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ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕
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ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งทำความสะอาด อู่พ ระประแดง
กลุ่ม งานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
กับ บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร!'พรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
สัญญาเลขที่ .....?..*..‘โ:.*7./

.ไ5. 5?...

สัญ ญาฉบับ นี้'ทำขี้■น ณ องค์ก ารขบส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อ ว ัน ท ี่. ...^ ....^ .® .? ..^ .....................
ระหว่า ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นางพนิด า ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุบ ศรเอ็น เตอร!'พรส์ จำกัด ตามหนังสือรับ รองของสำนัก งานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษ ัท
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๔๒๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๐๑๐๔๔๔๔๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๔๖๓
สำนัก งานใหญ่ต ๕งอยู, เลขที ๘/๒๓ ซอยเทีย นทะเล ๗ ถนนบางขุน เทีย น-ขายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางซุน เทีย น กรุง เทพมหานคร โดย นางสาวอรจนา ทวีท รัพ ย์ กรรมการผู้จ ัด การผู้ม ีอ ำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ©. ข้อ ตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำความสะอาด บริเวณพึ๋น ที่
กลุ่ม ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถที' ๑ อู่พระประแดง เขตการเดิน รถที ๔ ตั้ง อยู่เลขที่ ๓๘/๑๐ หมู่ ๖ ถนนสุฃสวัสดี้
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จัง หวัด สมุท รปราการ โดยจ้า งพนัก งานปฏิบ ัต ิห น้า ที่ท ำความสะอาด
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๒1๒๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาท
เก้าสิบเก้าสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ทั้งสิ้น ๓๖1๗๒๘.๙๘ บาท (สามหมี,นหก
พัน เจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตาม
ที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ โดยมีก ำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๔ รวมเป็น เงิน ค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาจ้างเป็น จำนวนเงิน ๔๔๐1๗๔๗.๗๗ บาท
(สี'แสนสี่ห มื่น เจ็ด ร้อ ยสี่ส ิบ เจ็ด บาทเจ็ด สิบ เจ็ด สตางค์) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้

๒

๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน อู่พระประแดง
๑.๑.๒ อ าค าร ห ้อ งน าด ้า น ห น ้า อ าค าร แ ล ะ ภ าย ใน อ าค าร ส ำน ัก งาน
อู่พระประแดง

๑.๑. ๓ ลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถหน้า อาคารสำนัก งานภายใน
อู่พระประแดง

๑.๑.๔ ท่าปล่อยรถ สถานที่จ่ายงานภายใบอู่พระประแดง
๑.๑.๕ ศาลพระภูมิละสวนหย่อม
ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ท ุก วัน ทำการ ตั้ง แต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิก า โดยจัด หา
พนัก งานมาปฏิบ ัต ิห น้า ที'ในวัน หยุด เสาร์- อาทิต ย์ และวัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ อย่า งน้อ ยจำนวน ๑ คน
ปฏิบ ัต ิห น้าที,ทำความสะอาดห้อ งนํ้า และเก็บ ขยะ เพื่อ มิให้ม ีก ลิบ เหม็น ปัด กวาดทำความสะอาดทางเดิน
และลานจอดรถโดยสารทั้ง ๒ ผิง ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งดูแลต้นไม้และสวนหย่อม
๑.๒ ผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้อ งจัด หาพนัก งานที'มีค วาม
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญ ญานี้
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญ ญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ทำความสะอาด โดยผู้ว ่าจ้างเป็น ผู้จ ัด หาสถานที'ให้ซ ึ่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด ให้ม ีก ุญ แจปิด สถานที'เก็บ เครื่อ งมือ
เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ด ังกล่าวและต้อ งรับ ผิด ขอบเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่น ำไปเก็บ ไว้ใน
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑
ที่ ๖๓๓A d๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาด
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการว่าจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะจ้างหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื่^
3
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กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ
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/ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอ
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๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างเหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา
จ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
ลงวับที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ หน้า

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใ ช้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิ่งใดหรือการอัน ใดอัน หนึ่งที่มิได้ระบุไวิในรายละเอียดแนบท้ายสัญ ญานี้ แต่เนินการอัน
จำเนิน ต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้น ๆ
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใน ขณ ะท ำส ัญ ญ าใน ี้ผ ู่' ขับ จ้า งได ้น ำห ส ัก ป ระก ัน เน ิน เงิน ส ด ต าม ใบ เส ร็จ
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง ทพ เลขที่ แ-๖๓-X-RO-oom๑ ลงวัน ที่ ๒ ตุล าคม ๒๕๖๓ เนิน จำนวนเงิน
๒๒1๐๓๘ บาท (สองหมื่นสองพันสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี'ไต้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ทีธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย น
ให้ท ราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรืออาจเนิน
หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ไ ต้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้าประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
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หลัก ประกัน ที,ผู้ร ับ จ้า งนำมาให้ต ามวรรคหนี่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความ
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุใม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญ ญา ไม'ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แ ก,ผ ู้ว ่า จ ้า ง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให้ผ ู้ร ับ จ้า งโดยไม,มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระค่า จ้า ง เมื่อ ผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามสัญ ญาจ้า งในข้อ ๑
และผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้ต รวจรับ การการจ้า งไว้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว โดยจะจ่า ยค่า จ้า ง
เป็น รายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๓๖,๗๒๘.๙๘ บาท (สามหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้าง
จำนวน ทั้งสิ้น ๔๔๐,๗๔๗.๗๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยผู้ว ่า จ้า งจะชำระค่า จ้า งให้ผ ู้ร ับ จ้า งหลัง จากผู้ร ับ จ้า งได้ท ำงานเสร็จ เรีย บร้อ ย และผู้ว ่า จ้า งหรือ ผู้แ ทน
ของ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ได้
รับ ใบแจ้งหนี้โดยผู้รับ จ้างจะต้องล่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว ่าจ้างเมือครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการ
ครบถ้วนในแต่ละเดือน
ในกรณีท ี'รัฐ บาลประกาศเปลี่ย นแปลงกำหนดอัต ราค่า จ้า งแรงงานขั้น ตํ่า ภายหลัง
สัญ ญานี้ มีผ ลใช้บ ัง คับ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่า จ้า งเฉพาะค่า แรงของพนัก งานของผู้ร ับ จ้า ง
ตามอัต ราส่ว นต่า งของค่า จ้า งขั้น ตํ่า ที่ร ัฐ บาลกำหนดเพิ่ม ขึ้น ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะพิจ ารณาด้ว ยเหตุผ ลที่ส มควร
และเป็น ธรรมหากผู้ว ่า จ้า ง ไม่ส ามารถตกลงตามที'ร้อ งขอเพราะเหตุข ัด ข้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะ
เหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายขื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขน
ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญ ญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป็ายขื่อ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง พนัก งานตามรายซือ ที่แ จ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบล'วงหน้า มาทำความ
สะอาดและปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญารวมถึง รายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที'กำหนดไว้ใ นเอกสารแนบท้า ย
สัญญาผนวก ๒
๔.๒ ในกรณีท ี'ผู้ว ่าจ้างหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างเปลี่ย นตัว พนัก งาน
หรือ เปลี่ย นเครือ งมือ เครือ งใข้ห รือ วัส ดุอ ุป กรณ์ รวมทั้ง นํ้า ยาทำความสะอาดและนํ้า ยาอื่น ใดสำหรับ
ใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้ร ับ จ้า งด้อ ุง ปฏิบ แา^ยเร็ว ใดุย ไม่ท ัก 'ทวงใดๆ ทุ^สิ้น: z I
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/ ๔. ๓ กำหนดเวลา.

๔

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็น ไปตามที่ร ะบุใ นรายละเอีย ดและเงื่อ นไฃที่ก ำหนด
ไว้ใ นเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ส่ว นการทำความสะอาดเป็น รายเดือ น ให้น ับ ระยะเวลาแรกตั้ง แต่
วัน ที่ก ำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วัน ต่อจากวัน สุด ท้าย
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย
๕.๔ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานของผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิง านจ้า งให้ส ะอาด
เรีย บร้อ ยและถูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาตลอดเวลาที่ป ฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญา หากปรากฏว่า พนัก งาน
ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม,เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม1เหมาะสมที่จ ะทำงานตามสัญ ญานี้
ผู้รับ จ้างยิน ยอมเปลี่ยนพนัก งานให้ใหม่ หรือ แก้ไขอุป สรรคข้อ ขัด ข้อ งของการปฏิบ ัต ิงานจ้างตามที่ผ ู้ว ่าจ้าง
ได้แจ้งให้ทราบ
๕.๕ ในกรณีพ นักงานของผู้รับ จ้างไม่ม าปฏิบ ัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน
ตามที่กำหนดไว้ หรือ มาแต่ไ ม่ป ฏิบ ัต ิงานตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขแบบท้ายสัญ ญา คู'สัญ ญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๕.๕.® ถ้าไม1ม ีพ น ัก งาน ของผู้ร ับ จ้า งมาป ฏิบ ัต ิง าน หรือ มาปฏิบ ัต ิง าน
ไม,ครบจำนวน หรือ มาแต่ไ ม่ป ฏิบ ัต ิง านในวัน ใด ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญา
ต่อคนต่อวัน และยิน ยอมให้ผ ู้ว่าจ้างปรับ เป็น จำนวนเงิน ๔๔๑ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน
นับตั้งแต่วันที่ไม,มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบติงานครบจำนวน
ถ้า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตามสัญ ญาในแต่ล ะวัน
แต่ป ฏิบ ัติงานไม่ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก เงิน ค่าจ้างตามจำนวนชั่ว โมงที่ผ ู้ร ับ จ้างไม,อยู่
ปฏิบัติห น้าที่ และผู้รับ จ้างยอมให้ผ ู้ว่าจ้างปรับ ในอัต ราชั่วโมงละ ๔๔ บาท (สี,สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
๔.๔.๒ ถ้าไม,มีพ นัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง าน หรือ มาไม่ค รบจำนวน
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญ ญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง
จะต้อ งรับ ผิด ตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เมื่อ ผู้ว ่า จ้า งได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม,ดำเนินการแก้ไข
หรือ จัด ส่ง พนัก งานมาปฏิบ ัต ิง านให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาภายใน ๑ (หนี'ง) วัน ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
บอกเลิกสัญญาได้
การที่ผ ู้ว ่า จ้า งไม,บอกเลิก สัญ ญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้าง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๔.๖ ในการทำงานจ้า ง ถ้า เกิด ความเสีย หายใดๆ ไม่ว ่า จะเกิด ขี่น แก'บุค ลากร
ของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอก หรือ ก่อ ให้เกิด ความขำรุด บกพร่อ งเสีย หายหรือ การสูญ หายแก'ทรัพ ย์ส ิน
ของผู้ว ่า จ้า งหรือ ของบุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ ของบุค คลภายนอก อัน เป็น ผลสืบ เนือ งมาจากการกระทำ
หรือละเว้น การกระทำของผู้รับ จ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับ จ้าง ผู้ร ับ จ้างต้องรับ ผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แ ก'ผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอf
ที่ผวาจ้างกำหนด

๖

๕. ๗ ในกรณีท ี,ผู้ร ับ จ้า งหรือ พนัก งานของผู้ร ับ จ้างทำงานจ้างบกพร่อ งโดยทำไวไม่
สะอาด หรือไม,เรียบร้อ ย หรือใช้เครื่องมือเครืองใซ้และวัส ดุอ ุป กรณีห รือ นํ้ายาที่ไม่ม ีค ุณ ภาพตามมาตรฐาน
หรือ คุณ ภาพไม,ดี หรือ ทำไม,ถูก ต้อ งตามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง เว้น แต่ก รณ ีต ามข้อ ๕,๕ เม ือ ผ ู้ว ่า จ้า ง
หรือผู้แ ทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับ จ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแกไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว
โดยไม,คิด ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแกไข
ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเขิง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญ ญาดังกล่าวตามข้อ <£.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๔๔๑ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ตั้งแต่วัน
ที่ผ ู้ร ับ จ้า งผิด สัญ ญาจนถึง วัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งได้แ กไขงานทีบ กพร่อ งให้เรีย บร้อ ยตามสัญ ญา หรือ จนถึงวัน ที่
บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บ ุคคลอื่น ทำงานแทนผู้รับ จ้าง โดยผู้รับ จ้างต้อ งรับ ผิด ชอบค่าใช้จ ่าย ที่ผ ู้ว ่าจ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเขิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม'เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่วงแต่บ างส่วนจะไต้ร ับ ความยิน ยอมเป็น หนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อ น การที่ผ ู้ว ่าจ้างไต้อ นุญ าต
ให้จ ้า งช่ว งงานแต่บ างส่ว นดัง กล่า วนั้น ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งหลุด พ้น จากความรับ ผิด หรือ พัน ธะหน้า ที่
ตามสัญ ญานี้ และผู้รับ จ้างยังต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้รับ จ้างช่วง หรือตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างต้อ งขำระค่าปรับ
ให้แก1ผู้ว ่า จ้า งในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงิน ของงานทีจ ้า งช่ว งตามสัญ ญา ทั้ง นี้ ไม1ตัด สิท ธิผ ู้ว ่าจ้าง
ในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุมการทำงาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก1ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ
ในกรณีท ีผ ู้ว ่า จ้า งขอให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว ผู้ค วบคุม งาน ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอม
เปลี่ย นตัว ให้ท ัน ที โดยจะไม1เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่า เสีย หายใดคุ,จากผู้ว ่า จ้า ง ถ้า ผู้ร ับ จ้า งจะเปลี่ย น
ตัวผ้ควบคมงาน ต้องแจ้งชื่อ ผ้ นั ้ นให้ ผ้ ว่ าจ้ างทราบล่ วงหน้ าเป็ นห่ ' ,
“ “ รั ้ งด้ วย
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/ ๗.๒ ในกรณี.

๗

๗.๒ ในกรณีท ี่เกิดปัญ หาแรงงานของผู้รับ จ้าง ผู้รับ จ้างจะยกเหตุท ี่ม ีป ัญ หาแรงงาน
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า งเตรีย มการหรือ กำลัง ทำงานจ้า งตามสัญ ญานี้อ ยู่ คณะกรรมการ
ตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้แ ทนที่ผ ู้ว ่า จ้า งแต่ง ตั้ง มีส ิท ธิเข้า ไปตรวจการจ้างได้ต ลอดเวลา ผู้ร ับ จ้า ง ผู้ค วบคุม งาบ
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและข่วยเหลือตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี,จะทำการแก้ไ ข เพ ิ่ม เติม หรือ ลดงานจากรายละเอีย ด
และเงื่อนไขแนบท้ายสัญ ญาได้ท ุก กรณี โดยไม,ต้อ งเลิก สัญ ญานี้ การดำเนิน การดังกล่าวต้อ งทำความตกลง
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้า จะต้อ งเพิ่ม หรือ ลดเงิน ค่า จ้า ง ตามสัญ ญานี้ คู,สัญ ญาทั้งสองฝ่ายจะได้ต กลงกัน
ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย
๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว ่าจ้างมีค วามจำเป็น ต้อ งจ้างผู้ร ับ จ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ร,๕ (สิบห้า) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที,ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญ ญา เพราะเหตุท ี่ผู้รับ จ้างผิดสัญ ญาข้อ ๕.๕.๒
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี
สิท ธิท ี'จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบ ในค่า เสีย หายซึ่ง เป็น จำนวนเกิน กว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิต รวจ
และควบคุมงาน ให้เป็น ไปตามที'ระบุในสัญ ญาและเอกสารแนบท้ายสัญ ญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ
การที่ผ ู้ว ่า จ้า ง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ
เกี่ย วกับ งานทีจ ้า งตามวรรคหนึ่ง ไม,เป็น เหตุใ ห้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ว ่า จ้า ง
กับ พนักงานของ ผู้ร ับ จ้า งอยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายแรงงาน หรือ กฎหมายแรงงานรัฐวิส าหกิจสัม พัน ธ์
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

การวิน ิจ ฉัย ว่าผลงานทีผ ู้ร ับ จ้างทำนั้น เสร็จ เรีย บร้อ ยถูก ต้อ งตามสัญ ญาหรือ ตาม
ความประสงค์ข องผู้ว ่า จ้า งหรือ ไม, กรณีใ ดเป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ เป็น เหตุใ ดๆ อัน เนือ งมาจากความผิด
หรือ ความบกพร่อ งของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย รวมทั้ง
ในกรณีท ีม ีป ้ญ หาเกี่ย วกับ การตีค วามสัญ ญานี้ห รือ เกี่ย วด้ว ยเรือ งใดๆ ทีเกิด ขึ้น ตามสัญ ญานี้ หรือ เกี่ยวพัน
กับสัญญานี้ไม,ว่าป้ญ หานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญ ญานี้
สิ้น สุด ลงหรือ ภายหลัง จากทีผ ู้ร ับ จางทิ้ง งาน ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ถ ือ เอาคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า งเป็น เด็ด ขาด
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้
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เกิดค่าปรับ ค่าเสยหาย หรอค่าเข้จ่ายแค่ผ ู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดเข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าเข้จ่ายด้งกล่าว
ให้แค่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้
รับ จ้างไม,ซดใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภายในระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี'จะหัก เอาจากจำนวน
เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย ห าย ห รือ ค่า ใช้จ ่า ยท ีบ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งท ี'ต้อ งขำระ
หรือ หลัก ประกัน ตามข้อ ๓ แล้วยังไม,เพียงพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นทีเหลือ ที่ย ัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว น
ตามจำนวนค่า ปรับ ค ่า เส ีย ห าย ห รือ ค่า ใช ้จ ่า ยท ิ้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ ถัด จากวัน ที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาทีห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แค่ผู้รับจ้างทั้งหมด
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ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดทีผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามทีก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื่อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ทำให้ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำการตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ด้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งแจ้ง เหตุ
หรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ ถัดจากวัน ที'เหตุน ั้น สิ้น สุดลง หรือตามทีกำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม1ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรีย กร้อ งในการที'จะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการออกไปโดยไม1มีเงื่อ นไขใดๆ ทิ้งสิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานซัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนิง อยู่ในดุลพีนัจ
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/สัญ ญานี้..

สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู'สัญ ญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝายละหนึ่งฉบับ
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ลงซื่อ.....................^..X — ......................ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

~__________ _

ลงซือ...................................................โ...ผ้รับจ้าง
(บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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ลงซื่อ...............โน้โบั?อํนี้โ.........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่น ภาคจิต !}
ลงซื่อ......................
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน

BMTA
คำสั่ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ เขตการเดิน รถที่ ๕
ที ๖๓๓/๒(£๖๓

เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ สำหรับ การจ้า งเหมารัก ษาความสะอาด ลู่พ ระประแดง เขต
การเดิน รถที่ ๕ โดยวิธ ีเ ฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดิน รถที่ ๕ มีค วามประสงค์จะ จ้า งเหมารัก ษาความสะอาด
อู่พ ระประแดง เขตการเดิน รถที่ ๕ โดย'วิธ ีเฉพาะเจาะจง และเพื่อ ให้เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยการ
จัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒(£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
สำหรับ การจ้า งเหมารัก ษาความสะอาด อู่พ ระประแดง เขตการเดิน รถที่ ๕ โดย'วิธ ีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ
๑. นายขนิน ท์ ม่วงนาค

ประธานกรรมการฯ

หัว หน้ากลุ่ม งานปฎิบ ้ด ิก ารเดิน รถ ๑ เขตการเดิน รถที่ ๕
๒. นายสุร ิย ะ อัครศิลป๋วงค์

กรรมการ

หัวหน้าหมวดธุรการ สำนัก พัฒ นาบุค ลากร
๓.

นายเอกชัย เสาร์ฝืน

กรรมการ

นายท่า อู่ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ เขตการเดิน รถที่ ๕
๔. นางสุช าดา ฟกเขียว

กรรมการและเลขานุก าร

พนัก งานธุร การ ๔ กลุ่ม งานปฎิน ัต ิก ารเดิน รถ ๑ เขตการเดิน รถที่ ๕
อำนาจและหน้า ที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็น ไปตามเงื่อนไขของสัญ ญาหรือข้อตกลงนั้น
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)
ผู้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๔

^พ

^ ;7" ~
~ itrrir ' ^ ''......

าา ซบศร เ5บ1ท0สัผ รส์ 1 lfta CHUBSORN ENTERPRISE CO. L TD

ขอบเขตของงาน (Term s o f R eference ะTOR)
จ้างเหมาหำ,เทความสะอาค กลุ่มงาบปฏิบ ัติก ารเดิน รถ ร อู่พระประแลง
®. ความเป็น มา
องฑิ๋การชนส่งมวลชนกรุงเทพ เซฅการเดินรถท๊ ร; ยูพระประแลง บัจจุบันลังอยู่เลขทั ๓๘ / ๑0
หมู่ ๖ แขวง,ชางครุ เขลพระประแคง บังหวัดลมุทรปราการ ๑๐๑๓0 มิอาคารที่หำทารส่านักงาน ,สถานที่จอด
รถโดยสาร 1 ท่าปล่อยรถ 1โรงซ่อมรถโดยสาร ขี่งหน่วยงานไม่รํรโครงสร้างอัดรากำลังพนักงานหำความสะอาลหรือ
แม่บ้านประจำสำนัทงาน จืงมิความจำเป็นต้องจ้ไงเหมาทำความสะอาดเพื่อใบ้อๆควรและบริเวเนโตยรอบส!''ร)'ได
ถูกสุขลักษณะใบ้มความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฏบัตงาน ลังนี้
๑.๑ อาคารส่านักงาน อู่พระประน,ดง
๑.๒ อาคารบ้องนํ้าลัานหน้าอาคารและภายในอาคารสำนัก■ งานอู่พระประแดง
๑.๓ ลานออดรถโดยสารและ-ลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานภายใบอู่พระประแตง
๑.๔ ท่าปล่อยรถ สถานที่จ,ายงานภายในอู่พระประแลง
๏.๕ ศาลพระภูมิ และสวนหย่อม
๒. วัดลุประสงค์'
เพี่อใบ้อาคารและสถานที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่พระประแดง
มความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ภูมิทศใn ดยรอm หมาะสมกับการใช้ใป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน
องค์การและผู้ที่มาติดต่อราชการyfงภายใน ภายนอก
๓. ขอบเขตของงานจ้างหำความสะอาด
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงาน,ส่าความสะอาด จำนวน ๓ /คน อายุตั้งแต่ ๒0 ปี ถึง ๖๐ ปี ที่มิ
สัญชาติไทย เป็นผู้ฝ็สุขภาพต แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มืความประพฤติเรียบร้อย พี่อสัต่ยั' ไม่ก้าวร้าว
สามารถหำงานร่วมกับผู้อนได มความ!ความสามารถในการใช้วัสดอุปกรณโนการหำความสะอาดด้วยความประณึต
เรียบร้อยโดยมิหัวหน้างานกำกับดูแลอย่างน้อย ๑ คน
๓.๑ ปภูบัดหน้าทประจาดลอดทง'วัน ทุกวันทาการ ลังแต่เวลา 0๗.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๓.๒ บันหยุดผู้ร้บจ้างต้อง'บัดพนักงานท'ไความสะชาดอย่างน้อย ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่หำความ
สะอาดบ้องนํ้าและเก็บขยะเพี่อมิใบ้มิกลิ่นเหม็น บดกวาดหำความสะอาดทางเดินและลานจอดรถโดยสารที่ง ๒ มั่ง
ให้สะซวดอยู่เสมอ รวมที่งดูแลต้นไม้และสวนหย่อม
๔. ราย-ลรแยตการหำกวามสิะ อ าด และสิถานที่
๔.๑ อาคารสำนักงานกลุ่มงาบปฏิบัติเทรเติบรถ ๑ อู่พระประแดง
๔.๑.๑ พื้นที่ชั้น ๑ , บ้องหำงานทุกห้อง , บ้องประชุม พื้นที่บริเวณบ้องโถงทางเดินทั้งหมดไดยรอบ
๔.๑.๒ บันไดทาง'ขน - ลงภายในอาคารและทางเข้า - ออก อาคารรวมถึงพื้นที่โดยรอบที่อยู่ใน
ความรับ'ผลชอบของ กปด.๑๔
๔.๑.๓ บ้องน้าซาย - หญง ทุกบ้อง
๔.๑.๔ 'บัดเตรียมบ้องประชุม เด่รองตม ช'ใหาร ทรณมิทารใข็หชงประชุมรวมถงเก็บด้างทาขนะหำ
ลวามสะอาด
๔.๑.๔ บัดเก็บขยะภายในบ้องหำงานทุกห้องและบริเวณอื่นๆภา ยในอาคาร
๔.๑.๖ ดูแสจดไฟฟ้าบ้องทนังานทุทหองแสะบริเวณซนๆโดยรอบสถานที่หำทารที่อยู่โนความ
รับผิดซอบ'ของ กปด.๑๔
๔,๑.๗ เจ ด - จด บ้องหำงานและส่งมอนด่ณแจหลังจากหำความสะอาดภายไ,นวันใfนเริยบร้อย
แล้วส่งคืนที่นายท่าอ่ ทุกวัน่

๔.๒ รายละเอียดการทำความสะอาล
๔.๒.๑ พื้นกระเบื้องเดสิอบ
- ■ บด กวาด เซัด มิอบน้าไหสะอาดอย่างน้อย ๒ ครัง ด้วยน้ายาทำความสะอาด
- เก็บรอยเฟ้อนบรืเวณฝาผนังภายในตัวอาคารรวมถึงปึต?r r ไดหยา!!ใย่ดามมมผนังห้อง ผา
และเพดาน รวมถึงโคมไฟและหลอดไฟส่องแสงสว่างทุกที่
- ล้างทำความสะอาดห้อง'น'!ชาย - หญิง ด้วยนายาทำความสะชาดห้อง•นา ฆ่าเชื้อและ
ด้บกศนด้วยน้ายาให้สะอาดอยู่เสมอ
- ปาลนา[มไห้ขังและเป็นตะไคร่
- อุปกรณ์ทุกซนตท1ข้สำหรับทำงานดูแลบดกวาดฝุ่นละอองรวมถึงโต๊ะทำงาน
- กระวทและกรอบอลูมเนยม ม่ลี่ ม่านปรบแสงและน'1กกนห้อง
- ดูแลตัดแต่งด้นไม้ รดนา กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า พรวนดินและใส่ปุย
- เท และเก็บขยะทำความละอาดตะกร้าใส่เศษขยะตามโต๊ะและลังรองรับขยะใส่ลุงตำแล้ว
นำไปทิ้งในลังขยะที่ผู้ว่าจ้างเตรียมให้,
- ดูแลทำความสะอาดท่อและรางระบายนาใหัสะอาดอยู่เสมอ
๔. ข้อกำหนดและเงื่อนไชอื่นๆ
๔.®) พนักงานทำความสะอาดเมื่อเข้าถึงอาคาร ทุกคนต้องลงชื้ธทำงาน้ให้,เป็นหลักฐานโดยใช้บัตร
ตอกเวลาลันเครื่องตอกบัตร ผู้ควบคุมต้องเข้คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบและระหว่างเวลาทำงาน
ห้ามออกบอกสถานที่หากตรวจพบให้หักค่าแรงเป็นรายชั่วโมง
๕.๒ บันทกบัตรตอกเวลา ห้ามดอกบัตรแทนกันหากตรวจพบว่ามการตอกบัตรแทนกันปรับค่าแรง
ทง ๒ ผาย
๔.๓ ช่วงเวลาปฏบลงๆน พนักงานทำคว,]มสะอาตจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รบัรตชอบให้ครบจำนวน
ตลอดเวลาปฏิบ้ติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหน็่งภายในบริเวณพื้นที่ ที่รับรดชอบ
เมื่อใดก็ได้ ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
๔.๔ ผู้รันจ้างจะต้องหาเครื่องแบนที่เป็นมาตรฐานเคียวกัน สำหรับพนักงาบทำความสะอาดและ
หัวหน้างานต้องมชื้อบรีษ้ท่ ห้างร้านของผู้รับจ้ำงให้,เห็นชัดเจนและติดบัตรที่มืรูปถ่ายแสดงตน แจ้งชื้อ - สกุล ให้'
เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
๔.๔ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคบต้องอยูในระเบียบข้อบังคับขององค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพหาก
พนักงานผู้โดฝ่า'รนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับจะต้องเปลี่ยนตัวออกทันที
๔.๖ ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลภารปฏิบัติงานทุกๆ 01 เดือน หาก?าารปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างไม่เป็นผล
ตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิบอกเลิกสัญญาไค้โดยถึอว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้
รับจ้างทราบก,ธนบอกเลกสัญญา ๑ เดือน
๔.๗ในกรณีที่ทรัพย่สินขององค์การเสียหายหรือสูญหาย อับเบื้องมาจากการกระทำของพนักงาบ
ทำความสะอาด1ของผู้รับัจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับัผิดชอบซดใช้ทิ้งสิน
๔.๘ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมิอ เครื่องใช้’เนการทำความสะอาดแต่ละ
ซน้ดมาใช้ให้เหมาะสมรวมถึงนายาทำความสะอาดชน้ดดืมาใช้ในการทำความสะอาด
๔.๙ เงนค่าหัสตุ'สำหรับ?ไ•ไรจ้างครง'น ได้ม าจากเงนงบประม'ทนประจำปี ไร๔๖๔ การลงนามใน

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำ'ได้ต ่อ เมื่อ องค์ก าร'ได้-รับ อปุห ัด *น,ไเระระจำปี-๒๔๖๔__นล้วเ1ท่านั้น
๔'.©o องค์ก ารทรงไว้ซ ็่ง ลิท ธิท ี่จ ะไม่ค ัค ์เถือ }^‘เ อ ห ร ื อ ย ก เ ล ิ ก โ ค ร ง ก า ร ท ี ่ ย ั ง ไ ใ บ
สัญญาได้ทุกเมื่อและองค์การทรงไวัชื้งสิทธิที่จะผกเลิกการหัาสิญญฐจ^าเยบข้ลเสนอและเสนคราคาได้ทุกฟค!ดผผู้
ยื่นข้อเสนอและเสนอราลาใฆ่มีสิทธิฟ้องรัอังเรียกคำเสียหายใดๆ
!V8SC' :i
Cairo'
€ > ^ g — /ด่า ปรัน ,.

/

๒. ค่าปรบ
ค่าบ่?บ ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประ?TJลราคาอเล็กทรอนกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ
0.๕,0 ซธงอัดราค่าจ้างทงไฒดดามสัญญาจ้างต่อวน / คน
กรณีp j จ้างมาบ่ฏบตงาบล่ฬาห่รือกลบก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วใAJงห่รือนาทีแล้วแต่กรเฎผู
รันจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรันเป็นรายชั่วโมงหรือรายนาทีต่อคน หากเกิน ๓0 นาทีให้ปรันเป็น ๑ ชั่วโมง
๗. การจ่า ยเงิน
องค์ก ารจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเสือน ระยะเวลา ๑ บ่ รวม ๑© เดอน โดยเรมชั่งแค่ร้นที่ ๑
ตุลาคม 'เอ๕;๖๓ ลง วนที่ ๓๐ กินย•'เยน ๒๕;๖๔
๘. วงเงิน ใบการจัดหา
เงินงบบ่ระมาณประจำปี ๒๕:๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๗๔๘.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๙. การจัด ทิา ราดากลาง
ดารางแลดงวงเงนงบประมาณที่โดรบจัดสรร และราคากลาง (ดามเอกลารแนบ)
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บริษัท ชุบศร เอ็นเต'อร์ไพรส์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,Ltd

ใบเสนอราคา /
QUOTATION

ฟ้อ นทะเล/ ถนน บางซุนฟ้อน-ฃายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางซุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

8/23 ซอย

โทรสัพ ท์/ TELPHONE: 02-002-2944 1 แฟกซ์/ FAX: 02-002-2944

ทะเบียนการล้า: 0105558022484

CHUBSORN

กลุ่มงานนฎิน้ติการเดินรถ 1 เซตการเดินรททึ่ ร ลู่พระประนดง ซงค์การชนฟงมวลซน

สันที

กรุงเทพ

DATE

หมายเลขผู้เสือภาษี
TAX ID

หมายเลขใบเลนอราคา
QUOTATION NO
เงิอนไขการชำระเงิน

ษีธคู่ / ADDRESS

CR. TERMS

โทรสัพฟ

แฟกซ์

TELEPHONE

FAX

ลำดับ

Sale Contact

สืานวน
QTY

ขึ๋อศินค้า / บริการ

No.

ราคา /หน่วย/เดือน

16/07/2563
2020-074
เซิค/เงินสด

ปุย 089-4999013

ราคา /

ราคารวม ต่อ 1 2 เดือน

หน่ว ย/1 2 เดือน

AMOUNT

UNIT PRICE

1.

ค่าบริการรับเหมาหำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดิน
รท 1 เขตการเดินรทห ึ 5 อ พู่ ระประแดง 'รงค์การซนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

3 คน

11,442.05

137,304.60

411,913.80

\
4 ^ 1 ) . รา C A 0 4 / ) ^ ( ^ ^

ร

^ b ร**

Vat 7%

411,913.80
28,833.97

รวมฟ่งสืน / TOTALAMOUNT

440,747.77

รวมเงิน/SUB TOTAL

จำนวนเงินรวม(ต้วอักษร)

Amount inletter

สนสีห มึน่ เจ็ดร้อ ย สี'สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

สีแ

เ _ _ _ ____ _
บ4*}ท ๆบทร เ!

5 10 1

นร้น ้ก ชนกร เ น ท ร์ พรส์ สัาก้ท CHUBSORN ENTERPRISE c a LTD

B A / I TMn$stwi
A
e*fcn»uifP(^W

ประกาศองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ
เรื่อ ง ประกาศผู้ช นะการเสนอราคา จ้า งเหมารัก ษาความสะอาด อู่พ ระประแดง เขตการเดิน รถที, ๕ โดย
วิธ ีเ ฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้า งเหมารัก ษาความสะอาด อู่พ ระประแดง เขตการ
เดินรถที่ ๕ โดยวิธ ีเฉพาะ เจาะจง นั้น
บริก ารทำความสะอาดอาคารและสำนัก งานทั่ว ไป(๗๖.๑๑.๑๔.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษ ัท ,ซุบศรเอ็นเตอรไ'พรส์'จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก ,ให้บ ริก าร) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สัน ๔๔๐,๗๔๗.๗๗ บาท (สี่แสนสี่ห มื่น เจ็ดร้อ ยสี่ส ิบ เจ็ดบาทเจ็ดสิบ เจ็ดสตางค์) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม และภาษีอ ื่น ค่าขนส่ง
ค่า จดทะเบีย น และค่า ใช้จ ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)
ผู้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๔

usun ซบศร เอ็นinอร!น|รส์ งากัด CHUGSORN ENTERPRISE CO. LTD

