บันทึกข้อความ
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Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕-๕๙๖๕ , ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ (สกม.) กนก.
/ ๒๕๖๓
วันที่
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 สถานที่กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อาคารสำนักงานเขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) จำนวน
๓ อัตรา มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดอายุสัญญา
เปีนเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๓๕,๒๗๖.-บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามสัญญา เลขที่ จ.๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด รายละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

ะ)..

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

ออคทาธนนล๖ นวลแบกรอเทใ/ร!
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สำน ัก งาน ใหญ ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนว้ฒ นรรรม เขตห้ว ยขวาง 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 เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้ว ยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือ วัน ที่ .........2.นัฝ ็ท ฒ..๒*.๖พ............................. ระหว่าง
องค์การขบส่งมวลซบกรุงเทพ โดย บางพบิด า ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่งองค์การขนส่ง
มวลซนกรุงเทพ ที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษ ัท มอร์ แดน คลีน จำกัด ซึ่ง จดทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คล ณ สำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท
กรุง เท พ มห าน คร ก รม พ ัฒ น าธ ุร ก ิจ ก ารค ้า กระท รวงพ าณ ิซ ย์ ท ะ เบ ีย น เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล เลขที่
๐๑๐๕๕๕๘๐๒๓๕๖๑ ตามหนังสือ รับ รองบริษ ัท ฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๑๙๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๓ สำนักงานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่ 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 ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำความสะอาด บริเวณพื้น ที่อ าคาร
สำนักงาบเขต เขตการเดิน รถที' ๗ ตั้ง อยู่ท ี' เลขที' ๘๕ หมู, ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อ ย ตำบลบางบัว ทอง
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ จำนวนพนักงาน ๒ คน ในอัต ราค่าจ้าง คนละ ๑๒,๐๙๑.-บาท (หนึ่งหมื่น
สองพัน เก้า สิบ เอ็ด บาทถ้ว น) ต่อ เดือ น รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม รวมอัต ราค่า จ้า งเป็น จำนวน ๒๔,๑๘๒.-บาท
(สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ทำความสะอาดดูแลความสะอาด
บริเวณอาคารขั้น ๑ สถานที่กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวันไม,มีวันหยุด เริม ตั้งเวลา
๐๖.๐๐ ถง ๑๖.๐๐ นาฬิกา
๑.๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ใบอัต ราค่าจ้าง คนละ ๑๒,๐๙๑.-บาท (หนึ่งหมื่น
สองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำความสะอาดดูแลความสะอาด บริเวณอาคาร ขั้น
๒ สถานที่ทำการเขต ปฏิบัติหน้าที่วันราขการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เริมตั้งเวลา ๐๖.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวน ๓๖,๒๗๓.-บาท (สามหมื่นหกพัน
สองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญ ญ าผน วก ๒ แ ล ะผ ู้ร ับ จ ้า งจ ะต ้อ งป ฏ ิบ ัต ิใ ห ้ถ ูก ต ้อ งค รบ ถ ้ว น ต าม ส ัญ ญ ารวม ท ั้ง เอ กส ารแน บ ท ้า ยส ัญ ญ า

โดยมีก ำหนดเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที' ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กับ ยายน ๒๕๖๔ รวมเป็น เงิน ค่าจ้าง
ตลอดอาย11ส ัญ ญ าท ั้ง ส ิ้น ๔๓๕,๒๗๖.-บาท (สีแ สนสามหมนห้า พัน สองร้อ ยเจ็ด สิน หกบา,ทถ้ว น)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

•I
๒

๑.๒ ผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้อ งจัด หาพนัก งานทีม ความ
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบ ัติงานด้วยความเรียบร้อ ย ใข้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญ ญานี้
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญ ญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซี่งผู้ว่า'จ้างยินยอม'ให้ใช้'พอสมควร
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ
ความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซี่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญ แจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
ด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนี่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนล่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗
ที่ 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 คุณ ลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
ที่ทำการสำนักงานเขตการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑
และลานจอดรถ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
และแผนผังเขตการเดินรถที่ ๗
จำนวน ๕ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเขตและ
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิงใดหรือ การอัน ใดอัน หนึ่งที่ม ิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญ ญานี้ แต่เป็น
การอัน จำเป็น ต้อ งทำเพื่อ ให้งานแล้วเสร็จ บริบ ูร ณ์ถ ูก ต้อ งตามวัต ถุป ระสงค์แ ห่งสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ
การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

*
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๓

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้า งได้น ำหลัก ประกัน เป็น เงิน สด ตามใบเสร็จ องค์ก ารขนส่ง
มวลขนกรุง เทพ เลขที' แ-๖๓-๙-R 0-๐๒๗๓ ลงวัน ที ๒๔ กัน ยายน ๒๔๖๓ เป็น จำนวน ๒๑,๗๖๔.-บาท
(สองหมื่นหนึ่งพับเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิป็ติตามสัญญานี้
กรณีผ ู้ร ับ จ้างใช้ห นังสือ คํ้าประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลักทรัพ ย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรือ อาจเป็น หนังสือ
คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน ตลอดไป
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกับ
ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่งมามอบให้แ ก'ผู้ว ่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด ) วัน
นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมือผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ ค่าจ้างตามสัญ ญาจ้าง ข้อ ๑ และผู้ว่าจ้าง
ได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่า ยค่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน งวดละ ๓๖,๒๔๘.๔๙ บาท
(สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเถ้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ งวดที่ ๑๒ จ่า ยค่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน งวดละ ๓๖,๔๓๒.๖๐ บาท (สามหมื่น
หกพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น
๔๓๔,๒๗๖.-บาท (สี,แสนสามหมื่น ห้าพัน สองร้อ ยเจ็ด สิบ หกบาทถ้ว น) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม และผู้ว ่า จ้า ง
หรือ ผู้แ ทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บ ริก ารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่
วันทีใต้รับ ๒ แจ้งหนิไดยผูรับจ้างจะต้องล่ง ๒ แจ้งหนิเห้ผู้วาจ้างเมอครบ ๓ ๐ (สามสิบ)วันนับแต่วันทเห้บริการ
ครบถ้วนในแต่ละเดือน
ในกรณีที,รัฐ บาลประกาศเปลี่ย นแปลงกำหนดอัต ราค่า จ้า งแรงงานขั้น ตร ภายหลัง
สัญ ญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนัก งานของผู้ร ับ จ้า ง ตาม
อัต ราส่วนต่างของค่าจ้างขั้น ตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่ม ขึ้น ซึ่งผู้ว ่าจ้างจะพิจ ารณาด้ว ยเหตุผ ลที่ส มควรและเป็น
ธรรม หากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับ
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ทั้งสิ้น

Ltd.

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.® ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน
ซองผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก1ผู้ว่าจ้างในวัน ทำสัญ ญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดปัายซื่อ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง พนัก งานตามรายซื่อ ทีแ จ้ง ให้ผ ู้ว าจ้า งทราบล่ว งหน้า มาทำ
ความสะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญารวมถึง รายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที,กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก ๒
๕.๒ ในกรณีที,ผู้ว ่า จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว พนัก งาน
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ไนการ
ทำงานจ้างตามสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ตตามโดยเร็วโดยไม,ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็น ไปตามที,ระบุใ นรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที,กำหนดไว้
ในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ส่ว นการทำความสะอาดเป็น รายเดือ น ให้น ับ ระยะเวลาแรกตั้ง แต่ว ัน ที่
กำหนดให้เริม ลงมือ ทำงานดัง กล่า วเป็น ตัน ไป และให้น ับ ระยะเวลาต่อ ๆ ไปตั้ง แต่ว ัน ต่อ จากวัน สุด ท้า ย
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย
๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย
และถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาตลอดเวลาที,ปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา หากปรากฏว่า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า ง
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดช้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ
๕.๕ ในกรณีพ นักงานของผู้รับ จ้างไม,มาปฏิบ ัต ิง าน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๕.๕.๑ ถ้าไม,มีพ นักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงาน ไม,ครบ
จำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งทัก เงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญา ต่อคนต่อวัน
และยิน ยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างปรับ เป็น จำนวนเงิน ๔๓๖.-บาท (สีร้อยสามสิบหก) ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ไม,มี
พนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงาน
มาปฏิบัติงานครบจำนวน
ถ้า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตามสัญ ญาในแต่ล ะวัน
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก เงิน ค่าจ้างตามจำนวนชั่ว โมงที,ผู้รับจ้างไม,อยู่
ปฏิบ ัต ิห น้าที่ และผู้ร ับ จ้างยอมให้ผ ู้ว่าจ้างปรับ ในอัต ราชั่วโมงละ ๔๔.-บาท (สี,สิบสี่บาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน

การที่ผ ู้ว่าจ้างไม่บ อกเลิก สัญ ญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม,เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๕.๖ ในการทำงาน'จ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญ หายแก,ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
๔.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนั้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ
ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง
ให้ผ ู้ร ับ จ้า งทราบแล้ว ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรีบ แก้ไขงานที่บ กพร่อ งให้เรียบร้อ ยโดยเร็ว โดยไม,คิด ค่า จ้า ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาและเรียกค่าเสียหายจาก
ผูV ้รับจ้างทํงหมดใดยสีนเซง
ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างกระทำผิดสัญ ญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๒๔๖ บาท (สองร้อยสี่สิบหก) ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิด
สัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บ ุคคลอื่น ทำงานแทนผู้รับ จ้าง โดยผู้รับ จ้างต้อ งรับ ผิด ซอบค่าใช้จ ่าย ที,ผู้ว ่าจ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี
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ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้ร ับ จ้า งต้อ งไม่เอางานทั้งหมดหรือ แต่บ างส่ว นแห่งสัญ ญานี้ไ ปจ้า งซ่ว งอีก ทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างซ่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าตให้
จ้างซ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
และผู้ร ับ จ้า งยัง ต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้ร ับ จ้า งซ,วง หรือ ตัว แทนพนัก งาน
หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างซ่วงนั้นทุกประการ
กรณีผ ู้ร ับ จ้างไปจ้างช่ว งโดยฝ่าผิน ตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ งชำระค่า ปรับ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ
บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานซองผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้
เป็น ไปตามสัญ ญานี้ และเพื่อเป็น ตัวแทนในการประสานงานกับ ผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยซอบ
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ใบกรณีท ี,ผู้ว ่า จ้า งขอให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว ผู้ค วบคุม งาน ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอม
เปลี่ยนตัวให้ท ัน ที โดยจะไม,เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่า เสีย หายใดๆ จากผู้ว ่า จ้า ง ถ้า ผู้ร ับ จ้า งจะเปลี่ย นตัว
ผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย
๗.๒ ในกรณีท ี่เกดปัญ หาแรงงานของผู้ร ับ จ้าง ผู้ร ับ จ้างจะยกเหตุท ี่ม ีป ัญ หาแรงงานมา
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แอ้ไข หรือไม่ปฏินัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญ ญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน
ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่ม เติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อ นไข
แนบท้า ยสัญ ญาได้ท ุก กรณี โดยไม,ต้อ งเลิก สัญ ญานี้ การดำเนิน การดัง กล่า วต้อ งทำความตกลงกัน ใหม่
เป็นหนังสือ และถ้าจะต้อ งเพิ่ม หรือ ลดเงิน ค่าจ้าง ตามสัญ ญานี้ คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น
รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย
๙.๒ ในกรณีท ี่ค รบกำหนดสัญ ญานี้แ ล้ว หากผู้ว ่า จ้า งมีค วามจำเป็น ต้อ งจ้า งผู้ร ับ จ้า ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมิกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ©๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญ ญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ
ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผ ู้ว่าจ้างริบ หรือบังคับ จากหลักประกัน ตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมิสิทธิ
ที,จะจ้า งบุค คลอื่น ทำงานต่อ ไปไต้ โดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ชอบในค่า เสีย หายซึ่ง เป็น จำนวนเกิน กว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิต รวจและ
ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญ ญาและเอกสารแนบท้ายสัญ ญานี้ โดยมิสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่
จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ
การที่ผ ู้ว ่า จ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้แ ทนจากผู้ว ่า จ้า งสั่ง การใดๆ
เกี่ย วกับ งานทีจ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็น เหตุใ ห้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่างผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ว ่าจ้างฺก ับ
พนักงานของ ผู้ร ับ จ้างอยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด
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การวิน ิจ ฉัย ว่าผลงานที่ผ ู้ร ับ จ้างทำนั้น เสร็จ เรีย บร้อ ยถูก ต้อ งตามสัญ ญาหรือ ตามความ
ประสงค์ข องผู้ว ่า จ้า งหรือ ไม่ กรณีใดเป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ เป็น เหตุใดๆ อัน เนื่อ งมาจากความผิด หรือ ความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณีอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี
บ)ญหาเกี่ยวกับการดีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญ ญานี้ไม่ว่า
ป้ญ หานั้น จะเกิด ขึ้น ในระหว่างดำเนิน งาบหรือ ภายหลัง จากที่ร ะยะเวลาการจ้างตามสัญ ญานี้ส ิน สุด ลงหรือ
ภายหลัง จากที่ผ ู้ร ับ จ้างทิ้ง งาน ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ถ ือ เอาคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่าจ้างเป็น เด็ด ขาด และผู้ร ับ จ้างยอม
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ
ข้อ ©๒. การบังคับ ค่าปรับ ค่า เสีย หาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
ขดใช้ให้ถูก ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ ง
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ทั้งหมดทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือหลักประกัน
ตามข้อ ๓ แล้วยังไม1เพียงพอ ผู้ร ับ จ้างยิบ ยอมขำระส่ว นที'เหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว นตามจำนวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาทีห ัก ไว้จ ่ายเป็น ค่าปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่าใช้จ ่ายแล้ว ยัง
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ข้อ ©๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาใบการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีที,มีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดทีผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามทีก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถัาผู้ร ับ จ้า งไม,ปฏิบ ัต ิให้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ร ับ จ้างได้ส ละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อควานถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่าบนละเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จีงไต้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถทื่ ๗
ที่ ....^นี้( .^...../ ๒๙r๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนัก งานเขตและกลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ (อู'เทศบาลบางบัวทอง)
เขตการเดิน รถที่ ๗ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
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. นายอนัน ต์ 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
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- ๒อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่ 99 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษ์ อนันต์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบ้ตการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

(นายยงยฺทธ จันทร์ฐ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดนรถที่ 7
13.

c0 oQ 9&
คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด
ที่ทำการสำนักงานเขตการเดินรถ 1 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1, และลานจอดรถ (อู,เทศบาลบางบัวทอง)
1. ขอบเขตจ้างเหมาทำความสะอาด
1.1 อาคารชั้น 1 ประกอบด้วย
- สถานที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (ห้องวิทยุสื่อสารและGPS, ห้องพยาบาล,ห้องจ่ายงาน
และห้องนายท่าอู่)
-บริเวณทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
- ห้องนํ้าซาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง
- บริเวณลานจอดรถโดยสารและรถจักรยานยนต์
- บันไดด้านหน้าทางขึ้นอาคาร
- บริเวณโรงซ่อม
- บริเวณสถานีนํ้ามัน
- บริเวณโรงอาหารและปอมยาม
1.2 อาคาร ชั้น 2 ประกอบด้วย
- สถานที่ทำการเขตการเขต (ห้องผู้อำนวยการ,ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ,ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
และการเงิน, ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, ห้องงานบริการ, ห้องงานแผนเขต, ห้องอุบัติเหตุ, ห้องงาน
บริหารงานบุคคล, ห้องงานตรวจสอบ, ห้องงานบัญชีและงบประมาณ, ห้องงานการเงิน, ห้องประชุม, ห้องรับรอง)
■ บริเวณทางเดินภายโนอาคาร
■ บันไดทางขึ้น-ลง ชั้น 2
■ ห้องนํ้าซาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง
2. ลักษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
2.1 การทำความสะอาดรายวันซองทุกวันทำการและจันหยุดราขการ
(1) กวาดพื้นและถูพื้นด้วยมัอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุตที่จำเป็น
(2) ปิดฝ่นละอองและเข็ดโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องไซ้สำนักงาน
(3) ปิดฝ่นละออง และเข็ดแผ่นป้ายแสดงซื่อ ห้องทำงานและแผ่นป้ายต่าง ๆ
(4) เข็ดล้างที่เชียบุหรี่ และเทตะกร้าผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งยังที่ผู้ว่าจ้างวัดหาไว้ให้
(5) เข็ดกระจกบริเวณที่อยู่ใกล้การสัมผัสทุกแห่ง
(6) เข็ดทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ด้วยนํ้ายาฆ่าเขึ้อ
(7) ทำความสะอาดที่ห้องโถงและที่นั่งพัก
(8) ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า-ออก ให้สะอาดตลอดทั้งวัน
(9) ทำความสะอาดทางขึ้น-ลง และราวบันได
(10) ทำความสะอาดห้องนํ้าด้วยการขัดถู ล้างห้องนํ้าเครื่องสุขภัณฑ์ ที่ประจำโนห้องนํ้า
ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคและดูแลความสะอาดทุก ๆ 2 ซั่วโมง
(11) ทำความสะอาดขจัดคราบและตะกอนที่อ่างล้างมือ กระจกเงา และบริเวณให้สะอาดทุก ๆ
2 ชั้วโมง
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(12) ทำความสะอาดลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถจักรยานยนต์ โรพ่อม
สถานีนํ้ามัน, โรงอาหารและป้อมยาม
(13) ป้ดฝ่นพรมเช็ดเท้า
(14) ทำความสะอาดอื่น ๆ และแก้ไขเฉพาะหน้าในเวลาทำงาน
(15) รายงานสิ่งของขำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน
(16) ปิดไฟฟ้า นํ้าประปา ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาค ถอดปลั๊กเครื่องไซ้ไฟฟ้าทุกเครื่อง
และตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากสำนักงานหรอตัวอาคาร
(17) ในกรณีที่มีการใช้ห้องประขุม,^กอบรมหรีอทำกิจกรรมให้ทำความสะอาดห้องประขุม
รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้และโซฟาให้อยู่ในสภาพที่ใซ้งานได้ทุกวัน
(18) กรณีมีการใช้ห้องประขุมและรับรองแขก ต้องมีหน้าที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
2.2 การทำความสะอาดรายสัปดาห์
(1) เช็ดฝ่นป้ดหยากไย่ตามที่สูงรวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
(2) เช็ดดูดฝ่นม่านปรับแสง
(3) ทำความสะอาดตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะทำงานโดยละเอียด และให้จัดเก็บสิ่งของ
เข้าที่ให้เรียบร้อย
(4) เช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยนํ้ายาฆ่าเขึ้อ
(5) เช็ดป้ดฝ่น ขาและขอบโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยนายา
(6) เช็ดด้วยม๊อบ เก็บฝ่น และม๊อบตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะและเครื่องไข้ต่าง ๆ โดยละเอียด
(7) ขัดพื้นอาคารสำนักงาน
(8) ทำความสะอาดกระจก หน้าต่างภายใน รวมทั้งขอบ
(9) ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพื้นภายในห้องนํ้าทั้งหมด
(10) ขัดล้างทางเดินรอบบริเวณอาคาร
(11) ล้างและทำความสะอาดถังขยะทั้งหมด
(12) จะต้องดูแลห้องประขุมให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(13) ขัดล้างพื้น บริเวณเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย
2.3 การทำความสะอาดประจำเดือน
(1) ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจกภายในและภายนอก
(2) ดูแลรักษาพื้นให้สะอาด
(3) ขัดล้างพื้นบริเวณลานจอดรถและบริเวณสถานีนํ้ามัน
(4) ทำความสะอาดผ้าม่าน โคมไฟ ซ่องระบายอากาศ พัดลม
2.4 จำนวนพนักงานและระยะเวลาทำความสะอาดดังนี
(1) จัดพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาด บริเวณอาคารขั้น 1 สถานที่ทำการกลุ่มงาน
ปฏิบ้ติการเดินรถ 1 (ทำความสะอาดตามข้อ 1.1) จำนวน 2 อัตรา
ปฏิน้ติหน้าที่ประจำทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 16.00 น.
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(2) จัดพนักงานทำความสะอาดดูแลความ?เะอาด บริเวณอาคารชั้น 2 สถานที่ทำการเขต
(ทำความสะอาดตามข้อ 1.2) จำนวน 1 อัตรา ปฏินัติหน้าที่วันราชการ
ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.-16.30 น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด เปีนหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องจัดหาเองทั้งสิ้น โดยระบุชนิด และ
ยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ใข้ในการทำความสะอาด ต้องไม่น้อยกว่าที่ผ๔รับจ้างกำหนด

4. อายุสัญญาว่าจ้างมีระยะเวลา 1 จ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ข้อสงวนสิทธิ
1. เงิน ค่าพัส ดุส ำหรับ การชื้อ หรือ จ้างครั้งนี้ได้ม าจากเงิน งบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุม้ติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้
ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ ใดบผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาไมมสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
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รายละเอียดเครื่องใช้โนการทำความสะอาดลำนักงานเขต
กลุ่มงานปฎินัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
รายการอุปกรณ์

ลำดับ
1

เครื่องขัดพื้น

2

เครื่องดูดฝ่น

3

นํ้ายาทำความสะอาดทั่วไป

4

นํ้ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค

5

นํ้ายาดันฝ่น

6

นํ้ายาล้างลอกแว๊กซ์

7

นํ้ายาเคลือบเงาพื้น

8

'นาย'าบีดเงาพื้น

9

นํ้ายากัดสนิม

10

นํ้ายาล้างห้องนํ้า

11

นํ้ายาเช็ดกระจก

12

สบู่เหลวล้างมือ

13

ผงขักฟอก

14

แผ่นขัดทำความสะอาด

15

ผ้าเช็ดโต๊ะ 1 ผ้าเช็ดกระจก

16

แใเรงขัดพื้น, แปรงล้างห้องนํ้า, แปรงซักผ้า

17

ไม้กวาดลาน, ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดหยากไย่

18

ไม้ม๊อบถูพื้น, ผ้าม็อบ

19

ไม้รีดนํ้า

20

ถังบีบไม้ม็อบ

21

ที่ตักขยะ, กระบอกฉีด'นา

22

ถังเก็บขยะ พร้อมรถเข็น

22

ถังพลาสติก, ขัน'นา, สายยาง

ยี่ห้อ

Ltd
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แผนผังอาคารสำนักงานเขต และกลุม่ งานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 1
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตและกลุ่มงานปฏิบัติการ
เดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขต
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ลงวัน
ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒<£๖๓ นั้น
งานบริการทำความสะอาด(๗๒.๑๐.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เนินเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๒๗๖.๐๐ บาท (สี่แสนสาม
หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที, 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษี อนันค์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแทน
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ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

