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เรื่อง

ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 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 กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งทำความสะอาด อู่ก ัล ปพฤกษ์

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ เซตการเดินรถที่ ๔ ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๗/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓
กับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร!,'พรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

00ค์การนบส่0ชวลโบกรอเทพ

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

สัญญาจ้างทำความสะอาด
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่ ล
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สัญญาเลขที่

มุ.??

สัญ ญ าฉบับ นี้'■ทำขี่,'น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒ นธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่....^...^ลา.คุ.มุ... ๒ห้.เ?.??...............
ระหว่า ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นางพนิด า ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่ายบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง,,
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุบ ศรเอ็น เตอร!พรส์ จำกัด ตามหนังสือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่วนบริษ ัท
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๕๒๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
สำนัก งาน'ใหญ่ต ั้'งอยู,เลขที ๘/๒๓ ซอยเทีย นทะเล ๗ ถนนบางขุน เทีย น-ขายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางซุนเทียน กรุง เทพมหานคร โดย นางสาวอรจนา ทวีท รัพ ย์ กรรมการผู้จ ัด การผู้ม ีอ ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง,, อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ

๑.

ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำความสะอาด บริเวณพื้น ที่

ก ล ุ่ม ป ฏ ิบ ัต ิก ารเด ิน รถ ท ี ๒ อู,กัล ปพฤกษ์ เขตการเดิน รถที ๕ ตั้ง อยู่เ ลขที ๑/๑ ถนนราขพฤกษ์
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่ท ำความสะอาด
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๒,๒๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาท
เก้าสิบเก้าสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๒๔,๔๘๕.๙๘ บาท (สองหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุ
ตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว น ตามสัญญารวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท
(สองแสนเก้า หมื่น สามพัน แปดร้อ ยสามสิบ เอ็ด บาท แปดสิบสี่ส ตางค์)

รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากร

อื่นๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้
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/๑.๑.๑ อาคาร......

๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน กลุ่มปฏินัติการเดินรถที่ ๒ เขตการเดินรถที่

๕

๑.๑.๒ อาคารโรงซ่อม และอาคารห้องนํ้ารวม และสถานีปล่อยรถ

๑.๑. ๓ บริเวณลานจอดรถ

รอบอาคารสำนัก งาน และลานจอดรถโดยสาร

ภายในอู่กัลปพฤกษ์

๑.๑.๔ ต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อม
๑.๑ .๕ ป้อมรักษาความปลอดภัย และบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่
ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ท ุก วัน ทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยจัดหา
พนักงานมาปฏิบ ัต ิหน้าที่ในวัน หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างน้อยจำนวน ๑ คน ปฏิบัติ
หน้าที่ทำความสะอาดห้องนํ้า และเก็บขยะที่พบว่ามีผู้ทิ้งในวันหยุด เพื่อมิให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และป้ดทำความ
สะอาดทางเดินโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ
๑.๒ ผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้อ งจัด หาพนัก งานที่ม ีค วาม
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใข้เครื่องมือเครื่องใข้และวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทิ้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้วำจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก,การปฏิบ ัต ิง าบตามข้อ ๑.๑ รวมทั้ง ให้ใ ช้ส ถานที่เพื่อ เก็บ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ต ่า งๆ
ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือ
เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ด ัง กล่า วและต้อ งรับ ผิด ขอบเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่น ำไปเก็บ ไว้
ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑
ที่ ๖๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาด
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการว่าจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่

๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะจ้างหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่กัลปพฤกษ์
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จำนวน ๓ หน้า

๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างเหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่

๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕;๖๓

จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา
จ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่

๕ อู่กัลปพฤกษ์

ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที่ข ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข ้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เนินการอัน
จำเนินต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
ใ น ข ณ ะ ท ำ ส ัญ ญ า น ีผ ู้' ร ับ จ ้า ง ไ ด ้น ำ ห ส ัก ป ร ะ ส ัน เป ็น เง ิน ส ด ต า ม ใ บ เส ร ็จ
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง ทพ เลขที่ แ-๖๓-X-R0-O ๐๓๒ ลงวันที่ ๒ ตุล าคม ๒๕:๖๓ เนิน จำนวนเงิน
๑๔,๖๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ

๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบ

ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ ศํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัท เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเนิน
หนัง สือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ได้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า ประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
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รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพ ิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แ ก'ผู้ว ่า จ้า ง
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ภายเน ๗ (เจด) วับ นับกัดจากวันทไต้รับแจ้งเบนหนังสิอจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามฃ้อ นี้ ผู้ว ่าจ้า งจะคืน ให้ผ ู้รับ จ้า งโดยไม่ม ี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงขำระค่า จ้า ง เมือ ผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามสัญ ญ าจ้า งในข้อ ๑
และผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้ต รวจรับ การการจ้า งไว้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว โดยจะจ่า ยค่า จ้า ง
เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๒๔,๔๘๔.๙๘ บาท (สองหมื่นสื่พัน
สี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างจำนวน
ทั้งสิ1,'■น ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท (สองแสนเถ้า ห มีน สามพ ัน แปดร้อ ยสามสิบ เอ็ด บาท แปดสิบ สีส ตางค์)
รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม โดยผู้ว ่า จ้า งจะขำระค่า จ้า งให้ผ ู้ร ับ จ้า งหลัง จากผู้ร ับ จ้า งไต้ท ำงานเสร็จ เรีย บร้อ ย
แ ล ะผ ู้ว ่า จ ้า งห รือ ผ ู้แ ท น ข อ ง ผ ู้ว ่า จ ้า ง ได ้ต รวจ รับ ม อ บ งาน ท ีส 'งม อ บ ใน แ ต ่ล ะงวด เรีย บ ร้อ ย แ ล ้ว
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที,ได้รับ ใบแจ้งหนี้โดยผู้รับ จ้างจะต้อ งส่งใบแจ้งหนี้ให้ผ ู้ว่าจ้างเมือ ครบ
๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน
ในกรณีท ี่รัฐ บาลประกาศเปลี่ย นแปลงกำหนดอัต ราค่าจ้างแรงงานขั้น ตา ภายหลัง
สัญ ญานี้ มีผ ลใช้บ ังคับ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่า จ้า งเฉพาะค่า แรงของพนัก งานของผู้ร ับ จ้า ง
ตามอัต ราส่วนต่า งของค่าจ้า งขั้น ตาที่รัฐ บาลกำหนดเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะพิจ ารณาด้วยเหตุผ ลทีส มควร
และเป็น ธรรมหากผู้ว ่า จ้า ง ไม่ส ามารถตกลงตามที'ร้อ งขอเพราะเหตุข ัด ข้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะ
เหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ

๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และน่าส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาขน

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก'ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายซื่อ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง พนัก งานตามรายขือ ที่แ จ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบล่ว งหน้า มาทำความ
สะอาดและปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญารวมถึง รายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที'กำหนดไว้ใ นเอกสารแนบท้า ย
สัญญาผนวก ๒
๔.๒ ในกรณี

ว ่า จ้า งหรือ แทนของ ว่าจ้างได้แจ้งให้ รับ จ้างเปลี่ย นตัวพนัก งาน
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หรือ เปลี่ย นเครือ งมือ เครื่อ งใช้ห รือ วัส ดุอ ุป กรณ ์ รวมทั้ง นํ้า ยาทำความสะอาดและนํ้า ยาอื่น ใดสำหรับ
ใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น

/๔.๓ กำหนดเวลา
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๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็น ไปตามที่ระบุในรายละเอีย ดและเงื่อ นไขทีก ำหนด
ไวในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็น รายเดือ น ให้น ับ ระยะเวลาแรกตั้ง แต่
วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้น ับ ระยะเวลาต่อ ๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับ จ้า งต้อ งควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานของผู้รับ จ้า งปฏิบ ัต ิง านจ้า งให้ส ะอาด
เรีย บร้อ ยและถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาตลอดเวลาที่ป ฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา หากปรากฏว่า พนัก งาน
ของผู้รับ จ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้
ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน

หรือมาปฏิบัต ิงานไม่ค รบจำนวน

ตามที,กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.ร) ถ้าไม,ม ีพ น ัก งาน ข อ งผ ู้ร ับ จ ้า งม าป ฏ ิบ ัต ิง าน

ห รือ ม าป ฏ ิบ ัต ิง าน

ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม1ปฏิบ ัต ิง านในวัน ใด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญา
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๒๙๔ บาท (สองร้อยเก้าสิบลี่บาทถ้วน) ต่อคนต่อวับ
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานเป็นต้นไป
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน
ถ้า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตามสัญ ญ าในแต่ล ะวัน
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ชั่ว'โมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผู้รับจ้างไม,อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับใบอัตราชั่วโมงละ ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
๔.๔.๒ ถ้าไม,มีพ นัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง าน หรือ มาไม'ครบจำนวน
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม,ดำเนินการแก้ไข
หรือ จัด ส่ง พนัก งานมาปฏิบ ัต ิง านให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
บอกเลิกสัญญาได้
การที่ผ ู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญ ญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้นไม,เป็น เหตุให้ผู้รับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๔.๖ ในการทำงานจ้า ง ถ้า เกิด ความเสีย หายใดๆ ไม่ว ่า จะเกิด ขึ้น แก1บุค ลากร
ของผู้ว่าจ้างหรือบุค คลภายนอก หรือ ก่อให้เกิดความขำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญ หายแก,ทรัพ ย์สิน
ของผู้ว่าจ้างหรือ ของบุค ลากรของผู้ว่าจ้างหรือ ของบุค คลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำ
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับ จ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย
ให้แ ก'ผู้ว่าจ้างหรือ บุค ลากรของผู้ว่าจ้างหรือ บุค คลภายนอก ตามจำนวนที่เสีย หายจริง ภายในระยะเวลา
ที่ผิ,ว่าจ้างกำหนด

/๔.๗ ในกรณี.
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๕. ๗ ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างหรือ พนัก งานของผู้รับ จ้างทำงานจ้างบกพร่อ งโดยทำไว้ไ ม่
สะอาด หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่ไม,มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หรือ คุณ ภาพไม,ดี หรือ ทำไม'ถูก ต้อ งตามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง เว้น แต่ก รณีต ามข้อ

๕.๕ เมือ ผู้ว ่า จ้า ง

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว
โดยไม,คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข
ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับ เป็น รายวัน ในอัต ราวัน ละ เงิน ๒๙๔ บาท (สองร้อ ยเก้า สิบ สีบ าทถ้ว น)
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แกไขงานที,บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่
บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ทีผู้'ว่า'จ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยิน ยอมเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต
ให้จ ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม,เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ
ให้แก1ผู้ว ่าจ้างในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้ง นี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุมการทำงาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ
อันเกี่ยวช้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ
ในกรณีท ีผ ู้ว ่า จ้า งขอให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว ผู้ค วบคุม งาน ผู้ร ับ จ้า งยิบ ยอม
เปลี่ย นตัวให้ท ัน ที โดยจะไม่เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่าเสีย หายใดๆ จากผู้ว ่า จ้า ง ล้า ผู้ร ับ จ้า งจะเปลี่ย น
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

/๗.๒ ในกรณี.

๗
๗.๒ ในกรณีที'เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน
มาเปีนเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้รับ จ้างเตรีย มการหรือ กำลังทำงานจ้างตามสัญ ญานี้อ ยู่ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุห รือผู้แ ทบที,ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาบ
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี'จะทำการแก้ไ ข เพิ่ม เติม หรือ ลดงานจากรายละเอีย ด
และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม1ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงิน ค่าจ้าง ตามสัญ ญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน
ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย
๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที'จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิต รวจ
และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ
การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ
เกี่ย วกับ งานที่จ ้า งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็น เหตุใ ห้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ว ่า จ้า ง
กับพนักงานของ ผู้รับ จ้างอยู่ภายใต้บ ังคับ ของกฎหมายแรงงาน หรือ กฎหมายแรงงานรัฐ วิส าหกิจสัม พัน ธ์
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

/การวินิจฉัย
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การวินิจฉัยว่าผลงานที,ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญ ญาหรือตาม
ความประสงค์ข องผู้ว ่า จ้า งหรือ ไม, กรณีใ ดเป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ เป็น เหตุใ ดๆ อัน เนือ งมาจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดทีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง
ในกรณีท ี่ม ีป ัญ หาเกี่ย วกับ การตีค วามสัญ ญานี้ห รือ เกี่ย วด้วยเรื่อ งใดๆ ที,เกิดขึ้นตามสัญ ญานี้ หรือเกี่ยวพัน
กับสัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้
สิ้น สุด ลงหรือภายหลังจากที,ผู้รับ จางทิ้ง งาน ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ถ ือ เอาคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า งเป็น เด็ด ขาด
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ
ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
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เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าเข้จ่ายแค่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดเข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าเข้จ่ายด้งกล่าว
ให้แก'ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับ จ้า งไม่ซ ดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ีจ ะหัก เอาจากจำนวน
เงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที
หากคำปรับ ค่า เสีย หาย ห รือ ค่า ใช้จ ่า ยที'บัง คับ จากเงิน คำจ้า งท ี่ต ้อ งซำระ
หรือ หลัก ประกัน ตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับ จ้างยิน ยอมซำระส่วนที,เหลือ ที่ย ังขาดอยู่จ นครบถ้วน
ต าม จำน วน ค ำป รับ คำเสีย หาย ห รือ ค ำ ใช ้จ ่า ย น ั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) ร ัน นับ ถัด จากวัน ท ี่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ ่าย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญ ญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที1ผู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที1กำหนด
ในกฎกระทรวง ซ ึ่ง ออกตามความในกฎห มายว่า ด้ว ยการจัด ซ ื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพ ัส ดุภ าครัฐ
ทำให้ผู้รับ จ้างไม,สามารถทำการตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ด้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งแจ้ง เหตุ
หรือพฤติการณ์ด้งกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน

ร)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที,เหตุนั้นสิ้นสุดลง

หรือตามที,กำหนดในกฎกระทรวง

ด้งกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรีย กร้อ งในการท ี่จ ะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเ งื่อ นไขใดๆ ทิ้ง สิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานขัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง
ทราบตีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/สัญญานี้.
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข ้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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BM TA
คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่

๕

ท ๖๓๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจริ''บพัสดุ สำหริบการจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการ
เดินรถที่

๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ มีค วามประสงค์จ ะ จ้างเหมารักษาความสะอาด
ลู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่

๕ โดย'วิธีเฉพาะเจาะจง

และเพื่อ ให้เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด

ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ
การจ้างเหมารัก ษาความสะอาด ลู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ

๑. นายเทียบ

เขียวเข็ม

ประธานกรรมการฯ

หัว หน้ากลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่
๒. นายอุด ร บุญ จัน ทร์

๕
กรรมการ

นายท่าลู่ กลุ่ม งาบปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕

๓. นายวิช า ศรีอุดร

กรรมการ

หัวหน้างานบัญ ชีค่าโดยสาร กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่

๔. นายอนุวัฒ น์ จิรพงศ์ชัยกุล

๕

กรรมการและเลขานุก าร

พนัก งานธุร การ ๔ งานธุร การปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๕
อำนาจและหน้า ที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)
ผ้อำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๕
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ห ัร ว ัอ ัน บ ุ— ฒบษ์รข้

ขอบเขตของงาน(Terms Of Reference ะ TOR)
จ้า งเหมาทำความสะอาด กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่

๑.

๕

อู่กัลปพฤกษ์

ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑ และ ๑/๑

เขตการเดินรถที่

ถนนราชพฤกษ์

๕

กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ อู่กัลปพฤกษ์

แขวงปากนํ้าภาษีเจริญ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ขึ้งมี

อาคารสำนัก งาน บริเวณลานจอดรถโดยสารและพื้น ที่ใช้ส อยโดยรอบ โดยหน่วยงานใม่ม ีโครงสร้างอัต รากำลัง
พนัก งานทำความสะอาด เพื่อ ให้อ าคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้ม ีค วามเหมาะ สมใช้เป็น
สถานที่ป ฏิบ ัต ิง านดัง นี้

๑. อาคารสำนัก งานกลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดินรถที่

๕

๒. อาคารโรงซ่อม และอาคารห้อ งนี้า รวม และสถาน่ป ล่อ ยรถ

๓.

บริเ วณลานจอดรถรอบอาคารสำนัก งาน และลานจอดรถโดยสารภายในอู่ก ัล ปพฤกษ์

๔. ต้นไม้ และบริเวณสวนหย่อ ม

๕.

บัอ มรัก ษาความปลอดกัย และบริเวณศาลพระภูม ิเจ้า ที่

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคาร และสถานที่บ ริเวณโดยรอบอาคารสำนัก งาน กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขต
การเดิน รถที่

๕

มีค วามสะอาดเริย บร้อ ย ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ

พนัก งานองค์ก าร และผู้ม าติด ต่อ ราชการทั้งภายในและภายนอก

๓.

ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด
ผู้รับ จ้า งต้อ งจัด หาพนัก งานทำความสะอาดจำนวน ๒ คน อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี!!ง ๖ ๐ ปี ที่มี

สัญชาติไทย เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็น โรคติด ต่อ ร้ายแรง มีค วามประพฤติเ ริย บร้อ ยขึ้อ สัต ย์ ไม่ก ้า วร้า ว
สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อ ื่น ได้ มีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้ว ัส ดุอ ุป กรณ์ ในการทำความสะอาด้ว ยความ
ประณ์ต เริย บร้อ ย โดยมีห ัวหน้างานอย่างน้อ ย ๑ คน
-

ปฏิบ ัต ิห น้าที่ป ระจำตลอดทั้ง วัน ทุก วัน ทำการ ตั้งแต่เวลา ๐ร๙.๐๐ -

๑๗ .๐๐ น

- .วัน หยุด ราชการ ผู้รับ จ้า งต้อ งจัด พนัก งานทำความสะอาดอย่างน้อ ย ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ทำ
ความสะอาดห้อ งนี้า และเก็บขยะที่พบว่ามีผู้ทิ้งในวันหยุด เพื่อมิให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น และปัด
ทำความสะอาดทางเดิน โดยรอบพื้นที่

เพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่เสมอ

สถานที่ทำความสะอาด และการทำความสะอาด

๑. อาคารสำนักงานกุล่มงานปฏิบัต ิการเดินรถ ๒
- พื้นที่ห้องทำงานทุกห้อง ห้องประชุม และบริเวณห้องโถงทางเดินระหว่างห้อง
- บริเวณบัน ไดทางขึ้น อาคาร เช้า-ออก อาคาร
- ห้องนี้า ชาย-หถ)ง ภายในอาคารล้างทำความสะอาดด้วยนี้า ยาทำความสะอาด ฆ่าเขึ้อ
และดับ กลิ่น ด้วยนํ้ายา ให้ส ะอาดอยู่เสมอ
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- จดเต1ยมห้องประชุม เค'ริองดื่ม อาหาร กรณีม ีก ารใช้ป ระชุม
- ล้างภาชนะทำความสะอาด
- จัด ๓ บขยะภายในห้องทำงานทุกห้อง และบริเวณอื่น ชุ ภายในอาคาร
- ดูแลปิด-เปิดโฟห้องทำงานทุกห้องหลังเลิกงาน
- เปิด -ปิด ห้องทำงาน และล่ง มอบกุญ แจให้ก ับ พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย
๒. อาคารห้อ งนํ้า รวมฝัง ลานจอดรถโดยสาร และอาคารโรงซ่อม
- ล้างทำความสะอาดห้อ งนาชาย-หญิง ด้ว ยนํ้า ยาทำความสะอาด
- ฆ่าเช็อ และดับ กลิ่น ด้วยนํ้ายาให้ส ะอาดอยู่เสมอ

๓.

ลานจอดรถโดยสาร และลานจอดรถพนัก งานโดยรอบอาคาร ภานในอู่กัลปพฤกษ์
- ปาดนํ้าโม่ให้ขัง เพื่อโม่ให้เกิดตะใคร่
-

เก็บกวาดขยะ และใบโม้

๔. ต้นโม้ และสวนหย่อมโดยรอบพื้นที่
- เก็บกวาดขยะและใบโม้ กำจัดวัชพืช รดนา พรวนดิน ต้นโม้ภายในอยู่
- ตัด แต่งกิง โม้รอบบริเวณรั้ว และสวนหย่อม
๔. ปัอ มรัก ษาความปลอดภัย และศาลพระภูมิเจ้าที่
- ทำความสะอาดภายในปัอ มรัก ษาความปลอดภัย
- ดูแ ลความสะอาดบริเวณศาลพระภูม ิเจ้าที่

รายละเอียดการทำความสะอาด
๑. พื้นโมเสด พื้นกระเบื้อ งเคลือ
๑.๑ ปัด กวาด เช็ดม็อบนํ้า

๑.๒ เดินเครื่องขัดด้วยนํ้ายา โดยเฉพาะ

๑.๓ เก็บรอยเบื้อนที่เครื่องโม่สามารถทำโด้ เช่น ฝา ผนังและบริเวณใกล้เดิยงโดยนํ้ายาทั่วโป
๑.๔ เดินเครื่องขัดเงาพื้น
๒. กระจกและกรอบอลูม ิเนีย ม มู่ลี่ และม่านปรับ แสง
๒.๑ ดูแ ลทำความสะอาดอย่ส มํ่าเสมอ
๒.๒ เก็บ รอยเบื้อ นบริเวณฝาผนัง ฝัาและเพดาน ภายในตัว อาคาร รวมถึงโคมโฟล่องสว่าง
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า. เฟอร่น ีเจอริและเครื่องใช้สำนักงาน

๓.๑ ปัดฝน

เช็ด คราบสกปรก โต๊ะทำงาน เห้าอี้ ตู้เอกสาร รวมอี้ง รูป ภาพแขวน
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๓.๒ ใช้น'ายาหรือครีมเช็ดทำความสะอาด ในส่วนที่บ ื้าธรรมดาเช็ด หริอ ล้างโม่อ อก
/... ๔. ดูแล

๔. ดูแ ลทำความฬะอาดท่อ และรางระบายนี้',ไให้สะอาอยู่เสมอ
๔. จัดเก็บ ขยะมูล ฝอยภายในและภายนอก จัดลงในภาชนะตามจุดที่กำหนด
พนัก งานทำความสะอาดเมื่อ เข้าถืงอาคาร ต้องลงชั่อทำงานเป็นหลักฐาน โดยใข้บัตรปันทึกเวลา
กับเครื่องบันทึกเวลาที่กำหนด ผู้ควบคุม ต้อ งเช็ค จำนวนพนัก งานและรายงานให้ผ ู้ว่าจ้างทราบ ทำความสะอาด
ตามที่กำหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตัดค่าแรงเป็น รายชั่วโมง การบัน ทึก เวลาลงบัต ร
ห้ามบันทึกแทนกัน หากตรวจพบว่ามีก ารบัน ทึก แทนกัน ปรับ ค่าแรงทั้ง ๒ ฝ่าย

๔. ข้อกำหนด และเงื่อนโขอื่นจุ
๔.๑ ช่วงเวลาปฏิบ ัติงาน พนัก งานทำความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้น ที่ท ี่รับผิดชอบ ให้ค รบจำนวน
ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรีย กโปทำความสะอาดในจุด ใดจุด หนึ่ง

ภายในบริเวณเขตพื้นที่

เมื่อใดก็โด้ หลังจากเวลา ๐6๙.๐๐ น. ต้องให้มีพนักงานทำความสะอาดเตรียมโว้ให้พร้อมเป็นประจำ สำหรับ
การดูแ ลรัก ษาให้อ าคารสะอาดอยู่ต ลอดเวลาในการปฏิบ ัต ิง าน
๔.๒ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งหาเครื่อ งแบบเป็น มาตรฐานเดีย วกัน สำหรับ พนัก งานทำความสะอาดและ
หัวหน้างานทุกคนสวมใส่ ต้อ งมีช ั่อบริษ ัท หรีอห้างร้าน ผู้รับจ้างอยู่ที่เสือให้เห็นชัด และติด บัต รที่ม ีรูป ถ่า ย
แสดงตน แจ้งชั่อ นามสกุล ให้เรีย บร้อ ยทุก คนตลอดเวลาการปฏิบ ัต ิง าน
๔.๓ พนัก งานของผู้รับจ้างทุกคนต้องอยู่ในระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หาก
พนักงานผู้'ใดฝ่าสืน หรีอ โม่ป ฏิบ ัต ิต ามระเบีย บข้อ บังคับ ขององค์ก ารจะต้อ งเปลี่ย นตัวออกทัน ที
๔.๔ การส่ง มอบงานจ้างนับ แต่ว ัน ทำสัญ ญา ให้ส ่ง มอบงานทุก จุล ิน งวดตามสัญ ญา โดยผู้รับจ้าง
ต้อ งรายงานการทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือ น และการทำความสะอาดเป็น ครั้ง คราวในเดือ นนั้น
หรือ งวดนั้น ให้ค รบถ้ว น พร้อ มบัญ ช็รายชั่อ แสดงการปฏิบ ัต ิง านประจำวัน ของพนัก งาน
๔. ๔ ผู้ว ่า จ้า งจะประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านทุก จุ ๓ เดือน หากผการปฏิบ ัต ิงานของผู้รับ จ้างโม่
เป็นผลตามกลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาโต้ โดยถือ ว่า ผู้รับ จ้างผิด สัญ ญาและผู้ว ่า จ้า ง
จะแจ้ง ให้ผ ู้รับ จ้า งทราบก่อ นบอกเลิก สัญ ญา ๑ เดือน
๔.๖ ในกรณีท ี่ม ีท รัพ ย์ล ิน ขององค์ก ารเสืย หาย หรือ สูญ หาย สัน เนื่อ งมาจากการกรทำของ
พนัก งานทำความสะอาดของผู้รับ จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ทั้งสิน
๔.6๙ ผู้รับ จ้า งจะต้อ งรับ ผิด ชอบจัด หาวัส ดุอ ุป กรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่
ละชนิด มาใช้ในการทำความสะอาดตังนี้
๔.6๙.๑ เครื่อ งชัด หิน พร้อ มอุป กรณ์ค รบชุด สำหรับ ชัด พื้น ล้างและชัด คราบสกปรกบนพื้น
๔.6๙.๒ เครื่อ งดูด ฝ่น พร้อ มอุป กรณ์ด ูด ทั้งเปีย กและแห้ง
๔.6๙.6ท เครื่อ งมือ เช็ด กระจกพร้อ มอุป กรณ์ค รบชุด สำหรับ เช็ด กระจกภายใน

๔.6๙.๔ บัน โดอลูม ิเนีย ม
๔.6๙.๔ กรรโกรตัดต้น โม้, สายยางรดนี้าต้นโม้, ปี'ยนี้า และป๋ย อิน ทรีย์ สำหรับใส่ต้นโม้

๔.๗:๖ เค,รือ งมีอ อื่น 1 เช่น ม็อบตักฝ่น,

ม็อบผ้า, แผ่นขัด, ถังนั้าพลาสติก, ขันนั้าพลาสติก

ถุงม็อยาง, ผ้าเชดโต๊ะ, แปรงสำหรับขัดโถส้วมชนิดนุ่ม, โม้กวาดชนิดต่าง ๆ และ
รัฬ ดุน ายา'ทำความละอาดอ่างล้างหน้า ทีโม่ทำให้เอิดความเสิยหาย

๔.ต/.๓' นายาเคมีที่ใช่'ทำความละอาด

ที่ม ีค ุณ ภาพมาตรฐาน และผู้ว ่า จ้า งสามารถ

ทีจ ารณาหากโม่ม ีค ุณ ภาพผู้ร ับ จ้างต้อ งปรับ เปลี่ย นให้

๔.๘ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายช่อหัวหน้างาน

และพนัก งานทำความละอาดตามจำนวนที่ก ำหนด

จัดล่งให้ผู้ว่าจ้าง ก่อนเข้าปฏิบ ัติงานโม่น้อยกว่า ๓' วัน ทำการ

๔.๙ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้ และนายาทำความสะอาด

ชนิดดีมาใช้ในการทำความสะอาด
๔.๑๐ เงิน ค่า พัส ดุส ำหรับ การจ้า งครั้ง นี้โ ด้ม าจากเงิน งบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ การลงนามใน
สัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง จะกระทำโต้ต ่อ เมื่อ องค์ก ารโต้ร ับ อนุม ัต ิง บประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๔.๑๑ องค์การทรงโว้ช่งสิทธิที่จะโม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือยกเลิกโครงการที่ยังโม่โต้ลงนามใน
สัญญาโต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงโว้ช ่งสิท ธิท ี่จะยกเลิกการทำสัญ ญาจากผู้ย ื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาโต้
ทุกเมื่อ โดยผู้ย ื่น ข้อเสนอและเสนอราคาโม่มีสิท ธิพัองร้องเรีย กค่าเลืยหาย ใด®!

๔ ค่าปรับ
ค่า ปรับ ตามแบบสัญ ญาจ้า งแนบท้า ยประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ จะกำหนดในอัต ราร้อ ยละ
๐.๑๐ ของอัต ราค่าจ้างทั้งหมดตามสัญ ญาจ้างต่อ วัน /คน
กรณีผ ู้รับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านล่า ช้า หรือกลับ ก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมง หรือ นาทีแ ล้วแต่ก รณี
ผู้รับ จ้างตกลงให้ผ ู้ว่าจ้างปรับ เป็น รายชั่วโมงหรือ เป็น รายนาทีต ่อ คนหากเอิน ๓๐ นาที ให้ป รับ เป็น ๑ ชั่วโมง

๖. การจ่ายเงิน
องค์ก ารจะจ่า ยเงิน ค่า จ้า งเป็น รายเดือ น(รวม ๑๒ เดือน) เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุโ ต้
ตรวจรับ งานจ้า งเรีย บร้อ ยแล้ว

๓'. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่า จ้า งเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา ๑ ปี(รวม ๑๒ เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓
อิงวันที่ ๓๐ ถัน ยายน ๒๔๖๔

๔. วงเงินในการจัดหา
เงิน งบประมารประจำปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๓'๔๔.๐๐ บาท

๙. การจัดทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ใต้รับ จัด สรร และราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)

รายการ'วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหาในการทำดวามสะอาด
รายการวัสดุ อุปกรณ์

ลำดับ
๑

เครื่องขัดพื้น

ki

เครื่องดูดฝ่น

๓

แผ่นขัดทำความสะอาด

(3?

นี้า ยาทำความสะอาด

๔

นี้ายาดับ กลิ่น

\)

นี้ายาดัน ฝ่น

6๙

นี้,ายาลอกแวก '’ร

๔

นาย,าเคลือเงาพื้น

๙

นี้ายาปัด เงาพื้น

๑๐

นี้ายากัด สนิม

๑ 6»)

นี้ายาเช็ด กระจก

๑๒

นี้ายาล้างห้องนี้า

๑๓

สบู่เหลว

๑๔

ผงชักฟอก

๑๔

ผงขัด

๑๒

เครื่อ งมือ เช็ด กระจก

๑ 6๙

บันใดอลูมิเนียม

๑ Cab'

กรรใกรดัด ต้น โม้

๑๙

มือบดันฝ่น, มือ บถูพ ื้น และโม่ปาดนี้า

๒๐

โม้ก วาด, ที่ดักขยะ, โม้ขนโก่ และกระบอกฉีด นี้า

๒๑

แปรงขัดพื้น, แปรงขัดห้องนี้า, และถุงมือยาง

๒๒

ถังนา, ขันนา, สายยาง, และ'รถเขนสำหรับ'ใส่นี้า

๒๓

ผ้าเช็ดโต๊ะ และผ้าเช็ดกระจก

๒๔

ถุงพลาสติกดำ (สำหรับใส่ขยะ)

Qb
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ยี่ห้อ

แผนviการfiาหนดาดฝังลานจอดรก
เจาหนาฟ้ฬาความล่ะอาด(แม่ปาน)
จานวน 1 ร'ดรา

ลานจอ๑
รกโดยสาร

พื้นที่ฝ่งสำนักงาน
จุด บริการ
ปา.ปัน
เนี้อเพสืง

ชานชาลาท่าปส่อนรท
พื้ท ่าการบานท่าสู่

ทน'*เแ**

พ

^านล่'''ราง
ทาง๗ า-ออก

C H

U

P S O

R

N

รษ้ก ^น{J8io(llC10s1น!รส์ าาท้10 CHU6S0RN ENTERPRISE COi.LTO

ใบเสนอราคา /
QUOTATION

บริษ ัท ซบศร แ น เต อ ร์ไ พ รส ์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,Ltd
8/23 ซอยเทอนทะเล7 ถนน บางซุนเทียน-ซาอทะเล แซวง แสมดำ เซต บางรุน เทีย น กรุงเทพมหานคร 10150
โทรสัพ ท์/ TELPHONE: 02-002-2944 , แฟกซ์/ FAX: 02-002-2944
CHUBSORN

ทะเบีย นการค้า :

รีเฉดูกค้า
CUSTOMER NAME

0105558022484

กตุ่มงานLเฎนัตก'ารเดนรถ 2 เขตการเดนรถทึ่ 5 อู่ดัล!]พฤกษ์ องค์การขนส่งมวลซน

ค้นที่

ก!‘งเทพ

DATE

หมาย เลขยู้เสืยภาร

หมายเลขใบเลนอราคา

TAX ID

QUOTATION NO
นึ่อนไขการชำ?ะ:เงิน

ที่อยู่ / ADDRESS

CR. TERMS

โทรสัพท์
TELEPHONE

ลาดับ

แฟกซ์

Sale Contact

FAX

3านวน
QTY

ชื่อสินค้า / บริการ

No.

ราคา /แน่วย/เสือน

16/07/2563
2020-075
เช็ค/เงินสด
ปัอ 089-4999013

ราคา /

ราคารวม ต่อ 1 2 เสือน

หน่ว ย/1 2 เสือน

AMOUNT

UNIT PRICE

1.

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

2 คน

11,442.05

137,304.60

274,609.20

รวมเงิน /SUB TOTAL

274,60920

Vat 7%

19,222.64

รวมตั้งสิน / TOTAL AMOUNT

293,831.84

^ cb ^
จำนวนเงินรวม(ติ'ว'รกษร)
Amount {กletter

ส อ ง แ ส น เก ้า ห ม ื่น ส า ม พ ้น แ ป ด ร ้อ ย ส า ม ส ิบ เอ ็ด บ า ท แ ป ด ส ิบ ส ีส ต า ง ค ์

ลกค้า / Customer

ผ้ใฬ้บริการ / Service Provider

ลงร่อ /

ลง

Sign

Sign

ค้นที่ _

(นาย อภิช าต ตั้งตรงสุนทร)
ว้นที่

16/07/2563

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

7^
ร

'
^

^

ว

^

^

^

]

B A /im
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา จ้างเหมาริกษาความสะอาด อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่

๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่
กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
บริก ารทำความสะอาดอาคารและสำนัก งานทั่ว ไป(๗๖.๑๑.๑(ะ.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้ได้รับการคัดเสือก
ได้แก่ บริษ ัทชุบศรเอ็นเตอริไพรส์จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๙๓,๘๓๑.๘๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า จดทะเบีย น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)
ผู้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๔

