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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๕๖๓ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๔

ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม ส ำน ักกฎ ห ม าย ไ ด ้จ ัด ท ำส ัญ ญ าจ ้างท ำค ว าม ส ะ อ าด อ าค าร  
เซตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบ ัติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙) ตามสัญญา เลขที่ จ.๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ซุบศรเอ็นเตอริไพรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้อง

(นายวิบุลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
ส ำ น ัก ง า น ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑  ถ น น ว ัฒ น ธ รรม  เข ต ห ้ว ย ข ว า ง  ก ท ม . ๑ 0 ๓ ๒ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙)

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..... 1*?...^.'?M .J s $ ?« ........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ลงวันท ี่ ๒ ๖ ต ุลาคม ๒๕๖๑ซ ึ่งต ่อไป ใน ส ัญ ญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่า จ ้า ง ” ฝ ่ายห น ึ่ง กับ 
บริษัท ซุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๒๔๘๔ ตามหนังสือรับรองที่ ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๕๒๔ 
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๒๓ ซอยเทียนทะเล ๗ ถนนบางซุนเทียน- 
ขายทะเล แขวงแสมคำ เขตบางซุนเทียน กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน เขตการ 
เดินรถที่ ๔ กล ุ่มปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๓ (อ ู่พระราม๙) ต ั้งอยู่ท ี่ ๑๔ ๙/๓  ถนน วัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราค่าจ้าง ๑๒,๙๑๕.๙๗ บาท (หน่ึงหม่ืนสอง 
พันเก้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเข็ดถูก 
ภายในที่ทำการสำนักงาน ห้องธุรการ,ห้องการเงินค่าโดยสาร,ท้องบัญชีค่าโดยสาร,ห้องจ่ายงาน,ห้องนายท่าอู่ 
ทำความสะอาดภายในห้องสุขาขาย-หญิง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา

๑.๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราค่าจ้าง ๑๒,๙๑๕.๙๗ บาท (หน่ึงหม่ืนสอง 
พ ันเก้าร้อยส ิบห ้าบาทเก ้าส ิบเจ ็ดสตางค ์) ต่อเดือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่มปฏิบ ัต ิหน้าท ี่กวาดขยะภายในและ 
โดยรอบบีม'นามัน กวาดขยะเศษใบไม้บริเวณลานจอด และโดยรอบอู่พระราม ๙ ไม่ให้กองสะสม ทุกวัน 
ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา

รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ อัตรา รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๘๓๑.๙๔ บาท (สองหมื่นห้าพัน 
แปดร ้อยสามส ิบ เอ ็ดบาทเก ้าส ิบส ี่ส ตางค ์) รวม ภ าษ ีม ูล ค ่า เพ ิ่ม  โด ยม ีรายล ะเอ ียด และเง ือน ต าม ท ีระบ ุต าม  
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้าย
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๒

สัญญาผนวก ๒ โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
รวมเป็นเงินค่าจ้างตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๙,๙๘๓.๒๘ บาท (สามแสนเก้าพันเก้าร้อยแปด 
สิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๐,๒๗๙.๒๘ บาท (สองหม่ืนสอง 
ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอึ๋นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามช้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติ 
ดืมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฎิบ้ตงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทำ 
ความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ด้วยความ 
ประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซี่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การ 
ปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำความ 
สะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และ 
วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไวในสถานที่ดังกล่าวด้วย
ตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพเขตการเดิรถที่ ๔ 

ท่ี ๔๒๙/๒๕๖๓เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดจ้างทำความสะอาด 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
(อู่พระราม ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term o f reference  ะ TOR)
จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา บริษัท ซุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ท่ี ๒๐๒๐-๐๖๕ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
(อู่พระราม ๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งก้นเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิงใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ 
อันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้ใดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
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ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ร ับจ้างได้น่าหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

เลขที่ แ -๖๓-X-RO-oom o ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ร)๕,๕๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน 
ห ้าร ้อยบาทถ้วน) ซ ึ่งเท ่าก ับร ้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า มามอบไว้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อเป ็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ร ับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน่ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค ่าจ ้างเม ื่อผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ตามส ัญ ญ าจ ้างในข ้อ ๑ และ 

ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หน่ึง) งวด รวมท้ังหมด 
๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๒๕,๘๓๑.๙๔ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสื่สตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๙,๙๘๓.๒๘ บาท (สามแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบ 
สามบาทยี่ส ิบแปดสตางค์) รวมภาษีม ูลค ่าเพ ิ่ม โดยผู้ว ่าจ ้างจะจ่ายให ้เม ื่อผู้ร ับจ้างได้ให ้บริการรักษาความ 
ปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะล่งใบแจ้งหนี้ 
ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วัน,ที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ (หน่ึง) เดือน

ในกรณ ีท ี่ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค ่าจ ้างแรงงานขั้นต ํ่า ภายหลัง 
สัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีส ิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้ร ับจ้าง ตาม 
อัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว ่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น 
ธรรม หากผู้ว ่าจ ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ ื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเชยใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องแจ ้งรายข ื่อ ท ี่อย ู่ป ีจจ ุบ ัน และน ่าล ่งภาพถ ่ายบ ัตรประจำต ัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและใบระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดษีายขื่อ
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ตามที่ผวาจ้างออกให้
ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายซื่อที่แจ้งให้ผู้ว ่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความสะอาด 

และปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒
๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน หรือ 

เปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ในการทำงาน 
จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป ็นรายเด ือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่ 
กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง 
ระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และถูกต ้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้ร ับจ้าง 
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมืสุฃภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม 
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดช้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๕.๕.๑ ถ้าไม่มืพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบ 
จำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อวันและ 
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๓ ๑ 0.00  บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มืพนักงาน 
มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมืพนักงานมา 
ปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละวันแต่ 
ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๐ ชั่ว,โมง ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ักเง ินค ่าจ ้างตามจำนวนชั่วโมงท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่อย ู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓๑ บาท (สามสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยเศษของ 
นาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม่มืพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ 
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง 
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๓ (สาม) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ 
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด



หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 
ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 
ให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ ่ายอื่นใดจากผู้ว ่าจ้างอีก ล้าผู้ร ับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 
จากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเขิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๓๑๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างไต้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิก 
สญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้'ร่า'จ้างต้อง 
เสียไปท้ังหมดโดยส้ินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี 
ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างข่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้ 
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือ 
ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่า!!นตามความในวรรคหนึ่ง ผ ู้ร ับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก 
เลิกสัญญา

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

เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ลือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบคุมงาน ผ ู้ร ับจ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เร ียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ้างจะเปลี่ยนตัว 
ผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกิด'ชญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปีญหาแรงงานมา 
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิไต้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณ ะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุหรือผู้แทนที่ผ ู้ว ่าจ้างแต่งตั้งมีส ิทธิเข้าไปตรวจการจ้างไต้ตลอดเวลา ผู้ร ับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน
ของ ผ้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร
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การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแกไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 

แนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็น 
หนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึง 
กำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ร ับจ้างให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑0. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ 

ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดขอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจและ 

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 
จ้างนี้ไต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว ่าจ ้างส ั่งการใดๆ 
เก ี่ยวกับงานที่จ ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป ็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ้างกับ 
พนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้ร ับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเน ื่องมาจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี 
ปิญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่า 
ป ้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ส ิ้นสุดลงหรือ 
ภายหลังจากที่ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงาน ผู้ร ับจ้างยอมให้ถ ือเอาคำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ ้างเป ็นเด็ดขาด และผู้ร ับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัตตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ไต้ทันที
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หากค ่าปร ับ  ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ 
ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 
๑๕: (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเช้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ. เ ’ร .ผ้'ว่า'จ้าง
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โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริพัเ)
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(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำตั้ง องค์การขนลังมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔

ท่ี d W  /๒๕๖ฅ
เรอง แต่งตั้ง คณะกรรมการที่อหริอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสด  ุ

ลัาหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฎิบํดิการเดินรถ ต (อู่พระราม๙)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ (T มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาด 
บริเวณกลุ่มงานปฎิปติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื่อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น 
คณะกรรมการชื่อหริอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำความ
สะอาดบริเวณกลุ่มงานปฎิบติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการชื่อหริอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๑. นางม'นญยา ปาลวงค์ ประธานกรรมการฯ

ผู้ๆเ'วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ <r 
๒. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๓. นางลาวกานต์ยณ ัฐ แบ้งกลาง กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน
(ะ'. นางสาวสมศริ เชื่อดี กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๕. นางวันวิสา พินิจพรประภา กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการ 
อำนาจและหน้าที่

๑.พิจารณาคุณสมปติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 
หนังสือเชิญซวน

๒.พิจารณาค์ดเลึอกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญซวน

๓.รายงานผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฑ์าหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเลนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวัน
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายศรเทพ ทัติวงษ์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิปติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ or 
๒. นายชาติชาย เกษศร กรรมการ

ผูจัดการสาย ๑๓๗,๑๗๙
๓. นางกรวรรณ วงศบูรณะ กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ GL งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๓ กลุ่มงานปฏิปติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ <r 
อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุให้ไปตามเงือนไฃของข้อตกลงนัน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซึ๋อจัดจ้าง และการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0  ข้อ ๑๗ar

ลัง ณ วันท่ี พ )  มิถุนายน พ.ศ. ๒arb๓

(นางจำนงค อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ <£ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สำเนาเรียน ข.ผอก.ฝรอ.!
ซ.ผอ.ขดร.4 
- เพื่อโปรดทราบ
ห.กบท.4,ห.กบง.4,ห.,ห.กปด.14,24,34 
ห.บม.4,ห.ตส.4,ห.ผฃ.4,คณะกรรมการ 
ห.กง.4,ห.อบ.4,ห.ตก.4,ห.บค.4 

เพื่อทราบ พร้อมนึ๋ได้แนบคำสั่งต้นฉบับมาเก็บที่นค.4

fHtiftk,, £*** J T 8 รรร
' '% พ EEN': i 

บ ผก ชนศร เอํนเตอร]พรร หก-0 CHUBS0RN
ปด.14,24,34 น ไ /XHUBSORN ENTERPRISE CO. I TO

สำเนาถูกต้อง G จำเนียร/พิมพ์
(นางวันวิสา พินิจพรประภา) วับวิสา/ทาน

V

ห.กบท.4
ห.กบท.4 จำเปียร/แพร่

23 มิ.ย.63
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ขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR)
จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) 

ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ความเป็นมา
ด้วยในจงบประมาณ 2563 องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 ได้ว่าจ้างทำความ 

สะอาดสถานที่ปฏิบัต ิงาน บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ซี่งต ั้งอยู่เลขที่ 149/3  ถนน 
วัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะ 
สิ้นสุดแล้ว เพื่อให้การจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง จีงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดในปีงบประมาณ 2564
2. วัตถุประสงค์

เพ่ือให้อาคารและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) และบริเวณโดยรอบมี
ความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้มาติดต่อ
3. ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาด

3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ทุกวัน ต้ังแต่วัน 
จันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยไม่เว้นวันหยุดและวับนักขัตฤกษ์

3.2 ทำความสะอาดเข็ดถูภายในที่ทำการสำนักงาน ห้องธุรการ,ห้องการเงินค่าโดยสาร ห้องบัญขี 
ค่าโดยสาร,ห้องจ่ายงาบ ห้องนายท่าอู่ ทำความสะอาดภายในห้องสุขาขาย-หญิง จำนวน 1 อัตรา

3.3 กวาดขยะภายในและโดยรอบ'รมนํ้ามับ กวาดขยะเศษใบไม้บริเวณลานจอดรถ และโดยรอบอู่ 
พระราม 9 ไม่ให้กองสะสม จำนวน 1 อัตรา

3.4 รวมความต้องการพนักงานทำความสะอาด ข้อ 3.1- ข้อ 3.3 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าท่ีทุก 
วัน ตั้งแต่เวลา 07.00 -  17.00 น.
4. รายละเอียดการหำความสะอาด

4.1 พื้นกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด กระเบื้องเคลือบ
4.1.1 ปึดกวาดสิ่งสกปรกหรือดูดฝ่นพื้นที่ว่างตามขั้น อาคาร ทางเดินเท้า ทางเดินบันได เข็ด

ม็อบพ้ืน
4.1.2 ใข้นํ้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใข้เครื่องขั
4.1.3 ม็อบนํ้าให้สะอาด
4.1.4 ใข้นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (เท็กซ์นํ้า)

Gmatiksส์ 4ฬ04.2 กระจกและกรอบอลมิเนียม ม่ส่ิ ม่านปรับแสง และฉากกนห้อง CHUSsgrn  ENTERPR^Tca

4.2.1 กระจกและกรอบอลูมิเนียม
- ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอย่ตามกระจก

4.2.2 มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากกั้นห้อง---------------------------
- ทำความสะอาดฝ่นที่เกาะอยู่ตามม่านและฉากที่กั้นห้อง
- ใข้เครื่องดูดฝ่นในการทำความสะอาด
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4.3 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
- นิดฝ่บเข็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาบ เก ้าอ ี้ ตู้เอกสาร) รูปภาพแขวน 
-ใช้นํ้ายาและครีมทำความสะอาดส่วนที่เข็ดด้วยนํ้าไม่ออก
- ทำความสะอาดโซฟาชุดรับแขก

4.4 ห้องสุขา
- ล้างพื้นด้วยบํ้ายาล้างห้องนํ้า
- ขจัดสิ่งสกปรกเครื่องสุขภัณฑ์ เซ่น อ่างล้างหน้า โถนิสสาวะ และโถส้วม ด้วยนํ้ายา
- ทำความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า
- ฆ่าเชื้อดับกลิ่นด้วยนํ้ายา
- นำขยะในห้องน้ําไปท้ิงในที่ท่ีกำหนด

4.5 ถนนทางเดินเท้า ต้นไม้รอบอาคาร ลาบจอดรถ รางระบายนํ้า สวนหย่อม
- กวาดผิบ เก็บขยะ เก็บวัฃพืซ และเศษวัสดุเกินต่าง ๆ ใส่ถุงขยะให้มิดชิด แล้วนำไป 

ทิ้งในถังขยะที่ผู้รับจ้างเตรียมไว้ให้
- ทำความสะอาด กำจัดฝ่น คราบสกปรกบนพื้นถนน ลานจอดรถและทางระบายนํ้า 

โดยการล้างด้วยนํ้าเปล่าหรือนํ้ายา
5. ลักษณะงานและกำหนดเวลาท่ีทำ

5.1 การทำความสะอาดประจำวัน
1. ) นิด กวาด เข็ดถู และเก็บขยะ แยกประเภทไปทิ้งบริเวณที่จัดเตรียมรองรับไว้ให้
2. ) ทำความสะอาดภาชนะ เซ่น ที่เขี่ยบุหรี่ ถังรองรับก้นบุหรี่ เปลี่ยนทรายให้สะอาดอยู่เสมอ
3. ) เข็ดฝ่บตามชื้นวางตู้โต๊ะ เก้าอี้โทรศัพท์ รวมถึงนิายสัญลักษณ์โลหะขององค์การให้สะอาด
4. ) นิดกวาด เก็บขยะบริเวณลาดจอดรถโดยสาร 
5) ถูพ้ืน ขัดพื้นด้วยเครื่องขัดที่ได้มาตรฐาน
6. ) นิด กวาด ล้าง ห้องสุขาขาย,หญิง สำนักงาน ด้วยวัสดุท่ีทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค
7. ) ใช้นํ้ายาเข็ด ถู ขัด ล้าง พ้ืนท่ีได้มาตรฐาน ทั้งให้กลิ่นที่สร้างความสดขื่นในสถานที่ทำการ
8.) ทำความสะอาดบริเวณกระจก ประตู ทางเช้า-ออก ในสำนักงานทุกจุด

5.2 การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
1.) ดันฝ่น ขัดพื้น นิดหยากไย่ตามที่สูง ตามซอก ตามบุมห้อง
2. ) เข็ดรอยเปีอน ล้างพืน เข็ดผนังกำแพงสำนักงวน
3, ) ล้างถังขยะให้ดุแลใหม่อยู่เสมอ

0 _ & _5.3 การทำความสะอาดประจำเดิอน £
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(รนเชอฟ้พรส์ 'oriel CHUBSORN ENTERPRISE CO. LTO1. ) ล้างพนและลานจอดรถโดยสาร
2. ) ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจกทั้งภายในและภายนอกด้วยนํ้ายาเข็ดกระจก
3. ) เข็ดทำความสะอาดคอมเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องบุนํ้จุยาชื้เใม่ทํวลายผิดโลหะ

6. ข้อกำหนดเง่ือนไขอี,น ๆ
6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน มีอายุตั้งแต่ 20 - 65 นิ มีสัญชาติ 

ไทย ในกรณีอายุเกิน 65 นิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างว่ามีความสามารถในการปฏินัติหน้าที่ต่อไปได้ 
และเนินผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เนินโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถ 
ทำงานร่วมถับบคคลอื่นได้
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6.2 ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ครบจำนวน 
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณที่กำหนดเมื่อโด 
ก็ไต้

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายซื่อหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนที่กำหนดให้ผู้ 
ว่าจ้างลวงหน้าก่อนเช้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาด และ 
หัวหน้างาน ต้องมีซ่ือบริษัท ห้างร้าน ที่เสื้อให้เห็นชัดเจน และติดบัตรที่มีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งซ่ือ นามสกุลให้ 
เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาปฏิบตงาน

6.5 ในกรณีที่มีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของพนักงานทำความ 
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทั้งสิ้น

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณี เครื่องมือ เครื่องใข้ในการทำความสะอาด แต่ละ 
ชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด มาใช้ทำความสะอาดดังนี้

6.6.1 เครื่องชัดพื้น พร้อมแปรงและแผ่นชัด พร้อมปล๊ักไฟ
6.6.2 เครื่องดูดฝ่นพร้อมอุปกรณ์ซึ่งดูดไต้ทั้งเปียกและแห้ง
6.6.3 เครื่องมือเช็ดกระจกอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับเช็ดกระจก
6.6.4 บันได้อลูมิเนียม ป๋ายเตือนระวังพื้นลื่น
6.6.5 เครื่องมืออื่น  ๆ เช่น ชุดถังนี้นพร้อมม็อบ ไม้ดันฝ่น ไม้กวาดชนิดต่าง  ๆ ไม้รีดน้ํา ถังน้ํา 

พลาสติก ชุงมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ ถุงดำใส่ขยะ แปรงสำหรับชัดโถส้วมชนิดนุ่ม วัสดุและบ้ํายาสำหรับทำ 
ความสะอาดอ่างล้างหน้าที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

6.6.6 นํ้ายาเคมีที่ใข้ทำความสะอาดต้องมีคุณภาพดี ไต้รับมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ
- นํ้ายาล้างพื้นลอกแว็กซ์
- นี้ายาล้างห้องนํ้าและกัดสนิมชนิดพิเศษไม่มืควัน ไม่มีกล่ิน
- นี้ายาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
- นํ้ายาทำความสะอาดทั่วไป
- นํ้ายาล้างและชัดอลูมิเนียม
- นํ้ายาเคลือบเงาพื้น (เท็กซ์นํ้า) ชนิดซุปเปอร์
- นํ้ายาเช็ดกระจก สบู่เหลวล้างมือ
- นํ้ายาขจัดคราบห็บบู่น
- นํ้ายาขจัดสิ่งอุดตันในท่อนํ้าทิ้ง
- นํ้ายาอื่น  ๆ เท่าที่จำเป็น

6.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และนํ้ายาทำความ
สะอาดชนิดดีมาใช้ในการทำความสะอาด ต้องจัดหาให้เพิ!ย-?พอต่อการใช้งานตลอดเวลา M  I

6.6.8 เงินค่าพัสดุสำหรับการชื้อหรือจ้างครั้งบี้,ได้มาจากงบประมาณประจำปี 2564 การลง 
นามใบสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต ่อเม ือองค์การไต้ร ั^^พนจm งบบู่ระษาณ‘ประจำปี 25ร4 แล้ว
เท่านั้น ...............................7 ป ี^ ^ . .

6.6.9 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนาม
ในสัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุก 
เมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มืสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ

6.6.10 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวด  ๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบ 
งานในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ไต้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด รกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 

30 กันยายน 2564
8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการว่าจ้างเหมารักษาความสะอาด ใข้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564
เปีบเงิน 393,871.50.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
9. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
10. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกรทรหมายเลข 2)

บ&ก ouns (อินเทอร]พรส์ 'ราภิท CHUBSORN enterprise CO. LTD



{,งน0ฑ \ ช

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใซ้ทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิปตการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9)

ลำดับที่ รายการอุปกรณ์ ยี่ห้อ
1 ป้ายาถูพื้น (มีกล่ินหอม) มีมาตรฐานสากล
2 ป้ายาล้างห้องป้า มีมาตรฐานสากล
3 ป้ายาเข็ดกระจก มีมาตรฐานสากล
4 นำยาดันฝ่น . มีมาตรฐานสากล
5 ป้ายาเข็ดเฟอร์นิเจอร์ มีมาตรฐานสากล
6 ป้ายาดัใเกลิ่นฆ่าเชื้อโรค มีมาตรฐานสากล
7 ป้ายากัดสนิม มีมาตรฐานสากล
8 ป้ายาเข็ดโทรศัพท์ มีมาตรฐานสากล
9 สบู่เหลวล้างมือ มีมาตรฐานสากล
10 ผงซักฟอก เอ็ม ซี ดี มีมาตรฐานสากล
11 ดับกล่ินก้อน มีมาตรฐานสากล
12 ริม มีมาตรฐานสากล
13 แอร์สเปรย์ มีมาตรฐานสากล
14 กระดาษทิซขู เดือนละ 4 ม้วน
15 ไม้กวาดอ่อน (ดอกหญ้า) 5 อัน/2 เดือน
16 ไม้กวาดทางมะพร้าว (แบบมีด้ามจับ) 4 อ ัน / 1เดือน
17 แปรงซัดห้องป้า (แบบมีด้ามจับ) เดือนละ 3 อัน
18 แปรงซัดพื้นแบบด้ามยาว 3 อ ัน /2 เด ือ น
19 ไม้ม๊อบพร้อมผ้า 3 อ ัน /2 เด ือ น
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บริษัท ซุบศร เอ ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,Ltd
ร/23 ทน•น บางขุนเทียน - ชายทะเล ๆเอยเทียนทะเล 7 แขวง แสมด่า เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมาทนคร 10150 
8/23 Bangkhuntien - Chaitaley Rd., Soi Tientaley7 Samae-dum, Bangkhuntien, Bangkok 10150 

C H U BSO R N  ท̂ร พ̂ท< 1 TELPHONE: 02-002-2944 , แฟกซ์/ FAX: 02-002-2944 

ทะเบียนการค้า: 0105558022484

ใบเสนอราคา / 
QUOTATION

4อลูกค้า
CUSTOMER NAME

องค์กา}ขนส'งมารชนกรงเทพ วันท่ี 
DATE 10/07/2563

หมายพฃผู้เสืยภาษ 
TAX ID

หมายเลขใบเสนอราคา 
QUOTATION NO 2020-065

ท่ึอผู่ / ADDRESS สำนักงานใทญ่เลซที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม 10320
พอนใซการชำระเงิน 

CR. TERMS Cheque/Cash

โทรสัพf  
TELEPHONE

แฟกซ์
FAX

Sales Person ป้ย 089-4999013
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B / V I T A
ประกาศองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ (ลู่พระราม ๙)

ตามที่ องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท1ซุบศรเอ็นเตอร์ไ1พรส์,จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงํนทั้ง 
สิน ๓๐๙,๙๘๓.๒๘ บาท (สามแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าไซ้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันท่ี ร:ๆ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


