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เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม
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ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญ าจ้า งทำความสะอาด อู่ส วนสยาม
ก ล ุ่ม งาน ป ฏ ิบ ัต ิก ารเด ิน รถ ท ี่ ๒ และ ๓ เข ต ก ารเด ิน รถ ท ี่ ๒ ต าม ส ัญ ญ าเล ข ท ี่ จ .๘ ๙/๒ ๕ ๖๓
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
สัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สัญญาจ้างทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๒ อู่สวนสยาม
สัญญาเลขที่ ...ไ.*.??.,!:/.^.*???........
สัญ ญาฉบับ นี้,ท ำฃึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ ลำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที.่ ......*>.:. ต.สุ.'1ฒ.M ian .....................
ระหว่า ง องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ โดย นางพ'นิดา ทองสุข รองผู้อ ำนวยการฝ่า ยบริห าร ตามคำสั่ง
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพที่ ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง,,
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รัก ษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด ตามหนังสือ รับ รองของสำนัก งานทะเบียน
บ ุ้น ล ํว น บ รัษ ั'ท ก รุง เท พ ม ห าน ค ร ซ ี' งจ ด ท ะ เบ ีย น เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล ณ ก รม พ ี'ฒ น าธุร ก ิจ ก ารค ้า
กระทรวงพ าณ ิซ ย์ ท ะเบ ีย น น ิต ิบ ุค ค ลเลข ท ี ๐๑๐๔๔๖๐๑๔๓๘๒๔ ตามหนัง สือ รับ รองฉบับ ที่
๑๐๐๙๒๒๑๖๘๖๐๐ ลงวันที, ๔ ตุล าคม ๒๔๖๓ สำนัก งานใหญ่ต ั้งอยู่เลขที ๙๙๙/๖ ถนนกำแพงเพซร ๒
แขวงจตุจ ัก ร เขตจตุจ ัก ร กรุง เทพมหานคร โดย นายอำพล ไซยสงค์ กรรมการผู้จ ัด การผู้ม ีอ ำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง,, อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำความสะอาด บริเวณพื้น ที่
กลุ่มปฏิบีตการเดินรถ ๒ และ ๓ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑๙๒-๑๙๘ ซอยสวนสยาม ๙
แขวงคัน นายาว เขตคัน นายาว กรุงเทพมหานคร โดยจ้างพนัก งานปฏิบ ัต ิห น้าที่ท ำความสะอาดรวมทั้ง สิ้น
จำนวน ๔ อัตรา ในอัตราค่าจ้างคนละ ๑๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็น เงิน จำนวน ทั้ง ลิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท (ห้า หมื่น สองพัน บาทถ้ว น) ต่อ เดือ น รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม
โดยมีร ายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที,ระบุต ามเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน
นับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๔ รวมเป็น เงิน ค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญาจ้า ง
เป็น จำนวนเงิน ทั้ง ลิ้น ๖๒๔,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่น สืพ ัน บาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตลอดจน

/ ๑.๑.๑ อาคาร

๒

๑.๑.๑ อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น
๑.๑.๒ ลานจอดรถโดยสาร
ปฏินัติหน้าที่ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ นาฟ้กา
๑.๒ ผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้อ งจัด หาพนัก งานทีม ีค วาม
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาดซนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญ ญานี้
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญ ญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซี่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ทำความสะอาด โดยผู้ว ่าจ้างเป็น ผู้จ ัด หาสถานที่ให้ซ ี่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด ให้ม ีก ุญ แจปิด สถานที,เก็บ เครื่อ งมือ
เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ด ังกล่าวและต้อ งรับ ผิด ชอบเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ท ี่น ำไปเก็บ โวใน
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง
ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๒
ที่ ๓๐๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับ การจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
คุณลักษณะจ้างหมา
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ ๒
จำนวน ๙ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำความสะอาด
ปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ ๒
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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๓
ปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ อู่สวนสยาม
เขตการเดินรถที่ ๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที, ๒ กัน ยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาที,ขัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ใหใช้'ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีท ี่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัด แย้งกัน เอง ผู้ร ับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามคำวิน ิจฉัย
ของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ถ้าสิ,งใดหรือ การอัน ใดอัน หนึ่ง ทีม ิไ ด้ร ะบุไ วัใ นรายละเอีย ดแนบท้า ยสัญ ญานี้ แต่เป็น
การอัน จำเป็น ต้อ งทำเพื่อ ให้ง านแล้ว เสร็จ บริบ ูร ณ์ถ ูก ต้อ งตามวัต ถุป ระสงค์แ ห่ง สัญ ญานี้ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด
ทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ข้อ ๓. หลักประกัน การปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ใน ข ณ ะ ท ำส ัญ ญ าน ีผ ู้' ข ับ จ ้า งได ้น ำห ส ัก ป ระก ัน เป ็น เงิน ส ด ต าม ใบ เส ร็จ
องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง ทพ เลขที่ แ-๖๓-X -RO -ood๖ ลงวัน ที่ ๘ ตุล าคม ๒๕๖๓ เป็น จำนวนเงิน
๓๑,๒๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อ ยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณีข ย์แ ละประกอบธุร กิจ คํ้า ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายซื่อ บริษ ัท เงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้ง เวีย น
ให้ท ราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ กำหนดหรืออาจเป็น
หนัง สือ คํ้าประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์ต ามวิธ ีก ารที่ก รมบัญ ซีก ลางกำหนดก็ไ ด้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า ประกัน
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมาให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความ
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า ง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามช้อ นี้ ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให้ผ ู้ร ับ จ้า งโดยไม่ม ี
ดอกเนี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ริมื่

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระค่า จ้า ง เมือ 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
เป ็น รายงวด เดือ น ละ ๑ (ห น ีง ) งวด รวมทั้ง ห มด ๑๒ (สิบ สอง) งวด งวดละ ๔๒,๐00 บาท
(ห้าหมื่น สองพัน บาทถ้ว น) ต่อ เดือ น รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม รวมเป็น เงิน ตลอดอายุส ัญ ญาจ้า งจำนวน ทั้งสัน
๖๒๔,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผ ู้ร ับ จ้าง
หลังจากผู้ร ับ จ้างได้ท ำงานเสร็จเรียบร้อ ย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบ
ในแต่ล ะงวดเรีย บร้อ ยแล้ว ภายใน ๓๐ (สามสิบ ) วัน นับ แต่ว ัน ที่ไ ด้ร ับ ใบแจ้ง หนี้โ ดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ ง
ส่งใบแจ้งหนี๋ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน
ในกรณีท ี่ร ัฐ บาลประกาศเปลี่ย นแปลงกำหนดอัต ราค่า จ้า งแรงงานขั้น ตา ภายหลัง
สัญ ญานี้ มีผล'ใช้'บังคับ 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 ลที,สมควร
และเป็น ธรรมหากผู้ว ่า จ้า ง ไม่ส ามารถตกลงตามที่ร ้อ งขอเพราะเหตุข ัด ข้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะ
เหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ทั้งสัน
ข้อ ๕ หน้าที่และความรับ ผิดของผู้รับ จ้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน
ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญ ญานี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป็ายซื่อ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง พนัก งานตามรายซื่อ ที,แจ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบล่ว งหน้า มาทำความ
สะอาดและปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญารวมถึง รายละเอีย ดและเงื่อ นไขตามที,กำหนดไว้ใ นเอกสารแนบท้า ย
สัญญาผนวก ๒
๔.๒ ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่าจ้างได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว พนัก งาน
หรือ เปลี่ย นเครื่อ งมือ เครือ งใข้ห รือ วัส ดุอ ุป กรณ์ รวมทั้ง นํ้า ยาทำความสะอาดและนํ้า ยาอื่น ใดสำหรับ
ใซในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสัน
๔.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็น ไปตามที่ร ะบุใ นรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่ก ำหนด
ไว้ใ นเอกสารแนบท้ายสัญ ญาผนวก ๒ ส่ว นการทำความสะอาดเป็น รายเดือ น ให้น ับ ระยะเวลาแรกตั้ง แต่
วันที,กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วัน ต่อจากวัน สุดท้าย
แห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย
๔.๔ 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,เรียบร้อยหรือ มีค วามประพฤติห รือมีส ุข ภาพไม่เหมาะสมที่จ ะทำงานตามสัญ ญานี้
ผู้รับ จ้างยิน ยอมเปลี่ยนพนัก งานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้ฮงขa i การปฏิบ ัต ิง าบจ้า งตามที่ผ ู้ว ่า จ้า ง
ได้แจ้งให้ทราบ
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๔.๔ ในกรณีพ นักงานของผู้รับ จ้างไม่มาปฏิบ ัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน
ตามที่กำหนดไว้ หรือ มาแต่ไม่ป ฏิบ ัต ิงานตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขแนบท้ายสัญ ญา คู1สัญ ญาทั้งสองฝ่าย
ตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๕.๕.ร) ถ้าไม,มีพ น ัก งาน ของผู้'รับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง าน หรือ มาปฏิบ ัต ิง าน
ไม่ค รบจำนวน 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 ู้ว ่าจ้างปรับ เป็น จำนวนเงิน ๖๒๔ บาท (หกร้อ ยยี่ส ิบ สีบ าทถ้ว น) ต่อคนต่อวัน
นับตั้งแต่วันที่ไม,มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานเป็นต้นไป
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน
ถ้า พนัก งานของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตามสัญ ญาในแต่ล ะวัน
แต่ปฏิบัติงานไม1ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก เงิน ค่าจ้างตามจำนวนชั่ว โมงที,ผู้รับ จ้างไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๖๓ บาท (หกสิบสามบาทถ้วน) 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
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญ ญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง
จะต้อ งรับ ผิด ตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เมือ ผู้ว ่า จ้า งไต้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างทราบแล้ว ผู้รับ จ้างยังไม1ดำเนินการแก้ไข
หรือ จัด ส่ง พนัก งานมาปฏิบ ัต ิง านให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญาภายใน ๑ (หนึ่ง ) วัน ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิ
บอกเลิกสัญญาได้
การที่ผ ู้ว ่า จ้า งไม่บ อกเลิก สัญ ญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้นไม,เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า ง
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๔.๖ ในการทำงานจ้า ง ถ้า เกิด ความเสีย หายใดๆ ไม'ว่า จะเกิด ขี่น แก'บุค ลากร
ของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอก หรือ ก่อ ให้เกิด ความชำรุด บกพร่อ งเสีย หายหรือ การสูญ หายแก,ทรัพย์ส ิน
ของผู้ว ่า จ้า งหรือ ของบุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ ของบุค คลภายนอก อัน เป็น ผลสืบ เนือ งมาจากการกระทำ
หรือละเว้น การกระทำของผู้รับ จ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับ จ้าง ผู้รับ จ้างต้องรับ ผิดซดใช้ค ่าเสียหาย
ให้แก,ผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค ลากรของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลภายนอก ตามจำนวนที,เสีย หายจริง ภายในระยะเวลา
ที่ผู้'ว่า,จ้างกำหนด
๔.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไวไม่สะอาด
หรือไม,เรีย บร้อ ย หรือ ใช้เครื่อ งมือ เครือ งใซ้แ ละวัส ดุอ ุป กรณ์ห รือ นํ้า ยาที'ไม,มีค ุณ ภาพตามมาตรฐาน
หรือ คุณ ภาพไม่ด ี หรือ ทำไม่ถ ูก ต้อ งตามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ง เว้น แต่ก รณีต ามข้อ ๔.๔ เม ื่อ ผ ู้ว ่า จ้า ง
หรือผู้แ ทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับ จ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที1บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว
โดยไม'คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไข
ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
ในกรณีท ี่ผู้รับ จ้างกระทำผิดสัญ ญาดังกล่าวตามข้อ ๔.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้

/ (๑) ระงับ

๖
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ เงิน ๖๒๔ บาท (หกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตั้งแต่วัน
ทีผ ู้ร ับ จ้า งผิด สัญ ญาจนถึง วัน ที'ผู้ร ับ จ้า งไต้แ ก้ไ ขงานที'บกพร่อ งให้เรีย บร้อ ยตามสัญ ญา หรือ จนถึงวัน ที่
บอกเลิกสัญญา
(๓) ให้บ ุคคลอื่น ทำงานแทนผู้รับ จ้าง โดยผู้รับ จ้างต้อ งรับ ผิด ชอบค่าใช้จ ่าย ที่ผ ู้,ว่าจ้าง
ต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเซิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี
ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้น แต่ก ารจ้างช่วงแต่บ างส่วนจะไต้ร ับ ความยิน ยอมเป็น หนัง สือ 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 และผู้ร ับ จ้างยังต้อ งรับ ผิด ในความผิด และความประมาทเลิน เล่อ ของผู้รับ จ้างช่วง หรือตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับ จ้างต้องชำระค่าปรับ
ให้แก,ผู้ว ่า จ้า งในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงิน ของงานทีจ ้า งช่ว งตามสัญ ญา ทั้ง นี้ ไม,ดัด สิท ธิผ ู้ว ่า จ้า ง
ในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๗. การควบคุม งานของผู้รับ จ้าง
๗.๑ ผู้รับ จ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หนึ่ง) คน เพื่อควบคุมการทำงาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ
ในกรณี ว ่า จ้า งขอให้ ร ับ จ้า งเปลี่ย นตัว ค วบคุม งาน ร ับ จ้า งยิน ยอม
เปลี่ย นตัว ให้ท ัน ที โดยจะไม,เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่า เสีย หายใดๆ จากผู้ว ่า จ้า ง ถ้า ผู้ร ับ จ้า งจะเปลี่ย น
ตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย
๗.๒ ในกรณีท ี่เกิดป้ญ หาแรงงานของผู้ร ับ จ้าง ผู้ร ับ จ้างจะยกเหตุท ี่ม ีป ัญ หาแรงงาน
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบ้ตตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้
ท
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ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที'ผู้ร ับ จ้า งเตรีย มการหรือ กำลัง ทำงานจ้า งตามสัญ ญานี้อ ยู่ คณะกรรมการ
ตรวจรับ พัส ดุห รือ ผู้แ ทนที'ผู้ว ่าจ้างแต่ง ตั้งมีส ิท ธิเข้า ไปตรวจการจ้างไต้ต ลอดเวลา ผู้ร ับ จ้า ง ผู้ค วบคุม งาน
และพนักงานของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแก้ไข

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อ สัญ ญาจ้างในกรณีจ ำเป็น
๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ีจ ะทำการแก้ไ ข เพ มเติม หรือ ลดงานจากรายละเอีย ด
และเงื่อนไขแนบท้ายสัญ ญาได้ท ุก กรณี โดยไม,ต้อ งเลิก สัญ ญานี้ การดำเนิน การดังกล่า วต้อ งทำความตกลง
กันใหม่เป็นหนังสือ และถ้า จะต้อ งเพิ่ม หรือ ลดเงิน ค่า จ้า ง ตามสัญ ญานี้ คู,สัญ ญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ต กลงกัน
ณ บัดนั้น รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย
๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว ่าจ้างมีค วามจำเป็น ต้อ งจ้างผู้ร ับ จ้าง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญา
ข้อ ๑๐. การบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญา เพราะเหตุท ี่ผู้รับ จ้างผิดสัญ ญาข้อ ๕.๕.๒
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมี
สิท ธิท ี'จะจ้างบุค คลอื่น ทำงานต่อ ไปไต้โ ดยผู้ร ับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบในค่า เสีย หายซึ่ง เป็น จำนวนเกิน กว่า
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป
ข้อ ๑©. การควบคุม งานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่า จ้า ง หรือ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ หรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิต รวจ
และควบคุมงาน ให้เป็น ไปตามที่ระบุในสัญ ญาและเอกสารแนบท้ายสัญ ญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างนื่ไต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ
การที่ผ ู้ว ่า จ้า ง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ
เกี่ย วกับ งานทีจ ้า งตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็น เหตุใ ห้ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งหรือ ผู้ว ่า จ้า ง
กับพนักงานของ ผู้ร ับ จ้า งอยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายแรงงาน หรือ กฎหมายแรงงานรัฐวิส าหกิจสัม พัน ธ์
หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด
การวิน ิจ ฉัย ว่า ผลงานทีผ ู้ร ับ จ้า งทำนั้น เสร็จ เรีย บร้อ ยถูก ต้อ งตามสัญ ญาหรือ ตาม
ความประสงค์ข องผู้ว ่า จ้า งหรือ ไม่ กรณีใ ดเป็น เหตุส ุด วิส ัย หรือ เป็น เหตุใ ดๆ อัน เนือ งมาจากความผิด
หรือ ความบกพร่อ งของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที,ผู้รับจ้างไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย รวมทั้ง
ในกรณีท ี่ม ีป ้ญ หาเกี่ย วกับ การติค วามสัญ ญานี้ห รือ เกี่ย วด้ว ยเรื่อ งใดๆ ที'เกิด ขึ้น ตามสัญ ญานี้ หรือ เกี่ยวพัน
กับ สัญ ญานี้ไม่ว่าปีญ หานั้น จะเกิดขึ้น ในระหว่างดำเนิน งานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญ ญานี้
สิ้น สุด ลงหรือ ภายหลัง จากที'ผู้ร ับ จางทิ้ง งาน ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ถ ือ เอาคำวิน ิจ ฉัย ของผู้ว ่า จ้า งเป็น เด็ด ขาด
และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ
ข้อ ๑๒. การบังสับค่าปรับ ค่าเสิย หาย และค่าใข้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดไข้ด่าบัเบ^ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แ ก'ผู้ว ่าจ้างโดยสิ้น เซิง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน ใ ภ ั^ จ ็า พ ัว ัน ั้ท ิ้^ r a jitอัง เป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า ง
หากผู้,ร ับ จ้าง'ไม่ซ ด'ใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นภาย'ใน ระย/เ วสั า ด็ เ ฎเ,าวั ล ู ก ่ ส ั ่ ผ ู ' \งมี ส ิ ท ธิ ท ี ' จะหั ก เอาจาก
จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันสั่ามข้อ ๓ ทั้รทิ้มด็,ได้'ทันที.ะ1เ
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หากค่า ปรับ ค่า เส ีย ห าย ห รือ ค่า ใช ้จ ่า ยท ีบ ัง ค ับ จาก เงิน ค ่า จ้า งท ี,ต้อ งซำระ
หรือ หลัก ประกัน ตามข้อ ๓ แล้ว ยังไม่เพียงพอ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชำระส่ว นทีเหลือ ที,ยัง ขาดอยู่จ นครบถ้ว น
ตามจำนวนค่า ปรับ ค ่า เส ีย ห าย ห รือ ค่า ใช้จ ่า ยใf น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับ ถัด จากวัน ที่
ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาทีห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิลัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที,ผู้ร ับ จ้า งไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ืน ตามที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่ง ออกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ทำให้ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ส ามารถทำการตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาแห่ง สัญ ญานี้ไ ด้ ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งแจ้ง เหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับ ลัด จากวัน ที่เหตุน ั้น สิ้น สุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรีย กร้อ งในการที,จะของดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายเวลาทำการออกไปโดยไม,มีเงื่อ นไขใดๆ ทั้งสิ้น
เว้น แต่ก รณีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งซึ่ง มีห ลัก ฐานซัด แจ้ง หรือ ผู้ว ่า จ้า ง
ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู'สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงซื่อ................... L l ...........ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)
ลงซื่อ.
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ลงซอ...........................ไวัโ...........................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
.พยาน

ลงซิอ.
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทุพ เขตการเดินรถที่ ๒
ที่
พ
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้า งว่า จ้า งเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒, ๓ (อู่สวบสยาม)
เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างว่าจ้าง
เหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒, ๓ (อู่สวบสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
๒, ๓ (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๒
ประธานกรรมการฯ
๒. บางกมลชนก จิตตรง
กรรมการ
หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๒
๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา
กรรมการ
นิติกร ระดับ ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. นางสาวธัญญารัตน์ พยุหกฤษไชยสิน
กรรมการ
พนักงานธุรการ ระดับ ๔ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๒
๔. นางลักษม์ณดา มีเวียงจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริการ กลุ่มงานบริหารงาบทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๒
อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑
ประธานกรรมการฯ
เขตการเดิน รถที่ ๒
๒. หัวหน้างานธุร การปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ
กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒ เขตการเดิน รถที่

< ^ ^ ,,

^{พR

-fe
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กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ระดับ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ fe
เขตการเดินรถที่ ๒
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕'๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่

พร กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
-J
(นายมนัส ครุธขั่งทอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๒ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference : TOR)
การจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
1. ความเป็น มา
'%
^
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 2,3 ตั้งอยู่เลขที่ 8/192-198 ถนนสวนสยามซอย 9 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร มีค วามจำเป็น ต้อ งจ้า งเหมาทำความสะอาด เพื่อ ให้อ าคารและบริเวณโดยรอบ
สะอาดถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. อาคาร 2 ขั้น
1.1 พื้นที่บริดวณหน้าห้องทุกขั้น และทางเช้า-ออกอาคาร
1.2 บันไดขึ้นลห้ จำนวน 2 ขั้น
1.3 ห้องนํ้าซาย-ทุยิง ภายในอาคาร 2 ขั้น
1.4 พื้นที่ภายในอาคาร 2 ขั้น ห้องทำงานทุกห้อง และพื้นที่โดยรอบอาคาร กระจกประตูหน้าต่าง
อาคาร 2 ขั้น
2. ลานจอดรถโดยส่าร
2.1 พื้นลานจอดรถโดยสาร และทางเช้า-ออก
2.2 ห้องสุขาซาย่;-หญิง ภายในบริเวณอู่ลานจอดรถโดยสาร
2.3 ที่พักพนักง'!น ท่าปล่อยรถ
2.4 กวาดเก็บขยะ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคารและสถานที่บริเวณพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3 อู่สวนสยาม
มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการใช้สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ และผู้มาติดต่อราซการ
ทั้งภายในและภายนอก
"
3. ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานี้ทำความสะอาด จำนวน 5 คน อายุตั้งแต่ 20 ปี ถีง 65 ปี ในกรณีอายุ 65 ปี
ต้องไต้รับความเห็นขอบจากผู้ว่าจ้าง ว่ามีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มีลัญ'ขาติ'โทย เป็นผู้มีสุขภาพดี
แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โดยมีหัวหน้างานอย่างน้อย 1 คน เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทำงานประจำวัน เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณีในการทำความสะอาดด้วยความประณีต เรียบร้อย
-ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 06.00-16.00 น. จำนวน 5 คน
รายละเอียดการทำความสะอาดและสถานที่
1. อาคารสำนักงาน 2 ขั้น
1.1 พื้นที่บริเวณหน้าห้องทุกขั้น และทางเช้า-ออก อาคาร
1.2 บันไดขึ้น-ลง จำนวน 2 ขั้น
1.3 ห้องนํ้าขาย-หญิง ภายในอาคาร 2 ขั้น
1.4 พื้นที่ภายในอาคาร 2 ขั้น ห้องทำงานทุกห้อง ห้องประขุม ห้องเก็บของ และพื้นที่โดยรอบอาคาร
กระจกประตูหน้าต่างอาคาร 2 ขั้น
1.5 พื้นที่อู่จอดรถพนักงาน กลุ่
---------/ 2. อ่ลานจอดรถ...
ฃท่เท?.-,น-|.-ทแแ๒ร๗ททนพ* า1จ]'1""น

ฯ^ ขั
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2. ลานจอดรถโดยฝ็ๆร
2.1 พื้นอู่ลานจอดรถโดยสาร และทางเข้า-ออก
2.2 ห้องสุขาขาย-หญิง ทุกห้องภายในบริเวณอู่ลาบจอดรถโดยสาร
2.3 ห้องนายท่าอู่ ห้องปล่อยรถทุกห้อง
2.4 อาคารอเนกประสงค์ บริเวณรอบอาคาร
2.5 ที่พักพนักงาน ท่าปล่อยรถ
2.6 กวาดเก็บขยะ โดยรอบพื้นที่อู่สวนสยาม
3. รายละเอีย ดการทำความละอาด
3.1 พื้นกระเบื้องยาง
3.1.1 ปัดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝ่นที่วางตามขั้นอาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได
3.1.2 ใ'ข้นายาล้าง โดยใข้นํ้ายาเฉพาะแต่ละประเภท โดยใข้เครื่องขัดพื้นขนิดความเร็วตํ่า
3.1.3 ม๊อบนํ้าให้สะอาด 3 ครั้ง
3.1.4 ใข้เครื่องมือชนิดความเร็วสูง ปัดมัน เก็บสิ่งสกปรกที่ตกค้างอีกครั้ง
3.1.5ใข้เคลือบเงาพื้น(แว๊กซ์นํ้า) ทุก 15 วัน
3.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ลี่ ม่าน ม่านปรับแสงและฉากกั้นห้อง
3.2.1 กระจก
3.2.1.1 ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามกระจก
3.2.1.2 ใข้นํ้ายาเข็ดกระจกทำความสะอาด
3.2.1.3 เข็ดและขัดอลูมิเนียมตามประตูหน้าต่าง และส่วนอื่น ๆ ที่ติดกับตัวอาคาร
3.2.2 มู่ลี่ ม่านปรับแสง และฉากกั้นห้อง
3.2.2.1 ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามม่าน และฉากกั้นห้อง
3.2.2.2 ใข้เครื่องดูดฝนทำความสะอาดอีกครั้ง
3.2.3 เฟอร์นิเจอร์และโครื่องใช้สำนักงาน
3.2.3.1 ปัดฝนเข็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน เก้า อี้ ตู้'เอกสาร) รูปภาพแขวน
3.2.3.2 ใช้นํ้ายาและครีมทำความสะอาดส่วนที่เข็ดด้วยนํ้าเปล่าไม่ออก
3.2.3.3 ใช้ผ้าชุบนํ้าเข็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
3.2.3.4 ซักทำความสะอาดโซฟาชุดรับแขก
3.2.4 ห้องสุขา
3.2.4.1 ล้างพื้นด้วยนํ้ายาล้างห้องนํ้า
3.2.4.2 ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เข่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วมด้วยนํ้ายา
3.2.4.3 ทำความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า
3.2.4.4 ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยบํ้ายา
3.2.4.5 นำขยะในห้องนํ้าไปทิ้งในที่ที่กำหนด
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3.2.5 ถนนทางเดินเท้าลานจอดและรางระบายนํ้า
3.2.5.1 กวาดฝน เก็บขยะ เก็บวัชพืชและเศษวัสดุส่วนเกินต่าง ๆ ใส่ถุงขยะให้มิดชิดแล้วนำไป
ทิ้งในถังขยะที่ผู้ว่าจ้างเตรียมไว้ให้
3.2.5.2 ทำความสะอาด กำจัดฝน คราบสกปรก พื้นถนน ลานจอดรถ และ'รางระบายนํ้า
โดยการล้างด้วยนํ้าเปล่าหรือนํ้ายา
ลัก ษณะงานและกำหนดเวลาทำงาน
การทำความละอาดประจำวัน
- เช็ดโต๊ะ เก้า อี้ จัดสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
- เทและทำความสะอาดตะกร้าใส่ผงและล้างถังรองรับผง
- เทและทำความสะอาดและล้างที่เขี่ยบุหรี่
- ทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู และบานประตูทุกบาน และลบรอยเปีอน
ตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟฟ้า
- ทำความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้า อี้ และโซฟา
- ทำความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและหูฟ้งด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค
- ทำความสะอาดห้องนํ้า พื้นห้องนํ้า และเครื่อ งสุข ภัณ ฑ์ให้ส ะอาดอยู่เสมอตลอดเวลาด้วเ
นํ้ายาแต่ละฃนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ พร้อมทิ้งดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค เช็ดรอยคราบสกปรกขอบประตูต่าง ๆ ขอ'
ห้องนํ้า ด้วยนํ้ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
- เช็ดและทำความสะอาดขั้นบันได ตลอดจนราวบันไดชื้น-ลงสำนักงานเช็ดทำความสะอา!*
ลูกกรงบันได
- ทำความสะอาดบานประตู ขอบประตู กระจกและขอบกระจกทางเข้าสำนักงาน
- ทำความสะอาดนิดกวาดเช็ดถูกพื้นห้อง, ทางเดิน, โถงพื้น
- รายงานสิ่งของขำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต่วน เข่น กระจกแตก อ่างล้างหน้าแตก
ถังนํ้าแตก ชักโครกรั่วซึม, สายขำระขำรุด, ท่อนํ้าประปาแตก, ก๊อก'นารั่ว และสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดขอบ
- ดูแลนิด-เปีด ไฟฟ้าส่วนกลาง และตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่อเสร็จงานใใ
เนินไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทำความสะอาดขั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้า อี้ หลังโซฟาและหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดนิ!
ประกาศ
- ทำความสะอาดฝ็าเพดาน นิดหยากไย่ในที่ต่าง ๆ
- เช็ดฝุนอุปกรณ์ต่าง ๆที่ตั้งอยู่ในสำนักงาน
- ทำความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเนิอนตามฝาผนังด้วย'นายา
- ทำความสะอาดมู่ลี่ ม่าน ม่านปรับแสงและบาดเกล็ดทุกแห่ง
- ทำความสะอาดห้องโถง และที่'นงพักและแผ่นนิายแสดงซื่อหน่วยงานต่าง ๆ
- ดูแลทำความสะอาดระเบียง
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- ดูแลความสะอาด.ศาลพระภูมิ เช็ดถูพื้น เก็บเศษผงใบไม้
3.1.23 จัดผู้ควบคุม ตรวจสอบความสะอาดทุกพื้นที่ที่รับผิดซอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา และ
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในการทำความสะอาดตามข้อแนะนำของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งรายงานการแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่า
จ้างทราบทุกวัน โดยการตรวจสอบข้อแนะนำจากจุดตรวจความสะอาดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
การทำความสะอาดประจำเดือ น
- เช็ดขอบประตูที่ทำด้วยไม้ อลูมิเนียม ตามที่ต่าง ๆ ตลอดจนฝากั้นห้อง
- เช็ดกระจกทั้งหมด ทั้งอาคารภายในและภายนอก
- ขัดเงาส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด
- ดูดฝนผ้าม่าน หน้าต่าง และประตูทั่วไป
- ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ที่บุด้วยหนังเทียมและหนังแท้ลงนํ้ายารักษาหนัง
- ทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟแสงสว่างทั้งหมดภายในและภายนอกอาคาร
- ปัดหยักไย1ที่สูงภาย่ในและภายนอกอาคาร
- ล้างพื้น เคลือบเงาพื้น และขัดเงาพื้นด้วยเครื่องมือ โดยใข้นํ้ายาแต่ละซนิดให้เหมาะสม
กับวัสดุพื้น
- ล้างทำความสะอาดถนนและลานจอดรถอย่างน้อย 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง
การทำความสะอาดเป็น ครั้งคราว
- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและลงนํ้ายาเคลือบเงาพื้นในส่วนที่เปีอน
- ทำความสะอาดศรัาบสกปรกที่โต๊ะ เก้าอี้
- ขัดล้างทำความสะอาดรางระบายนํ้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- การปฏิบัติงาน วันทำการ วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พนักงานทำความสะอาด เมื่อเข้าถึงอาคารทุกคนต้องลงซื่อการทำงานไว้เป็นหลักฐาน โดยใช้
บัตรตอกเวลากับเครื่องตอกบัตร ผู้ควบคุมจะต้องตรวจเช็คจำนวนพนักงานและรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยรีบทำ
ความสะอาดตามที่กำหนด และห้ามออกนอกสถานที่ หากตรวจพบให้ตัดค่าแรงเป็นรายขั่วโมง การทำบันทึกบัตร
ตอกเวลาห้ามบันทึกบัตรแทนกัน หากตรว่จพบว่ามืการบันทึกบัตรแทนกันปรับค่าแรง 2 เท่า
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
i
4.1 ช่วงเวลาในการปฏิบัติงา'น พนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดขอบให้ครบจำนวนตลอดเวลา ผู้ว่า
จ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณอาคารและอู่ลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการ
เดินรถ 2, 3 (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ 2 เมื่อใดก็ได้ หลังจากเวลา 06.00 น. จะต้องจัดให้มีพนักงานทำความ
สะอาดเตรียมไว้ให้พร้อมเป็นประจำสำหรับการดูแลรักษาให้อาคารสถานที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาดทุกคนสวมใส่
ต้องมีซื่อบริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้างที่เสื้อให้เห็นขัดเจน และติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งซื่อ นามสกุลให้เรียบร้อย
ทุกคนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
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4.3 พนัก งานของผู้รับ จ้างทุก คนจะต้องอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง หากพนักงานผู้ใดฝ่า!!น
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวให้ทันทีนับตั้งแต่วันที่ไต้รับหนังสือแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง
4.4 การส่งมอบงานจ้าง นับแต่วันทำสัญญาและให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นงวดตามสัญญา โดยผู้รับ จ้างต้อง
รายงานการทำความสะอาดประจำวัน ประจำเดือน และการทำความสะอาดเปีนครั้งคราวในเดือนนั้นหรือในงวด
นั้น ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมบัญชีรายขื่อแสดงการปฏิบัตงานประจำวันของพนักงาน
4.5 ผู้ว ่าจ้างจะประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านทุก ๆ 3 เดือน หากการปฏิบ ัติงานของผู้รับ จ้างไม่เบ็เนผลตาม
หลักเกณฑ์ที่ตกลงจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างไต้ โดยไม่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบก่อนบอกเลิกสัญญาภายใน 30 วัน
4.6 ในกรณีที่มีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของพนักงานทำความ
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเบีนผู้รับผิดขอบขดใช้ทั้งสิ้น
4.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบจัดหาวัสดุอุปกรณี เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่ละขนิดให้
เหมาะสมกับวัสดุแต่ละขนิด มาใช้ทำความสะอาด ตังนี้
4.7.1 เครื่องขัดพืนกระเบื้องพร้อมอุปกรณีครบขุด สำหรับขัดพื้น ล้าง และขัดคราบสกปรกบนพื้น
4.7.2 เครื่องดูดฝ่นพร้อมอุปกรณีซึ่งดูดไต้ทั้งเปียกและแห้ง
4.7.3 เครื่องมือเข็ดกระจกพร้อมอุปกรณีครบขุด สำหรับเข็ดกระจกภายใน
4.7.4 บันไดอลูมิเนียม
4.7.5 เครื่อ งมือ อื่น ๆ เข่น ม็อบตันฝ่น ม็อ บผ้า แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท ไม้ก วาดขนิด ต่าง ๆ ถังนํ้า
พลาสติก ขันนํ้าพลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเข็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ แปรงสำหรับขัดโถส้วม และวัสดุนํ้ายาสำหรับทำความ
สะอาดอ่างล้างหน้า
4.7.6
นํ้ายาเคมีใช้ทำความสะอาดต้องมืคุณ ภาพมาตรฐาน และผู้ว่าจ้างสามารถพิจารณ
ได้ หากไม่มืคุณภาพผู้รับจ้างสามารถเปลี่ยนได้
- นํ้ายาล้างพื้นและเคลือบเงาพื้น
- นํ้ายาล้างห้องนํ้าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มืควัน ไม่มีกลิ่น
- นํ้ายาฆ่าเชื้อตับกลิ่น
- นํ้ายาทำความสะอาดทั่วไป
- นํ้ายาล้างและขัดอลูมิเนียม
- นํ้ายาเข็ดกระจก
- นํ้ายาขจัดคราบหินปูน
- นํ้ายาขจัดอุดตันในท่อนํ้าทิ้ง
- นํ้ายาอื่น ๆ เท่าที่'จำเ'ปีน
4.8
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายขื่อพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ หากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานนอกเหนือรายขื่อที่แจ้งไว้ทุกกรณีก่อนเช้ามาปฏิบัติ
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4.9
ในการทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนํ้ายาทำความสะอาดฃนิดดีมาใช้

5. ค่าปรับ
5.1 กำหนดให้ลูก จ้างมาทำงานสายไม่เกิน 15 นาที ตัดค่าจ้างครึ่งวัน หากเกิน 30 นาที จะถือว่าขาด
งานโดยผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างและทำการปรับเป็นรายคนต่อวัน โดยจะหักจากค่าจ้างตามสัญ ญา
5.2 กรณีผู้รับจ้างจัดส่งพนักงานไม่ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ ผู้ว่าจ้างจะตัดค่าจ้างเป็นรายบุคคลพร้อม
ค่าปรับตามที่กำหนดตามสัญญา
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10
ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวันต่อคน แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100- บาท

6. การจ่ายเงิน

I

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไต้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

8. วงเงินในการจัดหา

เป็นเงินงบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. การจัดหำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ)

ข้อสงวนสิทธิ๋
1. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งบี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซี่งสิทธึ๋ที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการที่ยังไม่ไต้ลงนามใน
สัญญาไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซี่งสิทธึ๋ที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ
โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มืสิทธี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ

1
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รายการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาไว้ใช้ในการทำความสะอาด
ยี่ห ้อ

รายการ วัส ดุ อุป กรณ์

ลำดับ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เครื่องขัดพื้น
เครื่องดูดฝ่น
แผ่นขัดทำความสะอาด
นํ้ายาทำความสะอาดพื้น
นํ้ายาดับกลิ่น
นทยาดันฝ่น
นํ้ายาลอกเท็ก ซ์
นํ้ายาเคลือบเงาพื้น
นํ้ายาปัดเงาพื้น
นํ้ายากัดสนิม
นํ้ายาเช็ดกระจก
นํ้ายาล้างห้องนํ้า
สบู่เหลว
ผงซักฟอก
ผงขัด

16
17
18
19

เครื่องมือเช็ดกระจก
บันไดอลูมิเนียม
ม็อบดันฝ่น ,ม็อบถูพื้น
ไม้กวาด, มที่ดักขยะ, ไม้ขนไก่, กระบอกฉีดนํ้า

20
21
22

แปรงขัดพื้น, แปรง,ขัดห้องนํ้า, ถุงมือยาง
กังนํ้า, ขันนก, สายยาง

23

ถุงพลาสติกดำ (สำหรับใส่ขยะ)
•V

ผ้า เช็ด โต๊ะ , ผ้า เช็ด กระจก

^ V .น ,

/ ^ 4 ! เ,า

แผนผังแสดงจุดทำความสะอาดอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฎิปติการเดินรถ 2
ซอยสวนสยาม 9

เสาธง

ข้เอมยาม

1

A

3C3
3

fUHU

V

ป็อมยาม

เขตการเดินรถที่ 2

สานจคดรถ

จุดที่ 6
ที่ทำการตรวจการ

จุดที่ 7
ที่พักพนักงาน
ชุขา
สาย 168
ช., ญ.

จุดที่ 8
ที่พักพนักงาน
สาย 60

แผนผังแสดงจุดทำความสะอาดอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฎิบติการเดินรถ 2
ซอยสวนสยาม 9
จุดที่ 1
กลลุ่มงานปฏิบติการเดินรถ 2
(อาคาร 2 ชั้น)

T
3
<3
3

“ ไ
ป็อมยาม

เสาธง

ร้เอมยาม

V
ะร

เขตการเดินรถที 8

ะร

จุดที่ 2
ห้องนายท่าลู่ และ
ท่าปล่อยรถ

ทพกพน่กงาน
สุขา

Mw*

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรีย น ผู้อ ำนวยการเขตการเดิน รถที่ ๒ ผ่านหัว หน้าเจ้า หน้าที่

ข้าพเจ้า บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอบด์ วาย จำกัด เลขที่ ๙๙๙/๖ ถนน กำแพงเพชร ๒
แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๒๐๒๐๘๙ โดย
นายอำพล ไชยสงค์ ผู้ลงนามข้างท้ายบี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๔/๒(ร๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพm เฟ้นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม,เฟ้นผู้ทิ้งงานชองทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาด
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ ๒, ๓ (อู,สวบสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้
เฟ้นเงินทั้งสิ้น ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. คำเสนอบี้จะยืน อยูเฟ้น ระยะเวลา ๑๒๐ วับ นับแตวันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอบี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การ
ร้องขอ
๔. กำหนดเวลาส่งมอบ
ข้าพเจ้ารับรองที่จะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้
๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เฟ้นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา
๔.๒ มอบหสักประกันการปฏิบัตตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ใบข้อ ๗
ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การ กอนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเฟ้นจำนวนร้อยละ ๔
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาบี้ เพื่อเฟ้นหลักประกันการปฏิบัตตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไมปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างด้นบี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ
หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกับ รวมทั้งยินดีซดใช้คาเสียหายใดที่อาจมีแก่
องค์การ และ องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเฟ้นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การ
อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับ ว่า องค์การ ไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอบี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม,ต้องรับผิดชอบในคาใช้จายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. เพื่อเฟ้นหลักประกับในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอบี้ ข้าพเจ้ามอบ เพื่อเฟ้นหลักประกันการเสนอราคาเฟ้นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมบี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทาบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
๑.

ที่ไ ด้ย ื่น พร้อ มใบเสนอราคานี๋โดยละเอีย ดแล้ว และเข้า ใจดีว ่า องค์ก าร ไม่ต ้อ งรับ ผิด ชอบใด ๆ ในความผิด พลาด หรือ
ตกหลน
, . 4 ,.
๙. ใบเสนอราคานีไดยืน เสนอโดยบริส ุท ธีย ุต ิธ รรม และปราศจากกลฉออ
หรือ การสมรู้ร ่ว มคิด กัน โดยไม่ช อบด้ว ยกฎหมายกับ บุค คลใดบุค คลหนึ่ง หรือ หลายบุค คล/หัร ืjอื่เกับ$ ไงผู้^ สเ[น 'บริ
ๆ ที่ไ ด้ย ื่น เสนอราคาใบคราวเดีย วกัน
ไ'^ป
รIjoua าใยtlflft

ร

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
( บายอำพล ไชยสงค์)
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160014242
รหัสอ้างอิง OTP cPSA
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0๑๐๕๕๖0๑๕๓๘๒๕
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ช นะการเศนอราศา ประกวดราคาจ้า งว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงาบปฏิบ ัติการเดิน รถ ๒, ๓
(อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงาน
ปฏิบีติการเดินรถ ๒, ๓ (อู,สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๔/๖๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒(£๖๓ บัน
ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒, ๓ (อู่สวนสยาม) เขตการเดินรถที่ ๒ จำนวน ๕
คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนค์ วาย จำกัด (ใหับริการ) โดยเสนอ
ราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิน ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษัมูลค่าเหมและภาษัอื่น ค่า
ขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

(นายมนัส ครุธซังทอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๒ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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