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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕: ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี ลกม■ (กนก.) f t พ  /๒๔๖๓ วันท่ี พ / ตุลาคม ๒๔๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถท่ี ๔ 

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๔

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างทำความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ 

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ เซตการเดินรถท่ี ๔ ตามสัญญาเลขท่ี จ.๘๗/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ 

กับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร!,'พรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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B a n g k o k  M a s s  T r a n s i t  A u t h o r i t y
B M T A  สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

00ค์การนบส่0ชวลโบกรอเทพ โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถท่ี ๒ เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่กัลปพฤกษ์

สัญญาเลขท่ี มุ.?? 

ส ัญญาฉบับน ี้'■ทำขี่,'น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี.... .̂..^ลา.คุ.มุ... ๒ห้.เ?.??...............

ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ัง 

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง,, 

ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร!พรส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล 

เลขท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๕๒๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 

สำนักงาน'ใหญ่ตั้'งอยู,เลขที ๘/๒๓ ซอยเทียนทะเล ๗ ถนนบางขุนเท ียน-ขายทะเล แขวงแสมดำ 

เขตบางซุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม 

ผูกพันบริษัท ฉบับลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง,, อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ 

กล ุ่มปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถท ี ๒ อู,กัลปพฤกษ์ เขตการเด ินรถท ี ๕ ตั้งอยู่เลขที ๑/๑ ถนนราขพฤกษ์ 

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด 

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๒,๒๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสองร้อยส่ีสิบสองบาท 

เก้าสิบเก้าสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๒๔,๔๘๕.๙๘ บาท (สองหม่ืนส่ีพัน 

สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุ 

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัต ิให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้ง 

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามส ิบเอ ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ตลอดจนภาษ ีอากร 
อื่นๆ และค่าใข้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

/๑.๑.๑ อาคาร......
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๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน กลุ่มปฏินัติการเดินรถที่ ๒ เขตการเดินรถท่ี ๕
๑.๑.๒ อาคารโรงซ่อม และอาคารห้องนํ้ารวม และสถานีปล่อยรถ

๑.๑.๓ บริเวณลานจอดรถ รอบอาคารสำนักงาน และลานจอดรถโดยสาร

๑.๑.๔ ต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อม

๑.๑.๕ ป้อมรักษาความปลอดภัย และบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ท ุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยจัดหา

พนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างน้อยจำนวน ๑ คน ปฏิบัติ 

หน้าท่ีทำความสะอาดห้องน้ํา และเก็บขยะท่ีพบว่ามีผู้ท้ิงในวันหยุด เพ่ือมิให้เกิดกล่ินเน่าเหม็น และป้ดทำความ 

สะอาดทางเดินโดยรอบพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความ

ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใข้เครื่องมือเครื่องใข้และวัสดุ 

อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ิงส้ิน เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 

ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซ่ึงผู้วำจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 

แก,การปฏิบัติงาบตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีให้ซ่ึงผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือ 

เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ 

ในสถานท่ีดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๑

ท่ี ๖๓๓/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาด

และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ

สำหรับการว่าจ้างทำความสะอาด

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒

เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ภายในอู่กัลปพฤกษ์

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)

คุณลักษณะจ้างหมา 

ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ 

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ 
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่กัลปพฤกษ์ จำนวน ๓ หน้า

บร*I q u f i s ^ ^ ^ T hubsobn enterprise CO.ltd



๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างเหมา

ทำความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ 

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ 

เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕;๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา 

จ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ 

กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ 

เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 

ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินท่ีสุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เนินการอัน 

จำเนินต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 

ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณ ะท ำส ัญ ญ าน ีผ ู้'ร ับ จ ้างได ้น ำห ส ักป ระส ัน เป ็น เง ินสดตามใบ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขท่ี แ-๖๓-X-R0-O ๐๓๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕:๖๓ เนินจำนวนเงิน 

๑๔,๖๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบ 

ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 

คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจศํ้าประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 

ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเนิน 

หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 

ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

C H U B S O R N
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หล ักประก ัน ท ี' ผ ูร้ ับจ ้าง น ำ มาให ้ตามวรรคหนึ่งจะต ้อง ม อีายุครอบคลุมความ 

รับผิดท้ังปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง 

หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 

หลักประก ันใหม่หรือหลักประก ันเพ ิ่มเต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้าง
6) , ๘ x 0/ V  «/_ _ QJ itfU  y  ๘! V _ _ _ _ V  J _ภายเน ๗ (เจด) วับ นับกัดจากวันทไต้รับแจ้งเบนหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามฃ้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มี 

ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค่าจ้าง เม ือผู้ร ับจ้างปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ 

และผู้ร ับจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับการการจ้างไว้ถ ูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้าง 

เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หน่ึง) งวด รวมท้ังหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๒๔,๔๘๔.๙๘ บาท (สองหม่ืนส่ืพัน 

สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างจำนวน 

ทั้งสิ1,'■น ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท (สองแสนเถ ้าหม ีนสามพ ันแปดร้อยสามส ิบเอ ็ดบาทแปดส ิบส ีสตางค ์) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว ่าจ ้างจะขำระค่าจ้างให้ผู้ร ับจ้างหลังจากผู้ร ับจ้างไต้ทำงานเสร็จเรียบร้อย 

และผ ู้ว ่าจ ้างหร ือผ ู้แทนของผ ู้ว ่าจ ้าง ได ้ตรวจร ับมอบงานท ีส 'งมอบในแต ่ละงวดเร ียบร ้อยแล ้ว 

ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที,ได้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมือครบ 

๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ภายหลัง 

สัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง 

ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตาที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลทีสมควร 

และเป็นธรรมหากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที'ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 

เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าท่ีและความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซ่ือ ท่ีอยู่ป็จจุบัน และน่าส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาขน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก'ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 

การเปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายซ่ือ 

ตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้

ผู้ร ับจ้างจะส่งพนักงานตามรายขือที่แจ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบล่วงหน้ามาทำความ 

สะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที'กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 

สัญญาผนวก ๒
๔.๒ ในกรณ ที ี' ผ ูว้ ่าจ้างหรือผ ู้แทนของผ ู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผ ู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 

หรือเปลี่ยนเครืองมือเครื่องใช้หรือวัสดุอ ุปกรณ ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับ 
ใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน
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๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขทีกำหนด 
ไวในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 

วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 

แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาด 

เรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงาน 

ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ 

ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้าง 

ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 

ตามที,กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู,สัญญาท้ังสองฝ่าย 

ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๕.๕.ร) ถ้าไม,ม ีพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน หร ือมาปฏ ิบ ัต ิงาน 

ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม1ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญา 

ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบลี่บาทถ้วน) ต่อคนต่อวับ 

นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 

จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ้าพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละวัน 

แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ช่ัว'โมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้รับจ้างไม,อยู่ 

ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับใบอัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 

โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๔.๔.๒ ถ้าไม,ม ีพน ักงานของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงาน หรือมาไม'ครบจำนวน 

หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 

จะต้องรับผิดตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม,ดำเนินการแก้ไข 

หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบ ัต ิงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) ว ัน ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิ 

บอกเลิกสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้นไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง 

พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๔.๖ ในการทำงานจ้าง ถ ้าเก ิดความเสียหายใดๆ ไม ่ว ่าจะเก ิดข ึ้นแก1บุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความขำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก,ทรัพย์สิน 
ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ 

หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก'ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลา

ท่ีผิ,ว่าจ้างกำหนด

/๔.๗ ในกรณี.
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๖

๕. ๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ 

สะอาด หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่ไม,มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หรือคุณภาพไม,ดี หรือทำไม'ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เม ือผ ู้ว ่าจ ้าง 

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

โดยไม,คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข 

ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างท้ังหมดโดยส้ินเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 

สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

(๒) ปรับเป ็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๒๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบสีบาทถ้วน) 

ต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างได้แกไขงานที,บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ 

บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ทีผู้'ว่า'จ้าง 

ต้องเสียไปท้ังหมดโดยส้ินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 

ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 

ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 

พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ 

ให้แก1ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง 

ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 

อันเก่ียวช้องกับสัญญาน้ีท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานน้ันให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ
ในกรณีทีผ ู้ว ่าจ้างขอให้ผ ู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยิบยอม 

เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ล้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยน 

ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซ่ือ ผู้น้ันให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกคร้ังด้วย

/๗.๒ ในกรณี.



๗

๗.๒ ในกรณีที'เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 

มาเปีนเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทบที,ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาบ 

และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 

ตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปล่ียนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิท ี'จะทำการแก้ไข เพ ิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียด 

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม1ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 

กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน 

ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 

ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน 

ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 

สิทธิที'จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 

หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มข้ึนเพราะการจ้างบุคคลอ่ืนทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจ 

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 

งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งน้ันทุกประการ

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 

เกี่ยวกับงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้าง 
กับพนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

บรษิก รบศร (อินเทอรไพรส์ 'บก้ถ CHUBSQRN ENTERPRISE CO. LTD
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การวินิจฉัยว่าผลงานที,ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 

ความประสงค์ของผู้ว ่าจ้างหรือไม, กรณีใดเป็นเหตุส ุดวิส ัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนืองมาจากความผิด 

หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดทีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ัง 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที,เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 

กับสัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 

สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที,ผู้รับจางทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด 

และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
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เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าเข้จ่ายแค่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดเข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าเข้จ่ายด้งกล่าว 

ให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ 

รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผ ู้ว ่าจ้างมีสิทธิท ีจะหักเอาจากจำนวน 

เงินค่าจ้างท่ีต้องซำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที

หากคำปรับ ค่าเสียหาย หรือค ่าใช ้จ ่ายท ี'บ ังค ับจากเง ินคำจ้างท ี่ต ้องซำระ 

หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมซำระส่วนที,เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน 

ตามจำนวนคำปร ับ คำเส ียหาย หร ือคำใช ้จ ่ายน ั้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) ร ัน  น ับถ ัดจากวันท ี่ 

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที1ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที1กำหนด 

ในกฎกระทรวง ซ ึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ 

ทำให้ผู้รับจ้างไม,สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ 

หรือพฤติการณ์ด้งกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 

ทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที,เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที,กำหนดในกฎกระทรวง 

ด้งกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 

เร ียกร้องในการท ี่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเงื่อนไขใดๆ ทิ้งสิ้น 

เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้าง 

ทราบตีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 

ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

/สัญญาน้ี.
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

,  0 ลงซอ......................'................
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BMTA
คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ 

ท ๖๓๒/๒๕๖๓

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการตรวจริ''บพัสดุ สำหริบการจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการ

เดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ มีความประสงค์จะ จ้างเหมารักษาความสะอาด 

ลู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดย'วิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด 

ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 

การจ้างเหมารักษาความสะอาด ลู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายเทียบ เขียวเข็ม ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นายอุดร บุญจันทร์ กรรมการ

นายท่าลู่ กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ 

๓. นายวิชา ศรีอุดร กรรมการ

หัวหน้างานบัญชีค่าโดยสาร กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๔. นายอนุวัฒน์ จิรพงศ์ชัยกุล กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ 

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ส่ัง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)

ผ้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕
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ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference ะ TOR)

จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ อู่กัลปพฤกษ์ 

๑. ความเป็นมา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่กัลปพฤกษ์ 

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑ และ ๑/๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงปากนํ้าภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ขึ้งมี 

อาคารสำนักงาน บริเวณลานจอดรถโดยสารและพื้นที่ใช้สอยโดยรอบ โดยหน่วยงานใม่มีโครงสร้างอัตรากำลัง 

พนักงานทำความสะอาด เพื่อให้อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้มีความเหมาะ สมใช้เป็น 

สถานที่ปฏิบัติงานดังนี้

๑. อาคารสำนักงานกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. อาคารโรงซ่อม และอาคารห้องนี้ารวม และสถาน่ปล่อยรถ 

๓. บริเวณลานจอดรถรอบอาคารสำนักงาน และลานจอดรถโดยสารภายในอู่กัลปพฤกษ์ 

๔. ต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อม

๕. บัอมรักษาความปลอดกัย และบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ 

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคาร และสถานที่บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขต 

การเดินรถที่ ๕ มีความสะอาดเริยบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ 

พนักงานองค์การ และผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอก

๓. ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด

ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาดจำนวน ๒ คน อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี!!ง ๖๐ ปี ท่ีมี 

สัญชาติไทย เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ม ีความประพฤติเริยบร้อยขึ้อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทำความสะอาด้วยความ 

ประณ์ตเริยบร้อย โดยมีหัวหน้างานอย่างน้อย ๑ คน

- ปฏิบัติหน้าที่ประจำตลอดทั้งวัน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐ร๙.๐๐ -  ๑๗ .๐๐ น

- .วันหยุดราชการ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานทำความสะอาดอย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติหน้าท่ีทำ 

ความสะอาดห้องนี้า และเก็บขยะที่พบว่ามีผู้ทิ้งในวันหยุด เพื่อมิให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และปัด 

ทำความสะอาดทางเดินโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ

สถานที่ทำความสะอาด และการทำความสะอาด

๑. อาคารสำนักงานกุล่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒

-  พื้นที่ห้องทำงานทุกห้อง ห้องประชุม และบริเวณห้องโถงทางเดินระหว่างห้อง

-  บริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร เช้า-ออก อาคาร

-  ห้องนี้า ชาย-หถ)ง ภายในอาคารล้างทำความสะอาดด้วยนี้ายาทำความสะอาด ฆ่าเข้ึอ 

และดับกลิ่นด้วยนํ้ายา ให้สะอาดอยู่เสมอ
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-  จดเต1ยมห้องประชุม เค'ริองด่ืม อาหาร กรณีมีการใช้ประชุม

-  ล้างภาชนะทำความสะอาด

- จัด๓ บขยะภายในห้องทำงานทุกห้อง และบริเวณอื่นชุ ภายในอาคาร

- ดูแลปิด-เปิดโฟห้องทำงานทุกห้องหลังเลิกงาน

- เปิด-ปิด ห้องทำงาน และล่งมอบกุญแจให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

๒. อาคารห้องนํ้ารวมฝังลานจอดรถโดยสาร และอาคารโรงซ่อม

- ล้างทำความสะอาดห้องนาชาย-หญิงด้วยนํ้ายาทำความสะอาด

-  ฆ่าเช็อ และดับกลิ่นด้วยนํ้ายาให้สะอาดอยู่เสมอ

๓. ลานจอดรถโดยสาร และลานจอดรถพนักงานโดยรอบอาคาร ภานในอ ู่กัลปพฤกษ์

- ปาดนํ้าโม่ให้ขัง เพื่อโม่ให้เกิดตะใคร่

-  เก็บกวาดขยะ และใบโม้

๔. ต้นโม้ และสวนหย่อมโดยรอบพื้นที่

-  เก็บกวาดขยะและใบโม้ กำจัดวัชพืช รดนา พรวนดินต้นโม้ภายในอยู่

-  ตัดแต่งกิงโม้รอบบริเวณรั้ว และสวนหย่อม

๔. ปัอมรักษาความปลอดภัย และศาลพระภูมิเจ้าที่

- ทำความสะอาดภายในปัอมรักษาความปลอดภัย

-  ดูแลความสะอาดบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่

รายละเอียดการทำความสะอาด

๑. พื้นโมเสด พื้นกระเบื้องเคลือ 

๑.๑ ปัดกวาด เช็ดม็อบนํ้า 

๑.๒ เดินเครื่องขัดด้วยนํ้ายา โดยเฉพาะ

๑.๓ เก็บรอยเบื้อนที่เครื่องโม่สามารถทำโด้ เช่น ฝา ผนังและบริเวณใกล้เดิยงโดยนํ้ายาทั่วโป 

๑.๔ เดินเครื่องขัดเงาพื้น

๒. กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ และม่านปรับแสง 

๒.๑ ดูแลทำความสะอาดอย่สมํ่าเสมอ

๒.๒ เก็บรอยเบื้อนบริเวณฝาผนัง ฝัาและเพดาน ภายในตัวอาคาร รวมถึงโคมโฟล่องสว่าง 

๒.๓ เช็ดและขัดอลูมิเนียมประต-หน้าต่าง และส่วน'' อ ื่น ัชุ ที่ตดกับตัวอาคาร ท 1R, 1
, V fW  ร ร โ ร 3  U K N

to.๙ * ค ™ * ะ ( H t e ^ s g ะ ^ sr 5 5 —

า. เฟอร่นีเจอริและเครื่องใช้สำนักงาน

๓.๑ ปัดฝน เช็ดคราบสกปรก โต๊ะทำงาน เห้าอี้ ตู้เอกสาร รวมอี้งรูปภาพแขวน
r . n "

๓.๒ ใช้น'ายาหรือครีมเช็ดทำความสะอาด ในส่วนที่บื้าธรรมดาเช็ดหริอล้างโม่ออก

/... ๔. ดูแล



๔. ดูแลทำความฬะอาดท่อและรางระบายนี้',ไให้สะอาอยู่เสมอ 

๔. จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในและภายนอก จัดลงในภาชนะตามจุดที่กำหนด

พนักงานทำความสะอาดเมื่อเข้าถืงอาคาร ต้องลงชั่อทำงานเป็นหลักฐาน โดยใข้บัตรปันทึกเวลา 

กับเครื่องบันทึกเวลาที่กำหนด ผู้ควบคุมต้องเช็คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ ทำความสะอาด 

ตามที่กำหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตัดค่าแรงเป็นรายชั่วโมง การบันทึกเวลาลงบัตร 

ห้ามบันทึกแทนกัน หากตรวจพบว่ามีการบันทึกแทนกันปรับค่าแรงทั้ง ๒ ฝ่าย

๔. ข้อกำหนด และเงื่อนโขอื่นจุ

๔.๑ ช่วงเวลาปฏิบัติงาน พนักงานทำความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ครบจำนวน 

ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกโปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่ง ภายในบริเวณเขตพื้นที่ 

เม่ือใดก็โด้ หลังจากเวลา ๐6๙.๐๐ น. ต้องให้มีพนักงานทำความสะอาดเตรียมโว้ให้พร้อมเป็นประจำ สำหรับ 

การดูแลรักษาให้อาคารสะอาดอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องหาเครื่องแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาดและ 

หัวหน้างานทุกคนสวมใส่ ต้องมีชั่อบริษัทหรีอห้างร้าน ผู้รับจ้างอยู่ที่เสือให้เห็นชัด และติดบัตรที่มีรูปถ่าย 

แสดงตน แจ้งช่ัอ นามสกุล ให้เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

๔.๓ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หาก 

พนักงานผู้'ใดฝ่าสืน หรีอโม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์การจะต้องเปลี่ยนตัวออกทันที

๔.๔ การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทำสัญญา ให้ส่งมอบงานทุกจุลินงวดตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง 

ต้องรายงานการทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือน และการทำความสะอาดเป็นครั้งคราวในเดือนนั้น 

หรืองวดนั้นให้ครบถ้วน พร้อมบัญช็รายชั่อแสดงการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน

๔. ๔ ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกจุ ๓ เดือน หากผการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโม่ 

เป็นผลตามกลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโต้ โดยถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้าง 

จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญา ๑ เดือน

๔.๖ ในกรณีที่มีทรัพย์ลินขององค์การเสืยหาย หรือสูญหาย สันเนื่องมาจากการกรทำของ 

พนักงานทำความสะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิน

๔.6๙ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่ 

ละชนิดมาใช้ในการทำความสะอาดตังนี้

๔.6๙.๑ เครื่องชัดหินพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับชัดพื้น ล้างและชัดคราบสกปรกบนพื้น 

๔.6๙.๒ เครื่องดูดฝ่นพร้อมอุปกรณ์ดูดทั้งเปียกและแห้ง

๔.6๙.6ท เครื่องมือเช็ดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับเช็ดกระจกภายใน

๔.6๙.๔ บ ันโดอลูม ิเน ียม
๔.6๙.๔ กรรโกรตัดต้นโม้, สายยางรดนี้าต้นโม้, ปี'ยน้ีา และป๋ยอินทรีย์ สำหรับใส่ต้นโม้



๔.๗:๖ เค,รืองมีออื่น 1 เช่น ม็อบตักฝ่น, ม็อบผ้า, แผ่นขัด, ถังนั้าพลาสติก, ขันนั้าพลาสติก 

ถุงม็อยาง, ผ้าเชดโต๊ะ, แปรงสำหรับขัดโถส้วมชนิดนุ่ม, โม้กวาดชนิดต่าง ๆ และ 

รัฬดุนายา'ทำความละอาดอ่างล้างหน้า ทีโม่ทำให้เอิดความเสิยหาย 

๔.ต/.๓' นายาเคมีที่ใช่'ทำความละอาด ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผู้ว่าจ้างสามารถ 

ทีจารณาหากโม่มีคุณภาพผู้รับจ้างต้องปรับเปลี่ยนให้

๔.๘ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายช่อหัวหน้างาน และพนักงานทำความละอาดตามจำนวนที่กำหนด 

จัดล่งให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนเข้าปฏิบัติงานโม่น้อยกว่า ๓' วันทำการ

๔.๙ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนายาทำความสะอาด 

ชนิดดีมาใช้ในการทำความสะอาด

๔.๑๐ เงินค่าพัสดุสำหรับการจ้างครั้งนี้โด้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำโต้ต่อเมื่อองค์การโต้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๔.๑๑ องค์การทรงโว้ช่งสิทธิที่จะโม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือยกเลิกโครงการที่ยังโม่โต้ลงนามใน 

สัญญาโต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงโว้ช่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาโต้ 

ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโม่มีสิทธิพัองร้องเรียกค่าเลืยหาย ใด®!

๔ ค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 

๐.๑๐ ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน/คน

กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าช้า หรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมง หรือนาทีแล้วแต่กรณี 

ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายนาทีต่อคนหากเอิน ๓๐ นาที ให้ปรับเป็น ๑ ช่ัวโมง

๖. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน(รวม ๑๒ เดือน) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโต้ 

ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๓'. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา ๑ ปี(รวม ๑๒ เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 

อิงวันที่ ๓๐ ถันยายน ๒๔๖๔

๔. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมารประจำปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๓'๔๔.๐๐ บาท 

๙. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ใต้รับจัดสรร และราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)



รายการ'วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาในการทำดวามสะอาด

ลำดับ รายการวัสดุ อุปกรณ์ ย่ีห้อ

๑ เครื่องขัดพื้น

ki เครื่องดูดฝ่น

๓ แผ่นขัดทำความสะอาด

(3? นี้ายาทำความสะอาด

๔ นี้ายาดับกลิ่น

\) นี้ายาดันฝ่น

6๙ นี้,ายาลอกแวก'’ร
๔ นาย,าเคลือเงาพื้น

๙ นี้ายาปัดเงาพื้น

๑๐ นี้ายากัดสนิม

๑ 6») นี้ายาเช็ดกระจก

๑๒ นี้ายาล้างห้องนี้า

๑๓ สบู่เหลว

๑๔ ผงชักฟอก

๑๔ ผงขัด

๑๒ เครื่องมือเช็ดกระจก

๑ 6๙ บันใดอลูมิเนียม

๑ Cab' กรรใกรดัดต้นโม้

๑๙ มือบดันฝ่น, มือบถูพื้น และโม่ปาดนี้า

๒๐ โม้กวาด, ที่ดักขยะ, โม้ขนโก่ และกระบอกฉีดนี้า

๒๑ แปรงขัดพื้น, แปรงขัดห้องนี้า, และถุงมือยาง

๒๒ ถังนา, ขันนา, สายยาง, และ'รถเขนสำหรับ'ใส่นี้า

๒๓ ผ้าเช็ดโต๊ะ และผ้าเช็ดกระจก

๒๔ ถุงพลาสติกดำ (สำหรับใส่ขยะ)

Qb/ 7





ลานจอ๑ 
รกโดยสาร

จุดบริการ 
ปา.ปัน 

เนี้อเพสืง

ชานชาลาท่าปส่อนรท 
พื้ท่าการบานท่าสู่

า̂นล่'''ราง
ทาง๗า-ออก

แผนviการfiาหนดาดฝังลานจอดรก 
เจาหนาฟ้ฬาความล่ะอาด(แม่ปาน) 

จานวน 1 ร'ดรา

พื้นที่ฝ่งสำนักงาน

พ
เแ**ทน'*

C H U P S O R N

รษ้ก^น{J8io(llC10s1 น!รส์ าาท้10 CHU6S0RN ENTERPRISE COi.LTO



บริษัท ซบศร แนเตอร ์ไพรส ์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,Ltd
8/23 ซอยเทอนทะเล7 ถนน บางซุนเทียน-ซาอทะเล แซวง แสมดำ เซต บางรุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรสัพท์/ TELPHONE: 02-002-2944 , แฟกซ์/ FAX: 02-002-2944 

C H U B S O R N  ทะเบียนการค้า: 0105558022484

ใบเสนอราคา / 
QUOTATION

รีเฉดูกค้า 
CUSTOMER NAME

กตุ่มงานLเฎนัตก'ารเดนรถ 2 เขตการเดนรถท่ึ 5 อู่ดัล!]พฤกษ์ องค์การขนส่งมวลซน 
ก!‘งเทพ

ค้นท่ี 
DATE

16/07/2563

หมาย เลขยู้เสืยภาร หมายเลขใบเลนอราคา
2020-075TAX ID QUOTATION NO

ท่ีอยู่ / ADDRESS น่ึอนไขการชำ?ะ:เงิน 
CR. TERMS

เช็ค/เงินสด

โทรสัพท์ 
TELEPHONE

แฟกซ์
FAX

Sale Contact ปัอ 089-4999013

ลาดับ 
No.

ช่ือสินค้า /  บริการ 3านวน 
QTY ราคา /แน่วย/เสือน ราคา /

หน่วย/12  เสือน 
UNIT PRICE

ราคารวม ต่อ 12  เสือน 
AMOUNT

1. ค่าบริการรับ(.หมาทำครามสะ'ฮาด กสุ่มงานปฏิบัติการเดิน 
รถ 2 เซตการเดินรถหึ 5 อู่กัลปพฤกษ องค์การซนส่ง 
มรลชนกรุงเทพ

2 คน 11,442.05 137,304.60 274,609.20

^ cb ^
รวมเงิน/SUB TOTAL 274,60920

Vat 7% 19,222.64

รวมตั้งสิน / TOTAL AMOUNT 293,831.84
จำนวนเงินรวม(ติ'ว'รกษร)
Amount {ก letter

ส องแส น เก ้าห ม ื่น ส ามพ ้น แป ด ร ้อ ยส ามส ิบ เอ ็ด บ าท แป ด ส ิบ ส ีส ต างค ์

ลกค้า / Customer ผ้ใฬ้บริการ / Service Provider

ลงร่อ/
Sign

ค้นท่ี _

ลง
Sign

ว้นท่ี
(นาย อภิชาต ตั้งตรงสุนทร) 

16/07/2563

............

7 ^ '  ว ^ ]

ร ^ ^ ^ ^



BA/im
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาริกษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่ 

กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑(ะ.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้ได้รับการคัดเสือก 

ได้แก่ บริษัทชุบศรเอ็นเตอริไพรส์จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 

สิ้น ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ 

ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔


