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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) t ๒<£๖๓ วันท่ี f±_  ตุลาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ 
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๕

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญาจ ้างทำความสะอาด อู่พระประแดง 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
กับ บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร!'พรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



B/yiTTV
ออก'การบนส่อมวลบนกรอเกพ

00คการนบส 0U วลษนกรุ0/กพ Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓ ๑๐  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙1 ๐-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔1 ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒©๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถท่ี ๑ เขตการเดินรถท่ี ๕ อู่พระประแดง

สัญญาเลขที่ .....?..*..‘โ:.*7. / .ไ5.5?...

ส ัญ ญ าฉบ ับ น ี้'ท ำข ี้■น ณ องค ์การขบส ่งมวลซนกร ุงเทพ สำน ักงานใหญ ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อ ว ัน ท ี่. . . .^ . . . .^ .® .? . .^ . . ...................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพท่ี ๘๐๔/๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร!'พรส์ จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๔๒๔ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๐๑๐๔๔๔๔๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ 
สำนักงานใหญ่ต๕งอยู,เลขท ี ๘/๒๓ ซ อยเท ียน ท ะเล  ๗ ถน น บ างข ุน เท ียน -ขายท ะเล  แขวงแสมดำ 
เขตบางซุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท ฉบับลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ©. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงร ับจ ้างทำความสะอาด บริเวณพึ๋นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที' ๑ อู่พระประแดง เขตการเดินรถที ๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๑๐ หมู่ ๖ ถนนสุฃสวัสดี้ 
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ้างพนักงานปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ทำความสะอาด 
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๒1๒๔๒.๙๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาท 
เก้าสิบเก้าสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินจำนวน ท้ังส้ิน ๓๖1๗๒๘.๙๘ บาท (สามหมี,นหก 
พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตาม 
ที่ระบุตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้ง 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๔๐1๗๔๗.๗๗ บาท 
(ส ี'แสนส ี่หม ื่น เจ ็ดร ้อยส ี่ส ิบ เจ ็ดบาทเจ ็ดส ิบ เจ ็ดสตางค ์) รวม ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ตลอดจนภาษ ีอากรอ ื่นๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยจัดให้มีพนักงาน ทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ดังนี้



๒

อู่พระประแดง

อู่พระประแดง

๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน อู่พระประแดง
๑.๑.๒ อ า ค า ร ห ้อ ง น า ด ้า น ห น ้า อ า ค า ร แ ล ะ ภ า ย ใ น อ า ค า ร ส ำ น ัก ง า น

๑ .๑ .๓ ลานจอดรถโดยสารและลานจอดรถหน ้าอาคารสำน ักงานภายใน

๑.๑.๔ ท่าปล่อยรถ สถานที่จ่ายงานภายใบอู่พระประแดง 
๑.๑.๕ ศาลพระภูมิละสวนหย่อม

ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ท ุกวันทำการ ต ั้งแต ่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬ ิกา โดยจัดหา 
พน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี'ในวันหยุด เส าร ์-อาท ิตย ์ และว ันหยุดน ักข ัตฤกษ ์ อย ่างน ้อยจำนวน ๑ คน 
ปฏิบัติหน้าที,ทำความสะอาดห้องนํ้าและเก็บขยะ เพื่อมิให้มีกลิบเหม็น ป ัดกวาดทำความสะอาดทางเดิน 
และลานจอดรถโดยสารทั้ง ๒ ผิง ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมทั้งดูแลต้นไม้และสวนหย่อม

๑.๒ ผ ู้ร ับจ้างตกลงรับจ ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที'มีความ 
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ 
ทำความสะอาด โดยผู้ว ่าจ้างเป็นผู้จ ัดหาสถานที'ให้ซึ่งผู้ร ับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที'เก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ใน 
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ัง องค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ 

ท่ี ๖๓๓A d๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาด 
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการว่าจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะจ้างหมา 
ทำความสะอาดบริเวณพ ื่^
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ
เขตการเดินรถที่ ๕ ลู่-ระ,นร8m ส์ร .รนเลฬ์พรส์รั๗0
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/ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอ



๓

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างเหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา 
จ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง

ลงวับที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที,ข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเนินที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไวิในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เนินการอัน 
จำเนินต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใ น ข ณ ะ ท ำส ัญ ญ าใน ี้ผ ู่'ข ับ จ ้างไ ด ้น ำห ส ัก ป ร ะ ก ัน เน ิน เง ิน ส ด ต าม ใบ เส ร ็จ  

องค์การขนส่งมวลซนกรุงทพ เลขที่ แ-๖๓-X-RO-oom๑ ลงวันที่ ๒ ต ุลาคม ๒๕๖๓ เน ินจำนวนเงิน 
๒๒1๐๓๘ บาท (สองหมื่นสองพันสามสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเนินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที'ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเนิน 
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
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หลักประก ันท ี,ผ ู้ร ับ จ ้างน ำมาให ้ตามวรรคห น ี่งจะต ้องม ีอาย ุครอบ คล ุมความ 
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุใม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม'ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หล ักประก ันใหม ่หร ือหล ักประก ันเพ ิ่ม เต ิมให ้ม ีจำนวนครบถ ้วนตามวรรคหน ึ่งมามอบให ้แก,ผ ู้ว ่าจ ้าง  

ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว้ตามข้อน ี้ ผ ู้ว ่าจ ้างจะคืนให้ผ ู้ร ับจ้างโดยไม,มี 

ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงชำระค ่าจ ้าง  เม ื่อผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ตามส ัญ ญ าจ ้างใน ข ้อ  ๑ 

และผ ู้ร ับจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจรับการการจ ้างไว ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้าง 
เป็นรายงวด 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 ่าจ ้างจะชำระค่าจ ้างให ้ผ ู้ร ับจ้างหลังจากผ ู้ร ับจ ้างได ้ทำงานเสร็จเร ียบร้อย และผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทน 
ของ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ได้ 
รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องล่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว ่าจ้างเมือครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดืให้บริการ 
ครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที'ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ ม ีผลใช้บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส ่วนต่างของค่าจ้างขั้นต ํ่าท ี่ร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มขึ้น ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด้วยเหตุผลท ี่สมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม ่สามารถตกลงตามที'ร ้องขอเพราะเหตุข ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายขื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป็ายขื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับ จ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายซ ือท ี่แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบล'วงห น ้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบ ัต ิงานตามส ัญญารวมถึงรายละเอ ียดและเง ื่อนไขตามท ี'กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๔.๒ ในกรณีที'ผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หร ือเปล ี่ยน เคร ืองม ือเคร ืองใข ้หร ือว ัสด ุอ ุปกรณ ์ รวมท ั้งน ํ้ายาทำความสะอาดและน ํ้ายาอ ื่นใดสำหรับ
ใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผ ู้ร ับจ้างด้อ ุงปฏิบแา^ยเร็วใดุยไม่ท ัก'ทวงใดๆ ทุ^ส้ิน: z I
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๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไฃที่กำหนด 
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องควบคุมด ูแลให ้พน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิงานจ้างให ้สะอาด 
เร ียบร ้อยและถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญาตลอดเวลาท ี่ปฏ ิบ ัต ิงานตามส ัญญ า หากปรากฏว่าพน ักงาน 
ของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม,เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม1เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว ่าจ้าง 
ได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแบบท้ายสัญญา คู'สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.® ถ้าไม1ม ีพ น ัก งาน ข อ งผ ู้ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือ ม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับจ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๔๔๑ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
นับตั้งแต่วันที่ไม,มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม,อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๔ บาท (สี,สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๔.๔.๒ ถ้าไม,ม ีพ น ักงาน ของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน  หรือมาไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เม ื่อผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม,ดำเนินการแก้ไข 
หรือจ ัดส ่งพน ักงานมาปฏ ิบ ัต ิงานให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญญาภายใน ๑ (หนี'ง) วัน ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิ 
บอกเลิกสัญญาได้

การที่ผ ู้ว ่าจ้างไม,บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้ร ับจ้าง 
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๔.๖ ใน การท ำงาน จ ้าง ถ ้าเก ิดความ เส ียห ายใดๆ  ไม ่ว ่าจะเก ิดข ี่น แก 'บ ุคลากร
ของผู้ว ่าจ ้างหรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความขำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก'ทรัพย์สิน 
ของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนืองมาจากการกระทำ 
หรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ให ้แก'ผ ู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคลากรของผู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคคลภายนอf 
ที่ผวาจ้างกำหนด



๖

๕. ๗ ในกรณีที,ผู้ร ับจ้างหรือพนักงานของผู้ร ับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไวไม่ 
สะอาด หรือไม,เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครืองใซ้และวัสดุอุปกรณีหรือนํ้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หรือค ุณภาพไม,ดี หรือทำไม,ถ ูกต ้องตามส ัญ ญ าข ้อใดข ้อห น ึ่งเว ้น แต ่กรณ ีตามข ้อ  ๕,๕ เม ือ ผ ู้ว ่าจ ้าง  
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแกไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
โดยไม,คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแกไข 
ภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเขิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ <£.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๔๔๑ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ตั้งแต่วัน 

ท ี่ผ ู้ร ับจ ้างผ ิดส ัญญาจนถึงว ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้แกไขงานท ีบกพร่องให ้เร ียบร้อยตามส ัญญา หรือจนถึงวันที่ 
บอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเขิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม'เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว ่าจ้างไต้อนุญาต 
ให้จ ้างช ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน ั้น ไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับ 
ให้แก1ผู้ว ่าจ ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานทีจ้างช่วงตามสัญญา ท ั้งน ี้ ไม1ตัดสิทธิผู้ว ่าจ้าง 
ในการบอกเลิกสัญญา

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

ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก1ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ในกรณ ีท ีผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบค ุมงาน ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอม
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม1เร ียกร ้องค ่าใช ้จ ่าย หร ือค ่าเส ียหายใดค ุ,จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างจะเปล ี่ยน
ตัวผ้ควบคมงาน ต้องแจ้งชื่อ ผ้นั ้ นให้ผ้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นห่', “ “ รั ้ งด้วย
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๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน 
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผ ู้ร ับจ ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ผ ู้ว ่าจ้างแต่งตั้งมีส ิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงาบ 
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและข่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑  ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิท ี,จะทำการแก ้ไข เพ ิ่ม เต ิม  ห ร ือลดงาน จากรายละเอ ียด  

และเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม,ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลง 
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพ ิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน 
ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ร ับจ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ร,๕ (สิบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที,ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ 

หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างมี 
สิทธิที'จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

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

และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที'ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ 
งานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การที่ผ ู้ว ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวก ับงานทีจ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม,เป ็นเหตุให ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ ้างหรือผ ู้ว ่าจ ้าง 
กับพนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บ ังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด



การวินิจฉัยว่าผลงานทีผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตาม 
ความประสงค ์ของผู้ว ่าจ ้างหรือไม, กรณ ีใดเป ็นเหตุส ุดว ิส ัยหรือเป ็นเหต ุใดๆ อ ันเน ืองมาจากความผ ิด 
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ในกรณีทีม ีป ้ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรืองใดๆ ทีเก ิดข ึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพัน 
กับสัญญานี้ไม,ว่าป้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ 
ส ิ้นส ุดลงหรือภายหลังจากท ีผ ู้ร ับจางท ิ้งงาน ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ถ ือเอาคำว ิน ิจฉ ัยของผ ู้ว ่าจ ้างเป ็น เด ็ดขาด 
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้

fik I I 0/ I ey ey I ๒ 2/ I 18/12/ 8/0/!/ 2/ ๒8/ 1. 0/  I a eH 1๒8/1 o/ Iเกิดค่าปรับ ค่าเสยหาย หรอค่าเข้จ่ายแค่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดเข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรอค่าเข้จ่ายด้งกล่าว 
ให้แค่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ 
รับจ้างไม,ซดใช้ให ้ถ ูกต ้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี'จะห ักเอาจากจำนวน 
เงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ท้ังหมดได้ทันที

หากค ่าปร ับ  ค ่า เส ียห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่ายท ีบ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี'ต ้อ งข ำระ  
หรือหลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม,เพียงพอ ผู้ร ับจ้างยินยอมชำระส่วนทีเหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบถ้วน 
ตาม จำน วน ค ่าป ร ับ  ค ่า เส ีย ห าย  ห ร ือ ค ่าใช ้จ ่าย ท ิ้น  ภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด ) วัน น ับ ถ ัดจากว ัน ท ี่ 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ีห ักไว ้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค ่าใช ้จ ่าย 
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แค่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หร ือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหน ึ่งอ ันใดท ีผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องร ับผ ิดตามกฎหมาย หรือเหต ุอ ื่นตามท ีกำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึ่งอ อกตาม ความ ใน กฎ ห ม ายว ่าด ้วยการจ ัดซ ื่อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  
ทำให ้ผ ู้ร ับจ ้างไม ่สามารถทำการตามเง ื่อนไขและกำหนดเวลาแห ่งส ัญญาน ี้ได ้ ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องแจ ้งเหต ุ 
หรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที'เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามทีกำหนดในกฎกระทรวง 
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม1ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เร ียกร ้องในการท ี'จะของดหร ือลดค ่าปร ับ  หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม1มีเง ื่อนไขใดๆ ทิ้งสิ้น 
เว ้นแต ่กรณ ีเหต ุเก ิดจากความผ ิดหรือความบกพร่องของฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างซ ึ่งม ีหล ักฐานซ ัดแจ้งหร ือผ ู้ว ่าจ ้าง 
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนิง อยู่ในดุลพีนัจ
a ๘ วั ;• ■
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/สัญญานี้..



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ..................... ^ ..X — ......................ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)^ r H !  ’’“ '■'ORN

J H f  E N T E ; โ ~__________ _
บ ผ ิท 9นทร15น1ตอร1ผร^พั CHUBSORN ENTERPRISE CO.XTQ

ลงซือ................................................... โ...ผ้รับจ้าง
(บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ฉ ^ลงซื่อ...............โน้โบั?อํน้ีโ.........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิต!}

ลงซื่อ......................
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน



BMTA
คำสั่ง องค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ี่ ๕ 

ที ๖๓๓/๒(£๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณ ะกรรมการตรวจร ับ พ ัสด ุ สำหร ับการจ ้างเหมาร ักษาความสะอาด ล ู่พระประแดง เขต

การเด ินรถท ี่ ๕ โดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ มีความประสงค์จะ จ้างเหมารักษาความสะอาด 
อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ โดย'วิธ ีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการจ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ โดย'วิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายขนินท์ ม่วงนาค ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฎิบ้ดิการเดินรถ ๑  เขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นายสุร ิยะ อัครศิลป๋วงค์ กรรมการ

หัวหน้าหมวดธุรการ สำนักพัฒนาบุคลากร 
๓. นายเอกช ัย เสาร์ฝืน กรรมการ

นายท ่าอ ู่ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๔. นางสุชาดา ฟกเขียว กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔ กลุ่มงานปฎินัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ 
อำนาจและหน้าท ี่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ส่ัง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔

^ ;7" ~^ พ  ~ itr r ir ' ^ ''......
าา ซบศร เ5บ1ท0สัผรส์ 1 lfta  CHUBSORN ENTERPRISE CO. L TD



ขอบเขตของงาน (T erm s o f  R e fe re n ce  ะ TOR)
จ้างเหมาหำ,เทความสะอาค กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ร  อู่พระประแลง

®. ความเป็นมา
องฑิ๋การชนส่งมวลชนกรุงเทพ เซฅการเดินรถท๊ ร; ยูพระประแลง บัจจุบันลังอยู่เลขทั ๓๘ /  ๑0 

หมู่ ๖ แขวง,ชางครุ เขลพระประแคง บังหวัดลมุทรปราการ ๑๐๑๓0 มิอาคารที่หำทารส่านักงาน ,สถานที่จอด 
รถโดยสาร 1 ท่าปล่อยรถ 1 โรงซ่อมรถโดยสาร ขี่งหน่วยงานไม่รํรโครงสร้างอัดรากำลังพนักงานหำความสะอาลหรือ 
แม่บ้านประจำสำนัทงาน จืงมิความจำเป็นต้องจ้ไงเหมาทำความสะอาดเพื่อใบ้อๆควรและบริเวเนโตยรอบส!''ร)'ได 
ถูกสุขลักษณะใบ้มความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฏบัตงาน ลังนี้ 

๑.๑ อาคารส่านักงาน อู่พระประน,ดง
๑.๒ อาคารบ้องนํ้าลัานหน้าอาคารและภายในอาคารสำนัก■ งานอู่พระประแดง 
๑.๓ ลานออดรถโดยสารและ-ลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานภายใบอู่พระประแตง 
๑.๔ ท่าปล่อยรถ สถานท่ีจ,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 ท่ีมิ 
สัญชาติไทย เป็นผู้ฝ็สุขภาพต แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มืความประพฤติเรียบร้อย พ่ีอสัต่ยั' 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 ม่ัง 
ให้สะซวดอยู่เสมอ รวมที่งดูแลต้นไม้และสวนหย่อม 
๔. ราย-ลรแยตการหำกวามสิะอาด และสิถานท่ี

๔.๑ อาคารสำนักงานกลุ่มงาบปฏิบัติเทรเติบรถ ๑ อู่พระประแดง 
๔.๑.๑ พ้ืนท่ีช้ัน 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 เจด -  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 ม่ล่ี 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 ได้มาจากเงนงบประม'ทนประจำปี ไร๔๖๔ การลงนามใน  
สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำ'ได้ต่อเมื่อองค์การ'ได้-รับอปุห ัด*น,ไเระระจำปี-๒๔๖๔__นล้วเ1ท่าน้ัน

๔'.©o  องค์การทรงไว้ซ ็่งล ิทธิท ี่จะไม ่ค ัค ์เถ ือ}^‘เอ  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 — /ด ่าปร ัน ,.



/

๒. ค่าปรบ
ค่าบ่?บ ตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประ?TJลราคาอเล็กทรอนกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 

0.๕,0 ซธงอัดราค่าจ้างทงไฒดดามสัญญาจ้างต่อวน /  คน
กรณีp j จ้างมาบ่ฏบตงาบล่ฬาห่รือกลบก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วใAJงห่รือนาทีแล้วแต่กรเฎผู 

รันจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรันเป็นรายชั่วโมงหรือรายนาทีต่อคน หากเกิน ๓0 นาทีให้ปรันเป็น ๑ ช่ัวโมง 
๗. การจ่ายเง ิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเสือน ระยะเวลา ๑ บ่ รวม ๑© เดอน โดยเรมชั่งแค่ร้นที่ ๑ 
ตุลาคม 'เอ๕;๖๓ ลง วนท่ี ๓๐ กินย•'เยน ๒๕;๖๔ 
๘. วงเงินใบการจัดหา

เงินงบบ่ระมาณประจำปี ๒๕:๖๔ เป็นเงิน ๔๔๐,๗๔๘.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๙. การจัดทิาราดากลาง

ดารางแลดงวงเงนงบประมาณที่โดรบจัดสรร และราคากลาง (ดามเอกลารแนบ)

บริษัท ปีบศร เอ็น|ท3ร1พรส์ •นก้ท CHUBSOHN ENTERPRISE CO. LTD



บริษัท ชุบศร เอ็นเต'อร์ไพรส์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,Ltd
8/23 ซอยฟ้อนทะเล/ ถนน บางซุนฟ้อน-ฃายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางซุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรสัพท์/ TELPHONE: 02-002-2944 1 แฟกซ์/ FAX: 02-002-2944 

C H U B S O R N  ทะเบียนการล้า: 0 1 0 5 5 5 8 0 2 2 4 8 4

ใบเสนอราคา / 
QUOTATION

กลุ่มงานนฎิน้ติการเดินรถ 1 เซตการเดินรทท่ึ ร ลู่พระประนดง ซงค์การชนฟงมวลซน 
กรุงเทพ

สันที 
DATE

16/07/2563
หมายเลขผู้เสือภาษี 

TAX ID
หมายเลขใบเลนอราคา 

QUOTATION NO
2020-074

ษีธคู่ / ADDRESS เงิอนไขการชำระเงิน 
CR. TERMS

เซิค/เงินสด

โทรสัพฟ 
TELEPHONE

แฟกซ์
FAX

Sale Contact ปุย 089-4999013

ลำดับ
No.

ข๋ึอศินค้า /  บริการ สืานวน 
QTY ราคา /หน่วย/เดือน ราคา /

หน่วย/12  เดือน 
UNIT PRICE

ราคารวม ต่อ 12  เดือน 

AMOUNT

1. ค่าบริการรับเหมาหำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดิน 
รท 1 เขตการเดินรทห ึ 5 อ ูพ่ระประแดง 'รงค์การซนส่ง 
มวลชนกรุงเทพ

3 คน 11,442.05 137,304.60 411,913.80

\

4 ^ 1 ) .รา C A  0 4 / ) ^  ( ^ ^

ร ^ b ร**

รวมเงิน/SUB TOTAL 411,913.80
Vat 7% 28,833.97

รวมฟ่งสืน / TOTAL AMOUNT 440,747.77
จำนวนเงินรวม(ต้วอักษร)
Amount in letter

สีแสนสีหมึน่เจ็ดร ้อยสี'สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

เ_ _ _ ____ _
บ4*}ท ๆ บทร เ!

นร้น้ก ชนกร เ5น1ท0ร์1พรส์ สัาก้ท CHUBSORN ENTERPRISE c a  LTD



B A / I T Ae*fcn»uifP(̂ WMn$stwi
ประกาศองค ์การขนส ่งมวลชนกร ุงเทพ

เรื่อง ป ระกาศ ผ ู้ชน ะการเส น อราคา จ ้างเหมารักษาความสะอาด อ ู่พ ระประแดง เขตการเด ินรถที, ๕ โดย
ว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารักษาความสะอาด อู่พระประแดง เขตการ 
เดินรถที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง น้ัน

บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๔.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท,ซุบศรเอ็นเตอรไ'พรส์'จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง 
สัน ๔๔๐,๗๔๗.๗๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบ ียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสถาพร เพชรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔

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


