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Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕:-๔๙๖๔ 1 ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 

ท่ี (สกม.) กนก. เ^ )Q /๒๕๖๓ วันท่ี ^  ตุลาคม ๒๔๖๓

เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาจ้างรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถท่ี ๓ (อู่ช้างเอราวัณ)

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ขดร. ๓

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด บริเวณ 

อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่ช้างเอราวัณ เขตการเดินรถท่ี ๓ จำนวน ๒ อัตรา 

มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นจำนวนเงินตลอด 

อายุสัญญาจ้างท้ังส้ิน ๓๐๙,๔๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตามสัญญา เลขท่ี จ.๙๔/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท ชุบศร อินเตอร์ไพรส์ จำกัด รายละเอียด 

ปรากฏตามสำเนาสัญญา ท่ีแนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวช้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.



0 /

BMTA
DOfl'msuu ส่อบ:)ลนนกรอเกผ

องฺท์การบนส, 0มวล บนกรุอ/ก IAI
Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑0 
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙1 ๐-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานและลานจอดรถ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่ช้างเอราวัณ) เขตการเดินรถที่ ๓

สัญญาเลขท่ี ...1’..๔.๕./.!0.๕.̂ ..........

ส ัญญาฉบ ับน ี้'ทำขี้'น ณ องค ์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ลำนักงานใหญ่ เลขที ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที ...บั...คู???ไบั^รั^ ระหว่าง

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การที่ 

๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ซุบศร 

เอ็นเตอริไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขท่ี๐๑๐๕๕๕๘0๒๒๔๘๔ ตามหนังสือ 

รับรองบริษัท ฉบับที ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ 

กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๙๐/๑๕ ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน 

และลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู,ช้างเอราวัณ เขตการเดินรถที ๓ ตั้งอยู่ที, เลขที ๒๐๖ หมู, ๑ 

ตำบลบางเมืองใหม่ อำ๓ อเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑. จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราจ้างคนละ ๑๒1๘๙๙.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่น 

สองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด 

ประจำสำนักงาน ปฏิบีติงานทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราจ้างคนละ ๑๒1๘๙๙.๙๒ บาท (หน่ึงหม่ืนสอง

พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้อง 

สุขา และบริเวณลานจอดรถ ปฏิบัติงานทุกวัน ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๖.๐๐ นาฬิกา

รวมข ้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒จำนวน ๒ อ ัตรา รวมเป ็น เง ินจำนวน ท ัง้สิ้น 

๒๕1๗๙๙.๘๔ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้รับจ้าง

จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒ โดยกำหนดเวลา ๑ ปี 

นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างจำนวน ท้ังส้ิน
๓๐๙1๕๙๘.๐๘ บาท (สามแลนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม- ซี่งตลรดจนภาษี 

อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว

บร่นิก รนคร เอ็นเก0ร]น)รสํ ■๖กั0 CHU3S0RN ENTERPRISE CO. L TO



๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑. โดยต้องจัดหาพนักงานท่ีมีความ,บระพฤติดี 

มีมารยาท มืสุฃภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครืองใข้และวัสดุอุปกรณ์ 

ทำความสะอาดขนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ด้วย 

ความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซ่ึงผู้'ว่าจ้างยินยอม'ให้ใช้'พอสมควร 

แก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑. รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ 

ความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มืกุญแจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ 

และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเคร่ืองมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำไปเก็บไวในสถานท่ีดังกล่าว 

ด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๓ 

ท่ี ๒๙๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา 

บริการพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานบริเวณพ้ืนที่ 

อู่ช้างเอราวัณ กลุ่มมงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๓ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียด 

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน การทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 

อู่ปูเ'จ้าสมิงพราย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ 

เขตการเดินรถท่ี ๓ จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ

พนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณพ้ืนท่ี 

อู่ช้างเอราวัณ กลุ่มมงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๓ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันท่ี
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ

เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน
1 ■* « «! « J  «• *r -  yว ัพ ั .๘1ถ้าสงเดหริอการอันเดอันหนิงทมิได้ระบไุวัเนรายละเอยดแนบท้ายสัญญานิ แต่เบนการ

อันจำเป็นต้องทำเพื ่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประส^ญริน ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ

ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด



๓

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง 

มวลขนกรุงเทพ เลขท่ี H-bm-X-RO-oofe๔ ลงวันที' ๒ ตุลาคม ๒(£๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๘๐.-บาท 

(หน่ึงหม่ืนห้าพันส่ีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็น 

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาฌิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที'ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 

คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 

จนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 

ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม' 

ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม'ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 

ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับลัด 

จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 

เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑ และผู้ว่าจ้าง 

ได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน ๑๒ งวด ดังนี้

๔ . ๑ งวดท ี' ๑ ถึงงวดท ี' ๑๑ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินงวดละ ๒๔,๘๐๐.-บาท 

(สองหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.๒ งวดที' ๑๒ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินงวดละ ๒๔,๗๙๘.๐๘ บาท (สองหมื่น 

ห้าพับเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น 

๓๐๙,๔๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ว่าจ้าง 

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วับ นับแต่ 

วันท่ีIต้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหน้ีให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีให้บริการ 

ครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที'รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ภายหลัง 
สัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงาบของผู้รับจ้าง ตาม 
อัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น 
ธรรม หากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที'ร้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด 

ผู้รับจ้างมีสิทริบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผ้รับจ้ไงจะไม่เรียกร้องค่าเลียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ท้ังส้ิน
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ข้อ ๕ หน้าท่ีและความรับผิดของผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที'อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างท้ังหมดทุกคนตามสัญญาให้แก1ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้หากมี 
การเปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผ้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดปัายซ่ือ 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้

ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายซ่ือท่ีแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเง่ือนไขตามที'กำหนดไว้ใบเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผนวก ๒

๕๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน หรือ 

เปล่ียนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ในการทำงาน 

จ้างตามสัญญาน้ี ผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ติตามโดยเร็วโดยไม่ทักห้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามทีระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว่ใน 

เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที, 

กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง 

ระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 

และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาทีปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้าง 

ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมืความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม 

เปล่ียนพนักงานให้ใหม่ หรือแกไขอุปสรรคข้อขัดช้องของการปฏิบ้ติงาบจ้างตามท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม,มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม'ครบจำนวน 
ตามท่ีกำหนดไว้ หรือมาแตใม่ปฏิปติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๕.๕.๑ ถ ้าไม ่ม ืพน ักงานของผู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงาน หรือมาปฏ ิบ ัต ิงาน 

ไม1ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัต ิงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญา 

ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๓๑๐.-บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 

นับตั้งแต่วันที่ไม่มืพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแตใม,ปฏิบัติงานเป็นต้นไป

จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิปติงานครบจำนวน

ถ้าพนักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละวัน 

แต่ปฏิบัติงานไม'ครบ ๑๐ ชั่ว,โมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที'ผู้รับจ้างไม,อยู่ 

ปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี่ และผู้ร ับจ ้างยอมให ัผ ู้ว ่าจ ้างปรับใบอัตราช ั่วโมงละ ๓๑.-บาท (สามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

ต่อคนต่อวัน โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ

มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม'ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง

พนักงานมาปฏิฟ้ติงานให้ถกต้องครบถ้วนตามสัฌณาภายใน ๑ (หน่ึง) วัน ผ้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
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การที่ผู้ว่าจ้างไม'บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕,๕.๒ น้ันไม'เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาน้ี

๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก,บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก1ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรื0 

ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 

ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ ใบกรณีท่ีผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่!ม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 

ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหน่ืงเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เม่ือผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 

ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแกํไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม'คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแกไขภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับ 

ถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจาก
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ผู้รับจ้างทํงหมดโดยสินเชิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้
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สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมเห้ผู้ว่าจ้างดาเนินการดังนิ

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

(๒) ปรับเป ็นรายวัน ในอัตราวับละ ๓๑๐.-บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน)ตั้งแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างไล้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจบถึงรันที่บอกเลิก 

สัญญา

(๓) ให้บุคคลอ่ืนทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้'ว่าจ้างต้อง 

เสียไปท้ังหมดโดยส้ินเชิง
(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมื

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม'เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้น 

แต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้าง 

ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 

และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือ 

ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าผินตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก'ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม'ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ 

บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงาบของผู้รับอ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มืผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้ 

เป็นไปตามสัญญาน้ี และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ดำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ อัน 

เก่ียวช้องกับสัญญาน้ีท่ีผู้ว'าจ้'

๕

เไต้แจ้ง แก'ผู้F "litjtpffife I
บริษัท ปีบศร เอ็นเทอร!พรส์ 'ฑทด CHUBSORN ENTERPRISE CO. LTD



๖

ในกรณีทีผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอม 

เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ 
ควบคุมงาน ต้องแจ้งซ่ือ ผู้น้ันให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกคร้ังด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกิดปีญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหคุที่มีป็ญหาแรงงานมา 

เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง

ในเวลาท ี' ผ ูร้ับจ้างเตรียมการหรือกำลังท ำงานจ้างตามสัญญาน ีอ้ยู่ คณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุหรือผู้แทนท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน 

ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด

ตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๙. การแก้ไขเปล่ียนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 

แนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณีโดยไม'ต้องเลิกสัญญานี้การดำเนินการตังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็น 

หนังสือ และถ้าจะต้องเพ่ิมหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึง 

กำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน ใน 

อัตราค่าจ้างและเง่ือนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕: (สิบห้า) วันก่อน 

ครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที'ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ 

ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 

เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที'จะจ้างบุคคลอี'นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน 

ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำบวบเกินกว่าหลักประกับ และค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 

การจ้างบุคคลอ่ืนทำการน้ีต่อไป

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและ 

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 

จ้างนี้ได้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งน้ันทุกประการ
การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 

เกี่ยวกับงานที่จ ้างตามวรรคหนึ่ง ไมเ่ป็นเหตใุห ้ความสัมพ ันธ์ระหว่างผูว้ ่าจ ้างและผู้รับจ้างหรือ ผู้ว ่าจ ้างกับ

พนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด



การวินิจฉัยว่าผลงานที'ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 

ประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม' กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนืองมาจากความผิดหรือความ 

บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณีอันใดที’ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี 

ป็ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ี หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่า 

ป้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที,ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรื0 

ภายหลังจากที,ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาดำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏินัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก' 

ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 

ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที,ต้อง 

ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ท้ังหมดทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที'บังคับจากเงินค่าจ้างที,ต้องขำระ หรือ 

หลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จบครบถ้วนตามจำนm  
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ 

ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 

เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก'ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ©๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ใบกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที'ผู้รับจ้างไม'ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที'กำหนดใน 

กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 

ไม่สามารถทำการตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน๋ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 

พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ 

(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ

เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ว่ 
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของตั้ 

ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร
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สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นลองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ................. ^...)เ̂ '....................... ผู้ว่าจ้าง

(นm ' นิดา ทองสุข)

CHUBSORNENTERPRISE
USlJn suns เรนเทอร่ใผร;โ^โท CHUBSQRN ENTERPRISE CO.iTO.

ล ง ซ อ . . . . ^ ................................ผู้รับจ้าง

(บริษัท ซุบศร เอ็นเตอร!,พรส์ จำกัด
โดย นางลาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ............... . ว ่บ ัว ้น ้. ................... พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาศจิตร์)

ลงซิอ................./.Si:............................ พยาน

(นางลาวสุนิตรา ภูวา)
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๓ 
ท ๒๙๖ /๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตังคณะกรรมการซือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง 
เหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด อาคาร สำนักงาน บริเวณพ้ืนท่ี อู,ช้างเอราวัณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 
๑ เขตการเดินรถท่ี ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๓ มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา 
ความสะอาด อาคาร สำนักงาน และพื้นที่อู'ช้างเอราวัณ กลุ ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตังรายข่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิรีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๓ ประธานกรรมการ

เขตการเดินรถท่ี ๓
๒. หัวหน้าแผนงานเขต กรรมการ

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี ๓ 

อำนาจและหน้าท่ี
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือเชิญซวน 
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญซวน 
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันเสนอราคา

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถท่ี ๓ 
๓. นิติกร ๔ กรรมการ

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๔. หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ

เะกรรมการ...



-๒-

คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ประธานกรรมการ

เขตการเดินรถท่ี ๓
๒. หัวหน้างาบธุรการปฏิบัติการเดินรถ กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๓ 
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๓ 
อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรันพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ันโดยดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริการ โทร ๐๒ ๓๑๖ ๑๖๘๐

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นายส'วง pH ธมพลี)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี. ๓



บริษัท ซุบศ‘4 ‘‘จีนIตอ?ไพรส์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.,น:
90/15 ถนน ท่า%าม แข'วง นสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานศร 10150 t 

90/15 Ta-kham Rd., Samae-dum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
โทรศัพท์/ TELPHONE: 02-895-4882 , แฟกซ์/ FAX: 02-895-4882 " j

ทะเบียนการค้า: 0105558022484

ช่ือลูกค้า 
CUSTOMER NAME

อู่5างเธรา'โน เขตการเดินรทท่ี 3 องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ■โนท่ี 
DATE

13/07/63

หมายเลขผู้เสือภาร 
TAX ID

หมายเลขใฆเสนอราคา 
QUOTATION NO

2020-066

ท ี่อย ู่/ADDRESS เง่ือนไขการชำระเงิน 
CR. TERMS

เช็ค/เงินสด

โทรศัพท์
TELEPHONE

แฟกซ์
FAX

Sale Contact ปัย 089-4999013

ใบ!สนอราคา /

QUOTATION
ๆ %

ลำดับ
No.

ช่ือสินค้า /  บริการ 4านาน
QTY

ร า ค า  / ห น ่ว ย / เ ส ือ น ราคา /

หน่วย/12 เสือน 
UNIT PRICE

ราคารวม ต่อ 1 2  เสือน 
AM O UN T

1. ค ่าบ ร ิก ารร ับ เซ เม าท ำค รามส ะอ าด  อ ู่ช ้า ง เอ รา ร ัน 2 คน 12,056.00 144,672.00 289,344.00

ร ว ม เ ง ิน / S U B  T O T A L 289,344.00

Vat 7%

ร ว ม ท ์ง ส ิน  / T O T A L  A M O U N T

20,254.08

309,598.08
จ ำ น ว น เ ง ิน ร ว ม (ตัวอ ัก ษ ร )  สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์
A m o u n t  in  le t te r





รายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดระยะเๆลาทา5เร่ิมปฏิบัติงาน การทำความสะอาด 
อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1อู■ช้างเอราวัณ เขตการเดินรถท่ี 3
1. ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด

1.1 อาคารสำนักงาบ และลานจอดรถ อู่ข้างเอราวัณ
1.2 ลานจอดรถ
1.3 ห้องน้ํา ขาย -  หญิง
1.4 บริเวณรอบโรงอาหาร รอบบริเวณป้อมยาม
1.5 บริเวณป้มเติมนํ้ามัน

2. การทำความสะอาดประจำวัน
2.1 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทำความสะอาดถังขยะ และนำไปท้ิงในที, ท่ีจัดเตรียมไว้
2.2 ทำความสะอาดท่ีเข่ียบุรี
2.3 เข็ดฝนตามข้ันวาของตู้โต๊ะ เก้าอี้โทรศัพท์ และป้ายเคร่ืองหมายต่าง ๆ
2.4 เก็บกวาดพ้ืนทางเดินภายนอก และพ้ืนถนนท่ีอยู่ภายในบริเวณ
2.5 ถูพ้ืนโดยท่ัวไปให้สะอาด และขัดพ้ืนโดยเคร่ืองขัดพ้ืน
2.6 ทำความสะอาดขจัดคราบ และตะกอนอ่างล้างมือ กระจกเงา และรอบบริเวณให้สะอาดทุก 2 ช่ัวโมง
2.7 เข็ดกระจก ขอบกระจก ภายใน - ภายนอก รวมทั้งบานประตู และขอบบานประตูทุกบาน
2.8 ทำความสะอาดห้องน้ํา ขาย - หญิง ขจัดคราบ ตะกอนใดๆบนพื้น และสุขภัณฑ์ ด้วยน้ํายาทำความ 

สะอาด ‘นายาดับกล่ิน และน้ํายาข่าเฃ้ือโรค ดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลาทำการ
2.9 ทำความสะอาดลานจอดรถ ป้อมยาม และบริเวณสถานท่ีเติมน้ํามัน
2.10 ทำความสะอาดทางเดินท้ังหมดด้วย วิธีใช้ม็อบถูพ้ืนด้วยน้ํายาเก็บฝน
2.11 เข็ดทำความสะอาดข้ันบันใดข้ึน-ลง

3. การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
3.1 เข็ดฝน ปิดหยากไย่ตามท่ีสูง รวมท้ังป้ายเคร่ืองหมายต่าง ๆ
3.2 ทำความสะอาดบริเวณฝาผนัง เข็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วยน้ํายา
3.3 ทำความสะอาดตู้เก็บเอกสาร บนโต๊ะทำงานโดยละเอียด และให้จัดเก็บส่ิงของเข้าท่ีให้เรียบร้อย
3.4 เข็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยน้ํายาข่าเช้ือโรค
3.5 เข็ดปิดฝน โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ํายาทำความสะอาด
3.6 ใช้โม้ม็อบเก็บฝน และทำความสะอาดตามมุมบริเวณโต๊ะ และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ โดยละเอียด
3.7 ขัดมันพื้นอาคารสำนักงาน
3.8 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างภายในและภายนอก รวมท้ังทำความสะอาดขอบหน้าต่าง
3.9 ขัดล้างผนังกระเบ้ือง และพ้ืนภายในห้องน้ําท้ังหมด ~

V V ร. ร ___ _ คณะกรรมการตรเแ'ftv.3.10 ขัดล้างทางเดินรอบบริเวณอาคาร
3.11 ล้างทำความสะอาดถังขยะท้ังหมด ^ ,.,,1,
3.12 ขัดล้างพ้ืนเซรามิค บริเวณท่ีเคล่ือนย้ายเฟอร์นิเจอร้โด้ง่าย ..เ^

รรมโทร
'

4. การทำความสะอาดประจำเดือน —  Zjxrr;:-?บริษัท ซบศร เ 5 น ! ถ 5 ร โ พ ํ ใ CVItJtfSORN EN1TUMI$E CO. L i:!
4.1 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจก ภายใน - ภายนอก
4.2 ดูแลรักษาพ้ืนให้สะอาด — -^ -— -
4.3 ขัดล้างพ้ืนบริเวณลานจอดรถ บริเวณป้มน้ํามัน ______—  -

รํ วิ) c s j r  ! 1 {I b£ {โ Lij | £(!i

4.4 ทำความสะอาดม่ล่ื โคมไฟ ซ่องร
เวผฃมนามน  —— —' o n O N  \
ะบถเยอากแ๗( ฐ บ ุแ บ เ  ... ••

' เ ร ร ^ ^ ^
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5. จำนวนเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาด และเวลาทำงาน
5.1 จัดพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
5.2 จัดพนักงานทำความสะอาดห้องสุขา และบริเวณลานจอดรถจำนวน 1 อัตรา
5.3 พนักงานทำความสะอาดเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต่เวลา 06.00 น. -  16.00 น. ปฏิบัติงานทุกวัน

6. อุปกรณ์เครื่องใข้ในการทำความสะอาด เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ีจะต้องจัดหาเองท้ังสิน โดยระบุขนิด และ 
ย่ีห้อของอุปกรณ์ท่ีใข้ในการทำความสะอาด

7. เง่ือนไขต่าง ๆ
7.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม 

ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 
แล้วเท่าน้ัน

7.2 องค์กรทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิได้ลงนามในสัญญาได้ 
ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย่ีนข้อเสนอและข้อเสนอราคาได้ 
ทุกเม่ือ โดยผู้ย่ืน'ข้อเสนอ และเสนอราคาไม่มีสิทธฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 
ของอัตราค่าจ้างท้ังิหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน /คน

กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าข้าหรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือนาทีแล้วแต่กรณี ผู้รับ 
จ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายช่ัวโมงหรือเป็นรายนาทีต่อคน หากเกิน 30 นาที ให้ปรับเป็น 1 ช่ัวโมง
9. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน รวม 12 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
งานจ้าง เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564
11. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 309,598.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

8. ค่าปรับ

.ประธานกรรมการ

k เลขา'นุ



คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด
1. ต้องเป็นเพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ท่ีมีอายุต้ังแต่ 20 ปี หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่าลูกจ้างไม่ 

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
2. ต้องมีหลักฐานใบรับรอง หรือการรับรองจากบุคคลระดับหัวหน้างาน เร่ืองผลการปฏิบัติงานทำความสะอาด
3. ไม่เป็นโรคประจำตัวท่ีขัดต่อการปฏิบัติงานโดยมีใบรับรองแพทย์
4. ต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยต้านกฎหมาย และมีใบรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เซ่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน 

การศึกษาท่ีออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรืออื่น ๆ
6. ต้องแต่งเคร่ืองแบบตามแบบท่ีผู้รับจ้างกำหนด และติดบัตรพนักงานแสดง ช่ือ - นามสกุล 

ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งช่ือ - นามสกุล พร้อมท้ังรูปถ่ายของลูกจ้างทำ 
ความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า

7. พนักงานทำความสะอาดต้องปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ด่ืมสุรา หรือของมีนเมาใด  ๆ
ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี

8. พนักงาบทำความสะอาดต้องสงลายมือช่ือในการมาปฏิบัติหนาท่ี และ เม่ือกลับทุกคร้ัง โดยผู้ว่าจ้าง 
เป็นผู้จัดหาใบลงช่ือการปฏิบัติงาน

9. ให้ผู้รับจ้างแจ้งรายช่ือ ที่อยู่บีจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาซนของผู้ควบคุมงาน และ 
พนักงาบทำความสะอาดท่ีมาทำงานจังท้ังหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน7 วัน นับแต่วันลงนามใน 
สัญญา และเม่ือมีการเปลี่ยนตัวพนักงานทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน ทำการทุกคร้ัง
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รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้การทำความสะอาด อู่ข้างเอราวัณ

ลำดับท่ี รายซ่ืออุปกรณ์ ย่ีห้อ
1. เคร่ืองขัดพ้ืน Champion
2. เคร่ืองดูดฝ่น Sharp
3. ไม้กวาด N/A หรือเทียบเท่า
4. ไม้ถพ้ืน N/A หรือเทียบเท่า
5. ท่ีดักผง N/A หรือเทียบเท่า
6. ไม้กวาด กทม. N/A หรือเทียบเท่า
7. สายยาง N/A หรือเทียบเท่า
8. แผ่นขัด 3 M
9. นํ้ายาทำความสะอาด Biomate
10. ชุดเช็ดกระจก 3 M
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