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ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
เขตการเดินรถท่ี ๔ กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ตามสัญญา เลขท่ี จ.๑๐๕/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนา 
สัญญาท่ีแนบมาน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้อง

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ิ) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
เขตการเดินรถท่ี ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)

สัญญาเลขท่ี 90๕ l\m&ben

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่.. .<£..!คู.ฉาฒ.Mfeft...................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ังองค์การ 
ท่ี ๘๐รy ๒๕๖๑ลงวันที่ ๒ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ซึ่งต ่อไปในสัญญานี้เร ียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด โดย นางสาว ภรณี รูโปบล และนางสาววาสนา จันทร กรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๓๕๐๙๖๔๙๐ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที่ £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๔๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ม ีสำน ักงานใหญ ่อยู่ เลขที่ ๒๕๓/๑๖ 
ซอยวิภาวดีรังสิต ๗๐(พัขราภา) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาน้ี มอบอำนาจให้ นางสาวรัตนาภรณ์ อรุณไพร อายุ ๔๘ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ 
ฉบับท่ี ๐๒๘๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑. ข ้อตกลงว่าจ ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ต้ังอยู่ท่ี ถนน รัชดาภิเษก-นราธิวาส แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนพนักงาน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารและบริเวณลานจอดรถ 
หน้าที่ทำการ เขตการเดินรถท่ี ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ห้องนํ้าขาย - หญิง 
ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา - ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๑.๒ จำนวนพนักงาน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ห้องจ่ายงาน,ห้องผู้จัดการสายและ 
ห้องผู้ช่วยผู้จัดการสาย,ห้องวิทยุ,ห้องการเงิน,ห้องตั๋ว,และลานจอดรถ ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 
๐๖.๐๐ นาฬิกา - ๑๖.๐๐ นาฬิกา

๑.๑.๓ จำนวนพนักงาน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่ภายใน-ภายนอกท่าปล่อยรถและ 
รอบๆอาคารกวาดพ ื้น  ลานจอด ทางเข้า-ออก จนถึงศาลตา-ยาย ทุกวัน ไม่ม ีว ันหยุด ตั้งแต่เวลา 
๐๖.๐๐ นาฬิกา - ๑๖.๐๐ นาฬิกา

/รวมท้ังส้ิน...
ใ)ริษ ัท เอน.ซี.ซี. 000 เซอร )ส จาทด
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๒

รวมท ั้งส ิ้นจำนวน ๓ อัตรา รวมเป ็นเง ินจำนวน ทั้งสิ้น ๔๗๗,๖๔๘.0๐ บาท 
(ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุ 
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้ง 
เอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๔๖๔ เป็นราคาค่าจ้างท้ังส้ิน ๔๗๗,๖๔๘.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน) 
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน ๓๑,๒๔๘.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน)

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความ 
ประพฤติดีมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซ่ึงผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมท้ังให้ใช้สถานท่ีเพ่ือเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ 
ความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีให้ซ่ึงผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดขอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ในสถานท่ีดังกล่าว 
ด้วยตนเอง

ข้อ ๒. เอกสารอ ันเป ็นล ่วนหนึ่งของส ัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพเขตการเติรถท่ี ๔ 

ท่ี ๔๔๐/๒๔๖๓เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดจ้างทำความสะอาด 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ 
(อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference ะ TOR)
จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ประกาศผู้ขนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด 
บริเวณเขตการเดินรถท่ี ๔ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
(อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

/ถ้าส่ิงใด...

บวษัท เอ็น.ชี.ซี. ออล เขอรว้ส จำกัด
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ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการ 
อันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ 
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณ ะท ำส ัญ ญ าน ี้ผ ู้ร ับ จ ้างไต ้น ำห ล ักป ระก ัน เป ็นห น ังส ือค ํ้าป ระก ันของ 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาซน) สาขาสี่พระยา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๕ ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หนังสือค ํ้าประกันเลขที่ ๐๐๑๕๐๐๖๖๐๔ QCMPG^๖๗๕๓ ลงวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๘๘๓ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทบาทถ้วน)
ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใข ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา 
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ 
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็น 
หนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกิไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกัน 
ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กิตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค่าจ้างเมื่อผู้ร ับจ้างไต้ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑.

โดยจ่ายเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมท้ังหมด ๑๒ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ งวดท่ี ๑ ถึงงวดท่ี ๑๑ จ่ายค่าจ้างงวดละ ๓๙,๘๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปด 

ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.๒ งวดสุดท้ายจ่ายค่าจ้าง ๓๙,๘๔๘ บาท (สามหม่ืนเก้าพันแปดร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๔.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 

จำนวน ๔๗๗,๖๔๘.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่ส ิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
โดยผู้ว่าจ้างจะขำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างไต้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของ 
ผู้ว่าจางไต้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับ 
ใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นันแต่วันที่ไดให้บริการ 
ครบถ้วนในแต่ละเดือน

Aนกรณี...
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(ริ:

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลัง 
สัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ําท่ีรัฐบาลกำหนดเพ่ิมข้ึน ซี่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น 
ธรรม หากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด
1/0/ 1/ «  -=» 0/ 6) %เ‘บ  1/ ทุ I csi 1/ I I 6) QJ e t!ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเสิกสัญญา เบกรณีนผู้รับจ้างจะไม่เรยกรองค่าเสิยหายหรอค่าซดเซย เดๆ ทังสิน

ข้อ ๕ หน ้าท ี่และความรับผ ิดของผ ู้ร ับจ ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่ป้จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 
ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้หากมี 
การเปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายซ่ือ 
ตามท่ีผู้'ว่า'จ้างออก'ไห้

ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายซื่อที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความ 
สะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไวในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผนวก ๒

๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนซองผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปล่ียนตัวพนักงาน หรือ 
เปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณี รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใซในการทำงาน 
จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ตตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุใบรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่ 
กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานตังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง 
ระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้าง 
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม 
เปล่ียนพนักงานให้ใหม่ หรือแก่ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามท่ีผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามท่ีกำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๕.๕.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบ 
จำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อวันและ 
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๗๘ บาท (ล่ีร้อยเจ็ดสิบล่ีบาทถ้วน) นับต้ังแต่วันท่ีไม่มีพนักงานมา 
ปฏิบัต ิงานหรือมาปฏิบัต ิงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมา 
ปฏิบัติงานครบจำนวน

ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบจำนวนตามสัญญาในแต่ละวันแต่ 
ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๐ 'ช่ัวโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนซั่วโมงที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราซั่วโมงละ ๔๘ บาท (สี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยเศษของ 
นาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง ^

/ ๕. ๕.๒...
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๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือ 
มาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแกไข หรือจัดส่ง 
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๓ (สาม) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ 
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก,บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ 
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ในกรณีท่ีผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว่ไม่สะอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือนํ้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 
ไม่สื หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เม่ือผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ (เจ็ด) วัน 
นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย 
จากผู้รับจ้างท้ังหมดโดยส้ินเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไมใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๔๗๘ บาท (สี่ร้อยเจ็ดลิบสี่บาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 

ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิก 
สญญา

(๓) ให้บุคคลอ่ืนทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้ว่าจ้างต้อง 
เสียไปท้ังหมดโดยส้ินเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมี

ข้อ ๖. การจ ้างช ่วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้น 
แต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันซะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือ 
ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าแนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.® (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

/ข้อ ๗...
^ริษัท ๓ น.ซ.ซี. ออล เซอร้วิ® f 1™*
N.c.c. A LL  SERVICES  CO.,LTD.
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ข้อ ๗. การควบค ุมงานของผ ู้ร ับจ ้าง

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้ 
เป็นไปตามสัญญาน้ี และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ อัน 
เก่ียวข้องกับสัญญาน้ีท่ีผู้ว่าจ้างไต้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานน้ันให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัว 
ผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซ่ือ ผู้น้ันให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกคร้ังด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกิดปีญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีป้ญหาแรงงานมา 
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก่ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงมิไต้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ ้าง

ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจ 
รับพัสดุหรือผู้แทนท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างไต้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน 
ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มิคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๙. การแก่ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต ่อส ัญญาจ้างในกรณ ีจำเป ็น

๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 
แนบท้ายสัญญาไต้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็น 
หนังสือ และถ้าจะต้องเพ่ิมหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญาน้ี คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึง 
กำหนดเรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑ (หน่ึง) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓0 (สามสิบ) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑0. การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือ 
ข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการน้ีต่อไป

ข้อ ๑©. การควบคุมงานโดยผู้ว ่าจ ้าง
ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและ 

ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานท่ี 
จ้างนี้ไต้และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามค่าสั่งนั้นทุกประการ '°

/การท่ี...

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร้ริส รำกด 
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การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ 
เกี่ยวกับงานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับ 
พนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี 
ปิญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาน้ี หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่า 
ป็ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือ 
ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาดำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ©๒. การบ ังค ับค ่าปร ับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ขำระ หรือบังคับจากหลักประถันตามข้อ ๓ ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ ่ายที่บ ังค ับจากเงินค่าจ้างที่ต ้องขำระ หรือ 
หลักประกันตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือทียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวน 
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ©๓. การงดหรือลดค ่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 
6)๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ีงมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร
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สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นลองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

J  / !  ๖
ลงซอ.................. ............................... ผู้ว่าจ้าง

(นางพนิดา ทองสุข)

y l ^ j ^ / บ รํษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล ทเอร์วิ*, จำกัด

.ผ รั้บจ้าง

N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.

ลงซ่ือ...
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด

โดยนางสาวรัตนาภรณ์ อรุณไพร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

'
ลงซ่ือ.................................................. พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔

ท่ี .....^เ & / ท ุ

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ และคณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุ สำหรับ 

การประกวดราคาจ ้างทำความสะอาดบริเวณกล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ (อู่ใตทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด ้วยวิธ ี

ประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (e-bidding)

If If

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๔ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำความ 

สะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อูไตทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 

bidding) และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายขื่อต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ 

กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต 

ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. นางมบัญยา ปาลวงศ์ ประธานกรรมการฯ

ผู้ข่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๔ 

๒. นางสาวสมศรี เซ้ือดี กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต

๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการและเลขานการ

๔. นางสาวกานต์ยณัฐ แบ้งกลาง กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน 

๕. นางวันวิสา พินิจพรประภา 

หัวหน้ากลุ่มงาบบริหารงานท่ัวไปรักษาการในตํ่าแหน่งหัวหน้างานบริการ 

อำนาจและหน้าท่ี

ลงลายมือซ่ือพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเง่ือนไขท่ี 

ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางมัณฑนา คำหลอม ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ 

๒. นางเกษร โชติกุล กรรมการ

0 ^ 7

หัวหน้างาบธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตกุรุรเดนรถท''๔
y/บริษัทเอ็น.ซี.ซี.ออลเซอร์วิสรำกัด

https://process3.gprocurement.go.th/egpcommitWeb/jsp/control.commit
N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.1/2

https://process3.gprocurement.go.th/egpcommitWeb/jsp/control.commit


6/3/2563 Rich Text Editor, templateData

๓. นายสุวัฒน์ ศิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการ J )  .รู)/^)

พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรท กลุ่มงานปฏิบัติเดินรถ ๒ เขตการเดินรถท่ี ๔ 

อำนาจและหน้าท่ี

ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง นุ'' ', 

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖0 ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี vJ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๔ ปฏินัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

สำเนาเรียน ซ.ผอก.ฝรอ.!
ซ.ผอ.ขดร.4
- เพ่ือโปรดทราบ
ห.กบท.4,ห.กบง.4,ห.,ห.กปด.14,2434 
ห.บม.4,ห.ตส.4,ห.ผข.4,คณะกรรมการ 
ห.กง.4,ห.อบ.4,ห.ตก.4,ห.บค.4
- เพ่ือทราบ พร้อมน้ื1ด้แนบดำส่ังด้นฉบับมาเก็บท่ี บค.4

ๆ โ พ

(นางวับวสา พินิจพรประภา) 
ห.กบท.4

สำเนาถูกต้อง

A

10 ส.ด.63 (น'?งมฟ้ญยา ปาลวงดํ} 
ซ.ผอ.ขดร.4

 ̂ จำเนียร/พิมพ์ 
วับวสา/ทาบ

-

ห.กบท.4 /

Q จำเนียร/แพร่

10 ส.ค.63 M /บรษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร้ริส จำ1กั<* 
N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.
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ขอบเขตของงาน (Term of referencerTOR)

จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 ( อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยในปีงบประมาณ 2563 องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 4 ได้ว่าจ้าทำความ
สะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ซี่งตั้งอยู่ถนนรัขดาภิเษก 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นสุดแล้ว 
เพื่อให้การจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) เป็นไป 
อย่างต่อเน่ือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดในปีงบประมาณ 2564

2. ว ัตถ ุประลงค ์

เพื่อให้อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) และ
บริเวณโดยรอบมีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขสักษณะ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้มาติดต่อ 
3. ขอบเขตของงานจ้างทำความฝีะอาด

3.1 ภายในอาคารท่ีทำการ กปด.24/ห้องน้ีาขาย-หญิง พ้ืนลานจอดรถหน้าท่ีทำการ กปด.24 จำนวน

3.2 ห้องจ่ายงาน,ห้องผู้จัดการสาย,ผู้ข่วยผู้จัดการสาย,ห้องวิทยุ,ห้องการเงิน,ห้องต๋ัว และลานจอดรถ

3.3 ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกท่าปล่อยรถ และรอบๆอาคารกวาดพ้ืน,ลานจอดรถ,ทางเช้า-

3.4 รวมความต้องการพนักงานทำความสะอาด ข้อ 3.1 -  ข้อ 3.3 จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าท่ีทุก

4.1 พื้นกระเบื้องยาง พ้ืนหินขัด กระเบ้ืองเคลือบ
4.1.1 ปิดกวาดสิงสกปรกหรือดูดฝ่นพ้ืนท่ีว่างตามข้ัน อาคาร ทางเดินเท้า เข็ดม็อบพ้ืน
4.1.2 ใข้นํ้ายาล้างเฉพาะแต่ละประเภท โดยใช้เคร่ืองขัดพ้ืน
4.1.3 ม็อบนํ้าให้สะอาด
4.1.4 ใช้'น'ายาเคลือบเงกพ้ืน (แว็กซ์น้ํา)

4.2 กระจกและกรอบอลูมิเนียม มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง 
4.2.1 กระจกและกรอบอลูมีเนียม

- ทำความสะอาดฝ่นท่ีเกาะอยู่ตามกระจก 
-ใช้น้ํายาเข็ดกระจกในการทำความสะอาด

1.ความเป ็นมา

1 อัตรา

จำนวน 1 อัตรา

ออก จนถิงบริเวณศาลตา-ยาย จานวน 1 อัตรา

วัน ต๋ังแต่เวลา 06.00 -  16.00 น. 

4. รายละเอ ียดการทำความสะอาด

4.2.2 มู่ล่ี ม่านปรับแสง และฉากก้ันห้อง
- ทำความสะอาดฝ่นท่ีเกาะอยู่ตามม่านและฉาก'V
- ใช้เครื่องดูดฝ่นในการทำความสะอาด
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4.3 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
- ปัดฝนเช็ดคราบสกปรก (โต๊ะทำงาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร) รูปภาพแขวน 
-ใช้น้ํายาและครีมทำความสะอาดส่วนท่ีเช็ดด้วยน้ําไม่ออก
- ทำความสะอาดโซฟาขุดรับแขก

4.4 ห้องสุขา
- ล้างพ้ืนด้วยน้ํายาล้างห้องน้ํา
- ขจัดส่ิงสกปรกเคร่ืองสุขภัณฑ์ เข่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ และโถส้วม ด้วยน้ํายา
- ทำความสะอาดด้วยนํ้าเปล่า
- ฆ่าเช้ือดับกล่ินด้วยน้ํายา
- นำขยะในห้องน้ําไปท้ิงในท่ีท่ีกำหนด

- กวาดฝน เก็บขยะ เก็บ'รัชพี,ซ และเศษวัสดุเกินต่าง ๆ ใส'ถุงขยะให้มิดชิด แล้วนำไปท้ิง

- ทำความสะอาด กำจัดฝน คราบสกปรกบนพื้นถนน ลานจอดรถและทางระบายน้ําโดย

5.1 การทำความสะอาดประจำวัน
1. ) เก็บรวบรวมขยะทิ้งหมด ทำความสะอาดถังขยะและนำไปท้ิงในท่ีท่ีจัดเตรียมไว้
2. ) เก็บ กวาด เช็ดถูพ้ืนบริเวณสำนักงาน และบริเวณลาดจอดรถโดยสารให้สะอาด
3. ) เช็ดกระจก,ถูพ้ืน,เช็ดทำความสะอาดเคร่ืองโทรศัพท์ด้วยแอลกอฮอล์
4. ) ทำความสะอาดทางเช้า-ออก บริเวณอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
5) ทำความสะอาดห้อง'นา รวมท้ิงเครื่องสุขภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในห้องน้ําด้วย'นายาดับกล่ันฆ่าเช้ือ
6. ) เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร เคาน์เตอร์ และเก้าอ้ี'น่ัง เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร
7. ) ดูแลรักษาต้นไม้ รดนํ้า พรวนดิน ดัดแต่ง ในพื้นท่ีบริเวณอู่จอดรถใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์

หริอท่ีผู้'ร่า'จ้างกำหนด
5.2 การทำความสะอาดประจำสัปดาห์

1. ) ทำความสะอาด ลบรอยเปีอนตามพ้ืน ฝาผนัง ล้างถังขยะ และถังผง
2. ) ทำความสะอาดกระจกหน้าต่างภายใน และภายนอก
3. ) เช็ดม็อบ ดูดฝน และม็อบพ้ืนตามขอบมุมบริเวณใต้โต๊ะ และเคร่ืองใช้ต่างๆ โดยละเอียด
4. ) ดูแลรักษาต้นไม้ รด'นาพรวนดิน ตัดแต่งต้นไม้ในพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด

5.3 การทำความสะอาดประจำเดือน
1. ) ขัดล้างพ้ืนภายในบริเวณอู่จอดรถใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์
2. ) ล้างห้องน้ําด้วย'น้ํายาดับกล่ินฆ่าเช้ือ

4.)_เช็ดกระจกตามสำนักงาน,หน่วยงานท่ีอยู่ภายในบริเวณอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิ"'^

4.5 ถนนทางเดินเท้า ต้นไม่รอบอาคาร ลานจอดรถ รางระบายนํ้า สวนหย่อม

ในถังขยะท่ีผู้รับจ้างเตรียมไว้ให้

การล้างด้วยนํ้าเปล่าหรือบ้ํายา 

5. ลักษณะงานและกำหนดเวลาที่ทำ

3.) กวาดหยากไย่ฝ็าเพดานห้อง บริเวณพ้ืนท่ีอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์

บริษ้ ซ.ซ. เซ0ไรไฝื
N.C.C. ALL SERVICES CO.
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6. ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ

6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 คน มีอายุต้ังแต่ 20 - 65 ปี มีสัญ'ขาติ'นาย 
ในกรณีอายุเกิน 65 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปไต้ และเปีน 
ผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเรียบร้อย ซ่ือสัตย์ ไม่ก้าวร้าว สามารถทำงานร่วมกับ 
บุคคลอ่ืนไต้

6.2 ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาดจะต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดขอบให้ครบจำนวน
ตลอดเวลาปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกไปทำความสะอาดในจุดใดจุดหนึ่งภายในบริเวณที่กำหนดเม่ือใดก็
ไต้

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายซ่ือหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาดตามจำนวนท่ีกำหนดให้ผู้ 
ว่าจ้างลวงหน้าก่อนเข้าปฏิบัติงานไม,น้อยกว่า 7 วันทำการ

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับพนักงานทำความสะอาด และ 
หัวหน้างาน ต้องมีซ่ือบริษัท ห้างร้าน ท่ีเส้ือให้เห็นขัดเจน และติดบัตรท่ีมีรูปถ่ายแสดงตน แจ้งซ่ือ นามสกุลให้ 
เรียบร้อยทุกคนตลอดเวลาปฏิบัติงาน

6.5 ในกรณีท่ีมีทรัพย์สินขององค์การเสียหาย อันเน่ืองมาจากการกระทำของพนักงานทำความ 
สะอาดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบท้ังสิบ

6.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการทำความสะอาด แต่ละ 
ขนัดให้เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด มาใช้ทำความสะอาดดังน้ี

6.6.1 เคร่ืองขัดพ้ืน พร้อมแปรงและแผ่นขัด พร้อมปล๊ักไฟ
6.6.2 เคร่ืองดูดฝ่นพร้อมอุปกรณีซ่ึงดูดได้ท้ังเปียกและแห้ง
6.6.3 เครื่องมือเข็ดกระจกอย่างดีพร้อมอุปกรณีครบชุด สำหรับเข็ดกระจก
6.6.4 บันไต้อลูมิเนียม ป็ายเตือนระวังพ้ืนลื่น
6.6.5 เคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น ชุดถังป็นพร้อมม็อบ ไม้ดับฝ่น ไม้กวาดขนัดต่าง ๆ ไม็รีดน้ํา ถังน้ํา

พลาสติก ถุงมือยาง ผ้าเข็ดโต๊ะ ท่ีดักขยะ ถุงดำใส่ขยะ แปรงสำหรับขัดโถส้วมขนัดนุ่ม วัสดุและน้ีายาสำหรับทำ 
ความสะอาดอ่างล้างหน้าท่ีไม่ทำให้เกิดความเสียหาย

6.6.6 น้ํายาเคมีท่ีใข้ทำความสะอาดต้องมีคุณภาพดี ไต้รับมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ
- น้ํายาล้างพ้ืนลอกแว็กข็
- น้ํายาล้างห้องน้ําและกัดสนิมขนัดพิเศษไม่มีควัน ไม่มีกล่ิน
- บ้ํายาฆ่าเช้ือดับกล่ิน
- น้ํายาทำความสะอาดท่ัวไป
- น้ํายาล้างและขัดอลูมิเนียม
- น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน (แว็กซ์บ้ํา) ขนัดซุปเปอร์
- นี้ายาเข็ดกระจก สบู่เหลวล้างมือ
- นํ้ายาขจัดคราบหินปูน
- น้ํายาขจัดส่ิงอุดดันในท่อน้ําท้ิง ^
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6.6.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดฃอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใซ้ และน้ํายาทำความ 
สะอาดชนิดดีมาใช้ในการทำความสะอาด ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา

6.6.8 เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือหรือจ้างครั้งน้ี ไต้มาจากงบประมาณประจำปี 2564 การลง 
นามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเม่ือองค์การไต้รับอนุมิติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้ว เท่าน้ัน

6.6.9 องค์การทรงใว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิไต้ลงนามใน 
สัญญาไต้ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใต้ทุกเมื่อ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ

6.6.10 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวด  ๆละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบ 
งานในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ไต้ตรวจความถูกต้อง ครบล้วน เรียบร้อย 
แล้ว
7. ระยะเวลาดำเน ินการ

ว่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2564

8. วงเงินในการจ ัดหา

วงเงินในการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 509,619.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)
9. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุด
10. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกสารหมายเลข 2)

J  /บร ื่ษท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัดร  I ffy  N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 

เรื่อง ประกาศผ ู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ ้างทำความสะอาดบริเวณกลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๒

(อู่ใต ้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๔ เร่ือง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด 

บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด,วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๐๑๘/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๓ บัน

บริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาบทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๓ คน ผู้เสนอราคาท่ีชนะ 

การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท่ัง 

ส้ิน ๔๗๗,๖๔๘.๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง 

ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี (แร^ สิ-เงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๔ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

l.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.
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