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Bangkok M ass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๔-๔๙๖๕:, ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี (สกม.) กนก. ถ ู/0  {ซุ / ๒๔๖๓ วันท่ี ถ ู/ a ตุลาคม ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน เขตการเดินรถที่ ๓ (อู่แพรกษาบ่อดิน)
เรียน รอง ผอก.ฝนร. 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 กลุ่มงานนิติกรรมสำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด บริเวณ 
อาคารสำนักงานอู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานบ่ฏิบัดิการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ จำนวน ๒ อัตรา มีกำหนด 
ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ตลอดอายุสัญญาเปีนเงินจำนวน 
ท้ังส้ิน ๓๐๙,๔๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแบ่ดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญา 
เลขที่ จ.๙๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท ซุบศร อินเตอริไพรส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญา ที่แนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป51(นายวิบูลย์ 'โทยสวัสด)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑ ๓ ๑  ถนนวัฒ นธรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ ๐ ๓ ๑ ๐  
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒®๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่แพรกษาบ่อดิน) เขตการเดินรถท่ี ๓

สัญญาเลขที่ .̂ ะ‘.๓...............

ส ัญ ญ าฉบ ับ น ี้''ท ำฃ ึ้'น ณ องค ์การขน ส ่งมวลซ น กร ุงเท พ  สำน ักงานใหญ ่ เลขท ี ๑๓๑
<̂ ร'' ร/ __b ตถ*ไคบ k)(<£b ถ') _ Iถนนวฒนธรรม แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เมอวนท ...ไไ..พ.!."..  ....... ระหว่าง

องค์การขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์ขนล่งมวลขน 
กรุงเทพการที่ ๘๐๔/๒๕:๖๑ ลงวันที, ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว ่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท ซุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร  ก ร ม พ 'ฒ น าธ ุร ก ิจ ก าร ค ้า  ก ร ะ ท ร ว งพ าณ ิช ย ์ ท ะ เบ ีย น เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล  เลขท ี่ 
๐๑๐๔๔๔๘๐๒๒๔๘๔ ตามหนังสือรับรองบริษัท ฉบับท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๖๐๔๒๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๓ 
โดยนางสาวอรจนา ทวทรัพย์ กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษ ัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ 
๙๐/๑๔  ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน 

อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ตั้งอยู่ที เลขที, ๑๘๔ หมู่ ๔ ตำบลท้ายบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราจ้างคนละ ๑๒,๘๙๙.๙๒ บาท (หน่ึงหม่ืนสอง 
พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดประจำ 
สำนักงาน ปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ในอัตราจ้างคนละ ๑๒,๘๙๙.๙๒ บาท (หน่ึงหม่ืนสอง 
พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้อง 
สุขา และบริเวณลานจอดรถ ปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๖.๐๐ นาฬิกา

รวมข ้อ ๑ .๑  และข ้อ ๑.๒ จำนวน ๒ อ ัตรา รวมเป ็น เง ิน จำน วน  ท ั้งส ิ้น
๒๔,๗๙๙.๘๔ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ ็ดร้อพก้ว่ล ิบา,ก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษ ีม ูลค ่า เพิ่ม และผู้ร ับจ้าง 
จะต้องปฏิบ ัต ิให้ถ ูกต้องครบถ้วน ตามสัญญารัวแนี้ง็&กัสาร!แนับัท้า![สัญญ่[า:ข้อ...๒ โดยกำหนดเวลา ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่:®๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นเงินตลฮดํเลร!พญาจ้างจำนวนทั้งสิ้น* a/ a/ f&UfQQsjii"■o'-- ■ ~— -- ๙ 4ai ¥ I '๓๐๙,๔๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบ่แบ่ดํบาทแ ^ สตุรุงค์ไ^รวมภาษีมูลค่าเพิม ซึงตลอดจน 
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว - ะ ะ , ^ "



๑.๒ ผู้,'ร ับ จ ้างตก ลงT บ จ ้างท ำงาน ต าม ข ้อ  ๑. โด ยต ้อ งจ ิ'ด ห าพ ,นักงานท ีม ี 
ความประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใข้และ 
วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตาม 
สัญญานี้ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้ 
พอสมควร แก'การปฏิบัติงานตามข้อ ๑. รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ใน 
สถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้เห้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ 

ท ๓๐๐/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา 
บริการพนักงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานบริเวณพื้นที่ 
อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มมงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียด 
ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน การทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 
อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มมงานปฏิบัติการเดินรถ ๓
เขตการเดินรถที่ ๓ จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ

พนักงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน บริเวณพื้นที่ 
อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มมงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผ้ว่าจ้างทั้งสิ้น c  ร *"*■ ***■ 1

ไ , .ถ้าสิ้นัดหรือการอันใดอัป่หนี้งที่ฐิใต้ระบไว่ในรายละเอียดแบบท้ายสัญญานี้
'____ V____๘ _ «____ *  yUSJn gu^ i5uicasjti)sa ^ino, c^uBS0a^ E r*i^ i^ i5Fy.Q Iff)

แต่เป็นการ 
ทำการนั้นๆ



๓

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ร ับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ H-bcn-X-RO-oob๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๘๐.■ บาท 
(หนีงหมื่นห้าพับลีร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที,ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกับ 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัด 
จากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว ่าจ้างจะ คืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑ และผู้ว่าจ้าง 

ได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน ๑๒ งวด ดังนี้
๒.๑ งวดที' ๑ ถ ึงงวดที ๑๑ จ ่ายค ่าจ ้างเป ็น จำน วน เง ิน งวดละ ๒๕,๘๐๐.-บาท 

(สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ งวดที ๑๒ จ ่ายค ่าจ ้างเป ็นจำนวนเง ินงวดละ ๒๕,๗๙๘.๐๘ บาท (สองหมื่น 

ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น 

๓๐๙,๕๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเถ้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ว่าจ้างหรือ 
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการ 
ครบถ้วนในแต่ละเดือน

ใบกรณีที,ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ ้างแรงงาบขั้นต ้า ภายหลัง 
ส ัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีส ิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้ร ับจ้าง ตาม 
อัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว ่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น 
ธรรม หากผู้ว ่าจ ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอืนใด 

งมีลิทธิบอกเลิกลัญญก่.ในํก่ร ^ เ ร ับ จ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสืยหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน
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ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประขาขน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้ หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบตงานจะต้องติดป ้า ย ข่ืฎ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ผ ู้ร ับจ้างจะส่งพนักงานตามรายซื่อที่แจ้งให ้ผู้ว ่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๒

๕.๒ ใบกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน หรือ 
เปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณี รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ในการทำงาน 
จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส ่วนการทำความสะอาดเป ็นรายเด ือน ให้น ับระยะเวลาแรกตั้งแต่ว ันท ี่ 
กำหนดให้เริมลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง 
ระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และถูกต ้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้ร ับจ ้าง 
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม 
เปลี่ยนพนักงานให้โหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดช้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาบ หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตังต่อไปนี้

๕.๕.๑ ถ้าไม,ม ีพ น ักงาน ของผ ู้ร ับ จ ้างม าป ฏ ิบ ัต ิงาน  หร ือมาปฏ ิบ ัต ิงาน  
ไม,ครบจำนวน หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า 
ต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๓๑๐.-บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๐ ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ผ ู้ร ับจ้างไม,อยู่ 
ปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ และผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างป ร ับ ใน อ ัตราช ั่วโมงละ ๓ ๑.-บาท (สามส ิบเอ ็ดบาทถ ้วน)
ต่อคนต่อวัน โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ 
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง 
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หน่ึง) วับ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้

ทวรที่พ้าคจ้าง'ไม่บอกเลิกสัญญาตามความ'ใน'ข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้
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๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก'ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ 
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีหรือนํ้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 
ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 
ให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม,คิดค ่าจ ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับ 
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจาก 
ผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเขิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๓ ๑๐.-บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิก 
สัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้'ว่า'จ้างต้อง 
เสียไปทั้งหมดโดยส้ินเขิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖ . การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้น 

แต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือ 
ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่า!!นตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ร ับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม,ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ 
บอกเลิกสัญญา

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

เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ อัน 
เกี่ยวช้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยขอบ
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ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ 
ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้อง 
แจ้งซ่ือ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็น 
เหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน 
ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๙. การแกไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 

แนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็น 
หนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ นัดน้ัน รวมถึง 
กำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว ่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ร ับจ้างให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๓ (สาม) เดือน ใน 
อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วันก่อน 
ครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐ . การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไข้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ 

ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที,จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป

ข้อ ๑๑ . การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจและ 

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 
จ้างนี้โด้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว ่าจ ้างสั่งการใดๆ 
เกี่ยวกับงานทีจ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป ็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ ้างกับ 
พนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ
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การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม1 กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเน ืองมาจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้ง'ในกรณีที่มี 
ปีญหาเกี่ยวกับการติความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่า 
ป ้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ส ิ้นสุดลงหรือ 
ภายหลังจากที่ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงาน ผู้ร ับจ้างยอมให้ถ ือเอาคำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ ้างเป ็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ©๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ซดใข้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที,ต้อง 
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ไต้ท้ังหมดทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ีบ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี'ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที'ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที'หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง
๘* !<=* 1 6 ? ร> I aJ  ๘i  6? %> I V  QJเหลออยู่อกเท่าเด ผู้ว่าจางจะคนเหแก่ผู้รบจางทงหมด

ข้อ ©๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที'ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามทีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕: 
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม1ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

-
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามื) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

______________________ ____  4  / !  J K
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ซือ........... ............ะ.:.../...................... .........ผู้ว่าจ้าง
_(นางพบัอว-ทองสุข)

บริษัท ปีบศร เ5นเ00ริ1พรส์ 'บทท CHUBSORN ENTERPRISE CO. เ-^ซ ื่ฎ ...ร ^ .....ะ .........................................ผู้รับจ้าง
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร้ไพรส์ จำกัด

(โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มือำนาลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ 

ลงซ่ือ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจัดร์)
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(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ 
ท ๓00/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ 
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด อาคาร สำนักงาน บริเวณพื้นที่อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓

เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ มีความประสงค์'จะ จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความ 
สะอาด อาคาร สำนักงาน และพื้นที่อู,แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด อาคาร สำนักงาน และพื้นที่อู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. ผู้ฃ่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ 

เขตการเดินรถที่ ๓ 
๒. หัวหน้าแผนงานเขต

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓ 
๓. นิติกร ๔

กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๔. หัวหน้างานบริการ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญซวน 
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว่ในหนังสือเชิญซวน 
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันเสนอราคา



คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ ประธานกรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๓
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดิน ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ 
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ 
อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบืยบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖0  ข้อ ๑๗๔

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๓

(นายจำเนียร เชื้อแสง)
ผู้ซ่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ 

รักษาการแทน ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓
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รายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดระยะทลาการเริ่มปฏิบัติงาบ การทำความสะอาด 
อาคารสำนักงานและลานจอดรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อู่แพรกษาบ่อดิน เขตการเดินรถที่ 3
1. ขอบเขตการจ้างเหมาทำความสะอาด

1.1 อาคารสำนักงาน และลานจอดรถ อู'แพรกษาบ่อดิน
1.2 ลานจอดรถ
1.3 ห้องนํ้า ขาย - หญิง
1.4 บริเวณรอบโรงอาหาร รอบบริเวณป้อมยาม
1.5 บริเวณป้มเติมนามัน

2. การทำความสะอาดประจำวัน
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทำความสะอาดถังขยะ และนำไปท้ิงในท่ี ที่จัดเตรียมไว้ 
ทำความสะอาดที่เขี่ยบุรี
เข็ดฝนตามขั้นวาของตู้โต๊ะ เก้าอี้โทรศัพท์ และป้ายเครื่องหมายต่าง  ๆ
เก็บกวาดพื้นทางเดินภายนอก และพื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณ 
ถูพ้ืนโดยทั่วไป่ให้สะอาด และขัดพื้นโดยเครื่องขัดพื้น
ทำความสะอาดขจัดคราบ และตะกอนอ่างล้างมือ กระจกเงา และรอบบริเวณให้สะอาดทุก 2 ข้ัวโมง 
เข็ดกระจก ขอบกระจก ภายใน - ภายนอก รวมทั้งบานประตู และขอบบานประตูทุกบาน 
ทำความสะอาดห้องนํ้า ขาย - หญิง ขจัดคราบ ตะกอนใดๆบนพื้น และสุขภัณฑ์ ด้วยบํ้ายาทำความ 
สะอาด นายาดับกลิ่น และนํ้ายาข่าเชื้อโรค ดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลาทำการ

2.9 ทำความสะอาดลานจอดรถ ป้อมยาม และบริเวณสถานที่เติมนํ้ามัน
2.10 ทำความสะอาดทางเดินทั้งหมดด้วย วิธีใช้ม็อบถูพื้นด้วยนํ้ายาเก็บฝน
2.11 เข็ดทำความสะอาดขั้นบันใดขึ้น-ลง

3. การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
3.1 เข็ดฝน ป้ดหยากไย่ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
3.2 ทำความสะอาดบริเวณฝาผนัง เข็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วย'นายา
3.3 ทำความสะอาดตู้เก็บเอกสาร บนโต๊ะทำงานโดยละเอียด และให้จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
3.4 เข็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยนํ้ายาข่าเชื้อโรค
3.5 เข็ดปิดฝน โต๊ะ เก ้าอ ี้ ด้วยนํ้ายาทำความสะอาด
3.6 ใช้ไม้ม็อบเก็บฝุน และทำความสะอาดตามมุมบริเวณโต๊ะ และเครื่องใช้ต่าง  ๆโดยละเอียด
3.7 ขัดมันพื้นอาคารสำนักงาน
3.8 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างภายในและภายนอก รวมท ั้งทำศ ัว ิร ิม ้^^ขอบห ์น ้าต ่าง
3.9 ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพื้นภายในห้องนํ้าทั้งหมด
3.10 ขัดล้างทางเดินรอบบริเวณอาคาร
3.11 ล้างทำความสะอาดถังขยะทั้งหมด
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3.12 ขัดล้างพื้นเซรามิค บริเวณที่เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย
4. การทำความสะอาดประจำเดือน

4.1 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจก ภายใน - ภายนอก
4.2 ดูแลรักษาพื้นให้สะอาด
4.3 ขัดล้างพื้นบริเวณลานจอดรถ บริเวณปีมนํ้ามัน
4.4 ทำความสะอาดมู่ลี่ โคมไฟ ซ่องระบายอากาศ พัดลม

5. จำนวนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และเวลาทำงาน
5.1 จัดพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา '
5.2 จัดพนักงานทำความสะอาดห้องสุขา และบริเวณลานจอดรถจำนวน 1 อัตรา
5.3 พนักงานทำความสะอาดเริ่มปฎินัติงาน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -  16.00 น. ปฏิบัติงาบทุกวัน

6. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเองทั้งสิ้น โดยระบุชนิด และ 
ยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

7. เงื่อนไขต่าง ๆ
7.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนาม 

ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 
แล้วเท่านั้น

7.2 องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ 
ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและข้อเสนอราคาได้ 
ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาไม่มีสิทธิ๋ฟ้องร้องค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

8. ค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 

ของอัตราค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้างต่อวัน /คน
กรณีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานล่าข้าหรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือนาทีแล้วแต่กรณี ผู้รับ 

จ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายนาทีต่อคน หากเกิน 30 นาที ให้ปรับเป็น 1 ช่ัวโมง
9. การจ่ายเงิน

องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน รวม 12 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ 
งานจ้าง เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564
11. วงเงินในการจัดหา •.■ .ณรุ:กรr,••'ใT-- -บุบํบุ'- <

เงินงบประมาณประจำปี 2564 เป็นเงิน 309,598.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเ^เ^....บั...บ่-;;:;รานกรรมการ



คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด
1. ต้องเป็นเพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือจบกว่าผู้ว่าจ้างเห็บว่าลูกจ้างไม่ 

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2. ต้องมีหลักฐานใบรับรอง หรือการรับรองจากบุคคลระดับหัวหน้างาน เร่ืองผลการปฏิบัติงานทำความสะอาด
3. ไม่เป็นโรคประจำตัวที่ฃัดต่อการปฏิบัติงานโดยมีใบรับรองแพทย์
4. ต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านกฎหมาย และมีใบรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เข่น บัตรประจำตัวประชาซน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน 

การศึกษาที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรืออ่ืน ๆ
6. ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบที่ผู้รับจ้างกำหนด และติดบัตรพนักงานแสดง ซ่ือ - นามสกุล 

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งซื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายของลูกจ้างทำ 
ความสะอาดให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า

7. พนักงาบทำความสะอาดต้องปฏิบ้ติหน้าที่ตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ด่ืมสุรา หรือของมีนเมาใด  ๆ
ในขณะปฏิบัติหน้าที่

8. พนักงานทำความสะอาดต้องสงลายมือซื่อใบการมาปฏิบัติหนาที่ และ เมื่อกลับทุกครั้ง โดยผู้ว่าจ้าง 
เป็นผู้จัดหาใบลงซื่อการปฏิบัติงาน

9. ให้ผู้รับจ้างแจ้งรายซื่อ ที่อยู่บีจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซบของผู้ควบคุมงาน และ 
พนักงานทำความสะอาดที่มาทำงานจังทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน? วัน นับแต่วันลงนามใบ 
สัญญา และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวพนักงานทำความสะอาด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน ทำการทุกครั้ง

ร'ซานกรรมการ



รายละเอียดอุปกรณ์เครื่องใช้การทำความสะอาด อู่แพรกษาบ่อดิน กปด.33

ลำดับที่ รายซื่ออุปกรณ์ ย่ีห้อ
1. เครื่องขัดพื้น Champion
2. เครื่องดดฝ่น Sharp
3. ไม้กวาด N/A หรือเทียบเท่า
4. ไม้ถพ้ืบ N/A หรือเทียบเท่า
5. ที่ดักผง 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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บริษ ัท ช ุบศร เอ ็นเตอร!,พรส ์ จำก ัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co.
90/15 ถนน ท่าข้าม แรวง แลมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

90/15 Ta-kham Rd., Samae-dum, Bangkhuntien, Bangkok 10150

โทรศ้พท์/TELPHONE: 02-895-4882 . แฟกซ์/FAX: 02-895-4882 < J& -\ บ่-
ทะเบียนการค้า: 0105558022484

ใบเสนอราคา / 
QUOTATION

ช่ือลูกค้า 
CUSTOMER NAME อู่แพรกชา (บ่อดิน) เขตการเดินรทท่ี 3 องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ วันท่ี 

DATE
13/07/63

หมายเลขผู้เสียภาษี 
TAX ID

หมายเลขใบเลนอราคา 
QUOTATION NO

2020-070

ท่ีอยู่ / ADDRESS เง่ือนไขการชำระเงิน 
CR. TERMS

เช็ค/เงินสด

โทรค์พ vf 
TELEPHONE

แฟกซ์
FAX

Sale Contact ปัย 089-4999013

ลำดับ
No.

ช่ือสินค้า /  ฆริการ ค์านวน 
QTY

ราคา /แน่วย/เดือน ราคา /

หน่วย/12  เดือน 
UNIT PRICE

ราคารวม ต่อ 12  เดือน 
AMOUNT

1. ค่าบริการร ับเขเมาทำความสะอาด อ ู่แพรกษา (บ่อดิน) 2 คน 12,056.00 144,672.00 289,344.00

รวม เง ิน /SUB TOTAL 289,344.00
Vat 7% 20,254.08

รวมทั้งสิน / TOTAL AMO UNT 309,598.08
จำนวนเงินรวม(ตัวอักษร) 
Amount in letter

สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด บริเวณอู่แพรกษา-บ่อดิบ 

กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดมโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด 
บริเวณ อู่แพรกษา-บ่อดิน กลุ่มงานปฏิฟ้ตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

บริการทำความสะอาดอาคารและส่านักงานท่ัว'โป(๗๖.๑๑.๑๕ .๐๐ ) จำนวน ๑  หน่วย/unit ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัทชุ บศร เอ็นเตอริโพรส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๓๐๙,๕๙๘.๐๘ บาท (สามแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร

(นายสวงคอมพลี)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที ๓ ปฏิบตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


