองทุกวันทำการและจันหยุดราขการ
(1) กวาดพ้ืนและถูพ้ืนด้วยมัอบ ขัดพ้ืนเคลือบเงาในจุตท่ีจำเป็น
(2) ปิดฝ่นละอองและเข็ดโต๊ะ เก้าอ้ีทำงาน ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเคร่ืองไซ้สำนักงาน
(3) ปิดฝ่นละออง และเข็ดแผ่นป้ายแสดงซ่ือ ห้องทำงานและแผ่นป้ายต่าง ๆ
(4) เข็ดล้างท่ีเชียบุหรี่ และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปท้ิงยังท่ีผู้ว่าจ้างวัดหาไว้ให้
(5) เข็ดกระจกบริเวณท่ีอยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง
(6) เข็ดทำความสะอาดเคร่ืองโทรศัพท์ด้วยน้ํายาฆ่าเข้ึอ
(7) ทำความสะอาดท่ีห้องโถงและท่ีน่ังพัก
(8) ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก ให้สะอาดตลอดท้ังวัน
(9) ทำความสะอาดทางข้ึน-ลง และราวบันได
(10) ทำความสะอาดห้องน้ําด้วยการขัดถู ล้างห้องน้ําเคร่ืองสุขภัณฑ์ ท่ีประจำโนห้องน้ํา 

ด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือโรคและดูแลความสะอาดทุก  ๆ 2 ซ่ัวโมง
(11) ทำความสะอาดขจัดคราบและตะกอนท่ีอ่างล้างมือ กระจกเงา และบริเวณให้สะอาดทุก ๆ

2 ช้ัวโมง
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(12) ทำความสะอาดลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถจักรยานยนต์ โรพ่อม
สถานีน้ํามัน, โรงอาหารและป้อมยาม

(13) ป้ดฝ่นพรมเช็ดเท้า
(14) ทำความสะอาดอ่ืน  ๆ และแก้ไขเฉพาะหน้าในเวลาทำงาน
(15) รายงานส่ิงของขำรุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยด่วน
(16) ปิดไฟฟ้า นํ้าประปา ปิดพัดลม เคร่ืองปรับอากาค ถอดปล๊ักเคร่ืองไซ้ไฟฟ้าทุกเคร่ือง

และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากสำนักงานหรอตัวอาคาร
(17) ในกรณีท่ีมีการใช้ห้องประขุม,^กอบรมหรีอทำกิจกรรมให้ทำความสะอาดห้องประขุม 

รวมท้ังโต๊ะเก้าอ้ีและโซฟาให้อยู่ในสภาพท่ีใซ้งานได้ทุกวัน
(18) กรณีมีการใช้ห้องประขุมและรับรองแขก ต้องมีหน้าท่ีเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม

2.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์
(1) เช็ดฝ่นป้ดหยากไย่ตามท่ีสูงรวมท้ังป้ายเคร่ืองหมายต่าง ๆ
(2) เช็ดดูดฝ่นม่านปรับแสง
(3) ทำความสะอาดตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะทำงานโดยละเอียด และให้จัดเก็บส่ิงของ 

เข้าท่ีให้เรียบร้อย
(4) เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยน้ํายาฆ่าเข้ึอ
(5) เช็ดป้ดฝ่น ขาและขอบโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยนายา
(6) เช็ดด้วยม๊อบ เก็บฝ่น และม๊อบตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเคร่ืองไข้ต่าง  ๆโดยละเอียด
(7) ขัดพ้ืนอาคารสำนักงาน
(8) ทำความสะอาดกระจก หน้าต่างภายใน รวมท้ังขอบ
(9) ขัดล้างผนังกระเบ้ือง และพ้ืนภายในห้องน้ําท้ังหมด
(10) ขัดล้างทางเดินรอบบริเวณอาคาร
(11) ล้างและทำความสะอาดถังขยะท้ังหมด
(12) จะต้องดูแลห้องประขุมให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(13) ขัดล้างพ้ืน บริเวณเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย

2.3 การทำความสะอาดประจำเดือน
(1) ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจกภายในและภายนอก
(2) ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาด
(3) ขัดล้างพ้ืนบริเวณลานจอดรถและบริเวณสถานีน้ํามัน
(4) ทำความสะอาดผ้าม่าน โคมไฟ ซ่องระบายอากาศ พัดลม

2.4 จำนวนพนักงานและระยะเวลาทำความสะอาดดังนี
(1) จัดพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาด บริเวณอาคารข้ัน 1 สถานท่ีทำการกลุ่มงาน 

ปฏิบ้ติการเดินรถ 1 (ทำความสะอาดตามข้อ 1.1) จำนวน 2 อัตรา 
ปฏิน้ติหน้าท่ีประจำทุกวัน เร่ิมต้ังแต่เวลา 06.00 น. -  16.00 น.
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(2) จัดพนักงานทำความสะอาดดูแลความ?เะอาด บริเวณอาคารชั้น 2 สถานท่ีทำการเขต 
(ทำความสะอาดตามข้อ 1.2) จำนวน 1 อัตรา ปฏินัติหน้าท่ีวันราชการ 
ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เร่ิมต้ังแต่เวลา 06.30 น .-16.30 น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการทำความสะอาด เปีนหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ีต้องจัดหาเองท้ังส้ิน โดยระบุชนิด และ 
ย่ีห้อของอุปกรณ์ท่ีใข้ในการทำความสะอาด ต้องไม่น้อยกว่าท่ีผ๔รับจ้างกำหนด

4. อายุสัญญาว่าจ้างมีระยะเวลา 1 จ  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564 
ข้อสงวนสิทธิ

1. เงินค่าพัสดุสำหรับการชื้อหรือจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม 
ในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเม่ือองค์การได้รับอนุม้ติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าน้ัน

2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ 
ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ ใดบผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไมมสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

-3-



รายละเอียดเครื่องใช้โนการทำความสะอาดลำนักงานเขต 
กลุ่มงานปฎินัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 7 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)

520

ลำดับ รายการอุปกรณ์ ย่ีห้อ
1 เคร่ืองขัดพ้ืน
2 เคร่ืองดูดฝ่น
3 น้ํายาทำความสะอาดท่ัวไป
4 น้ํายาดับกล่ินและฆ่าเช้ือโรค
5 นํ้ายาดันฝ่น
6 น้ํายาล้างลอกแว๊กซ์
7 นํ้ายาเคลือบเงาพื้น
8 'นาย'าบีดเงาพ้ืน
9 น้ํายากัดสนิม
10 นํ้ายาล้างห้องน้ํา
11 นํ้ายาเช็ดกระจก
12 สบู่เหลวล้างมือ
13 ผงขักฟอก
14 แผ่นขัดทำความสะอาด
15 ผ้าเช็ดโต๊ะ 1 ผ้าเช็ดกระจก
16 แใเรงขัดพ้ืน, แปรงล้างห้องน้ํา, แปรงซักผ้า
17 ไม้กวาดลาน, ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดหยากไย่
18 ไม้ม๊อบถูพ้ืน, ผ้าม็อบ
19 ไม้รีดน้ํา
20 ถังบีบไม้ม็อบ
21 ท่ีตักขยะ, กระบอกฉีด'นา
22 ถังเก็บขยะ พร้อมรถเข็น
22 ถังพลาสติก, ขัน'นา, สายยาง

Ltd
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แผนผงัอาคารสำนกังานเขต และกลุม่งานปฏบิติัการเดินรถ 1
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตและกลุ่มงานปฏิบัติการ 

เดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขต 
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถท่ี ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๐๓/๒๕๖๓ ลงวัน 
ท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒<£๖๓ น้ัน

งานบริการทำความสะอาด(๗๒.๑๐.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เนินเงินท้ังส้ิน ๔๓๕,๒๗๖.๐๐ บาท (ส่ีแสนสาม 
หม่ืนห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ
ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที, 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษี อนันค์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๗ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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