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Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕-๕๙๖๕ , ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี (สกม.)กนก.^ ) J) / ๒๕๖๓ วันท่ี ( A  ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างรักษาความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๗ (ลู่ไทรน้อย)
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รองผอก.ฝรร.ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ขดร. ๗

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (ลู่ไทรน้อย) เขตการเดินรถที่ ๗ จำนวน ๒ อัตรา ม ีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ก ันยายน ๒๕๖๔ ตลอดอายุส ัญญาเป ็นเงินจำนวนทั้งส ิ้น 
๓๓๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญา เลขที่ จ.๑๑๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญา 
ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบ ูลย์ ไทํษัสกสดี้) 
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
อู่ไทรน้อย เขตการเดินรถท่ี ๗

สัญญาเลขที่ !?.!.??^./M;?.”.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ ..........ร«Lชุร.'โaม..)ร๕๖รท........................ ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่๐๑๐๕๕๓๕๐๙๖๙๙๐ 
ตามหนังสือรับรองบริษัท ฉบับท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๔๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ 
เลขที ๒๕๓/๑๖ ซอยว ิภาวด ีร ังส ิต ๗๐ (พ ัชราภา) ถนนวิภาวดีร ังส ิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร โดยมอบอำนาจให้ นางสาวรัตนาภรณ์ อรุณไพร ผู้ร ับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษ ัท 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาด บริเวณพื้นที่สถานที่ทำการ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ และลานจอดรถโดยสาร อู่ไทรน้อย เขตการเดินรถที่ ๗ ตั้งอยู่ท ี่ เลขที่ ๔ หมู่ ๖ 
ตำบลบางบัวทอง อำ๓ อบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวนพนักงาน ๒ คน ในอัตราค่าจ้าง คนละ ๑๔,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งหมื่น สี่พันบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำความสะอาดดูแลความสะอาด บริเวณกลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๓ บริเวณลานจอดรถโดยสาร, บริเวณ'บีมน้ํามัน, ห้องนํ้าชายและหญิง, ปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวัน 
ไม่มี'วัน'หยุด เร ิ่มต ั้งเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยม ีรายละเอ ียดเง ื่อนไขตามท ี,ระบุไวิใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ และผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบ ัต ิให ้ถ ูกต้องครบถ้วน โดยมีกำหนดเวลา ๑ ปี 
นับตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินคำจ้างตลอดอายุสัญญาทั้งสิ้น 
๓๓๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย 
ท้ังปวงแล้ว

๑.๒ ผ ู้ร ับจ ้างตกลงรับจ ้างทำงานตามข้อ ๑ .๑ โดยต ้องจัดหาพนักงาบที่ม ีความ 
ประพฤติดืมีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ 
อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ 
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร 
แก'การปฏิบัติงาบตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใบการทำ 
ความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ้ดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปีดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไร้ในสถานที่ดังกล่าว 
ด้วยตนเอง ( น ่4

y f f f ไ/นรษ ัท เอ็นi ^ ออล เซอร์วิส จำกัด / ช 0้  ไป ี ■■■■
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ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนี่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ 

ท่ี ๖๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจ้างเหมา 
ทำความสะอาด อูใทรน้อย กลุ่มงานปฏิบัติการเดิน ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ คุณลักษณะคุณลักษณะงานจ้างเหมาทำความสะอาด 
อูไทรน้อย กลุ่มงานปฏิน้ติการเดิน ๓
เขตการเดินรถที่ ๗ และแผนผังอู่ไทรน้อย จำนวน ๗ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 

เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
จ้างเหมาทำความสะอาด อู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิบัติการเดิน ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำน วน  ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายส ัญญาทีข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข ้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิน้ติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งทีมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็น 
การอันจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 
การนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกับเป็นหนังสือคํ้าประกัน ธนาคารยูโอบี จำกัด 

(มหาขน) สาขาสี่พระยา เลขที่ ๐๐๑๕๐๐๖๖๐๔ QCMPG ๑๙๖๘๗๗ เป็นจำนวน ๑๖,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่น 
หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญานี้

บริษัYtreน้.ซี.ซ. อธล เซอร์วิส จำกัด
N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.
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กรณีผู้รับจ้างใช้หนังลือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือ 
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไป 
จนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว ่าจ้างภายใน ๗ (เจ ็ด) วัน 
นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ล งข ำร ะ ค ่าจ ้าง  เม ือ ผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ต าม ส ัญ ญ าจ ้างใน ข ้อ  ๑ 

และผ ู้ร ับจ ้างหร ือผ ู้แทนของผ ู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจร ับการการจ ้างไว ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้าง 
เป็นรายงวด เดือนละ ๑ (หน่ึง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๒๘,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพัน 
บาทถ้วน) ต ่อเด ือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุส ัญญาจ้างจำนวนทั้งส ิ้น ๓๓๖,๐๐๐.-บาท 
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้าง 
ได ้ทำงาบเสร็จเร ียบร้อย และผู้ว ่าจ ้างหรือผ ู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจรับ มอบงานที,ส่งมอบในแต่ละงวด 
เรียบร้อยแล้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง 
เมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่โด้ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ในกรณีที,ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานฃั้บตํ่'า ภายหลัง 
ส ัญญานี้ มีผลใช้บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซื่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและ 
เป็นธรรมหากผู้ว ่าจ้าง ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ใบกรณีบี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.ร) ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที,อยู่ป็จจุบัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาซน 

ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที,มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก,ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้หากมี 
การเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดปึายซื่อ 
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้



ผ ู้ร ับ จ ้างจะส ่งพ น ักงาน ตามรายช ั่อท ี่แจ ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างท ราบ ล ่วงห น ้ามาท ำ 
ความสะอาดและปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที,กำหนดไว่ในเอกสารแนบท้าย 
สัญญาผนวก ๒

๔.เอ ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างได้แจ้งให ้ผ ู้ร ับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน 
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องไข้หรือวัสดุอุปกรณีรวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใข้ในการ 
ทำงาบจ้างตามสัญญาบี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามทีระบุใบรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่ 
กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานตังกล่าวเป ็นด้นไป และให้น ับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต ่ว ันต ่อจากวันส ุดท ้าย 
แห่งระยะเวลาก่อนนั้นโดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบ้ติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และถูกต ้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาทีปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้ร ับจ ้าง 
ปฏิบัติงานไม,เรียบร้อยหรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญาบี้ ผู้รับจ้างยินยอม 
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก่ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างใต้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม,มาปฏิบ ัต ิงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
ตามที่กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อใปบี้

๕.๕.ร) ถ้าไม่มืพนักงาบของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงาบ ไม่ครบ 
จำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวับใด ผ ู้ร ับจ้างยิบยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างห ักเงินค่าจ ้างตามสัญญา ต่อคนต่อวัน 
และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงิน ๓๓๖.-บาท (สามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน นับตั้งแต่ 
วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบ้ติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมี 
พนักงานมาปฏิบัติงาบครบจำนวน

ถ ้าพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้างมาปฏ ิบ ัต ิงานครบจำนวนตามส ัญ ญ าในแต ่ละว ัน  
แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๐ ช่ัว'โมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างทักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที,ผู้รับจ้างไม'อยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓๔.-บาท (สามสิบสี่บาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 
โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

๕.๕.๒ ถ้าไม,ม ีพน ักงานของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงาบ หรือมาไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้าง 
จะต้องรับผิดตามข้อ ๔.๔.๑ แล้ว เม ื่อผู้ว ่าจ้างได้แจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก่ไข 
หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วับ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๔.๔.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้
ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาบี้

/ ๔.๖...



๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของ ผู้ว่าจ้าง 
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก1ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ 
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำ 
ของผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(ร:.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่ละอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีหรือนํ้ายา'ที่เม่มืคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพ 
ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรืบแกํไฃงาบที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ 
อุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก่ไขภายใน ๑ (หน่ึง) วัน นับ 
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจาก 
ผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเซิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.ฟ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้ 
สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๓๓๖.*บาท (สามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ตั้งแต่ 

วันท่ี ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก่ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอก 
เลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบค่าใช้จ่าย ที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
ต้องเสียไปท้ังหมดโดยสิ้นเซิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพีงมื

ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างซ,วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ 
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้ร ับจ้างย ังต ้องรับผ ิดในความผิดและความประมาทเล ินเล ่อของผ ู้ร ับจ ้างช ่วง หรือตัวแทนพนักงาน 
หรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ร ับจ้างไปจ้างซ,วงโดยฝ่าสินตามความในวรรคหนึ่ง ผ ู้ร ับจ้างต้องชำระค่าปรับ 
ให้แก'ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ 
บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มืผู้ควบคุมงาบจำบวบ ๑ (หนึ่ง) คบ เพื่อควบคุมการทำงาบให้ 

เป็นไปตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวช้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงาบนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยขอบ

บริษัท เอี'iyjโ'ชี. ออล เซอร้วิส จำทัด /ในกรณ...N.c.c. ALL SERVICES CO.,LTD.



๖

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างขอให ้ผ ู้ร ับจ ้างเปล ี่ยนต ัวผ ู้ควบคุมงาน ผ ู้ร ับจ้างย ินยอม 
เปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม1เร ียกร้องค่าใช ้จ ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผ ู้ว ่าจ ้าง ถ ้าผ ู้ร ับจ้างจะเปลี่ยนตัว 
ผู้ควบคมงาน ต้องแจ้งซื่อ ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ,คุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณที ีเ่ทิดปัญหาแรงงาบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่ม ีปัญหาแรงงานมา 
เป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฎินัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้

จ้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจ 

รับทัสดหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างไต้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาน 
ของ ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

จ้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไข 

แนบท้ายส ัญญาใต ้ท ุกกรณ ี โดยไม ่ต ้องเล ิกส ัญญาบ ี้ การดำเน ินการด ังกล่าวต ้องทำความตกลงกับใหม่ 
เป็นหนังสือ และถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้ตกลงกัน ณ บัดนั้น 
รวมกึงกำหนดเรื่องหสัคประกันตามข้อ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญาบี้แล้ว หากผ ู้วาจ ้างม ีความจำเป ็นต ้องจ ้างผ ู้ร ัฃจ ้าง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เทิน ๓ (สาม) เดือน 
โนอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดืม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งโห้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ร>๕ (สืบห้า) วัน 
ก่อนครบกำหนดสัญญา

จ้อ ©๐. การษอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ (£.<£.๒ หรือ 

ข้อ <£.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดไต้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ 
ท ี่จะจ้างบ ุคคลอนทำงานต่อไปไต้ โดยผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับผ ิดชอบในค ่าเส ียหายซ ึ่งเป ็นจ ้านวนเท ินกว ่า 
หลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอนทำการนี้ต่อโป

จอ้ 0®. การควบคุมงานโดยพู้ว่าจ้าง
ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิตรวจและ 

ควบคุมงาน ให้เป็นไป'ตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ 
จ้างนื้1ต้และผู้รับจ้างต้องปฏบตตามคำสั่งนั้น'ทุกประการ

การท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว ่าจ ้างสั่งการใดๆ 
เก ี่ยวกับงานทีจ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป ็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างหรือผู้ว ่าจ้างกับ 
พนักงานของ ผู้ร ับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

ร^L  "/การวินิจฉัย...
m u n j.u ซี. อรส เซอร์วิส ชุากั(ชุ
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การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผ ู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงค์ของผู้ว ่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเน ืองมาจากความผิดหรือความ 
บกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณีอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี 
ป็ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่า 
ป ้ญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหวางดำเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ส ิ้นสุดลงหรือ 
ภายหลังจากที่ผ ู้ร ับจ้างทิ้งงาน ผู้ร ับจ้างยอมให้ถ ือเอาคำวิน ิจฉัยของผู้ว ่าจ ้างเป ็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอม 
ผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเส ียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก, 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ใด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง 
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ท้ังหมดทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกัน 
ตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ย ังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท้ิเด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที'หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ับหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ร ับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/สัญญานี้...

1
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สัญญาพ ี้0าฃี้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

J  ^  K  V, Vลงขอ................................J.............................ผู้ว่าจาง
y  \ ^  /บรษัท เอีน.ชี.ซี. ออล เชอร์วิส จำกัด (นางพนิดว.ทองสุข)y .  \ a \  ( N .c .c. ALL SERVICES CO.,LTD.

ลงข่ือ. .ผ้รับจ้าง
(บริษัท เอ็น.frซ. ออล เซอร์วิส จำกัด 

โดย นางสาวรัตนาภรณ์ อรุณไพร ผ้รับมอบอำนาจลงนามผกพับบริษัท)
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(บายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
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(นางสาวสฺนิตรา ภวา



BMTA

คำสั่ง องคํการขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ 
ที่...')*^?..^......./ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง 
เหมาทำความสะอาดอู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๗ มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาด 
อู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ อัตรา และเพ่ือให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือ 
ต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา 
ทำความสะอาดอู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิบีตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้,ช่วยผู้อำนวยการเขต ประธานกรรมการๆ
เขตการเดินรถท่ี ๗

๒. หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถท่ี ๗ 

๓. หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถที่ ๗ 

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารผาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เข็ญ'ซวน
๒. พิจารณาคัดเสือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชีญ

ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวับเสนอ 

ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ ประธานกรรมการฯ

เขตการเดินรถท่ี ๗
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กรรมการ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๗ 
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ v

งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ ^ เ ^ เ ^ ร ื่l“u f  c.cRvtcES CO.,LTD. 
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
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คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาทำความสะอาด 
ที่ทำการอาคารสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 และลานจอดรถ (อู่ไทรน้อย)

1. ขอบเขตจ้างเหมาทำความสะอาด
1.1 บริเวณที่ทำการกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
1.2 บริเวณลานจอดรถโดยสาร , ลานจอดรถสำนักงาน
1.3 บริเวณรอบโรงอาหาร และป้อมยาม
1.4 บริเวณป้มเติมนํ้ามัน

2. การทำความสะอาดประจำวัน
2.1 เก็บรวบรวมขยะทั้งหมด ทำความสะอาดถังขยะ และนำไปทิ้งในที่ที่จัดเตรียมไว้
2.2 ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่
2.3 เช็คฝนตามชั้นวางของ ตู้ โต๊ะต่าง  ๆ เก ้าอี้ โทรศัพท์ และป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
2.4 เก็บกวาดพื้นทางเดินภายนอกและพื้นถนนที่อยู่ภายในบริเวณ
2.5 ถูพื้นโดยทั่วไปให้สะอาด และขัดเงาพื้นโดยเครื่องขัดพื้น(เฉพาะพื้นที่สามารถดำเนินการได้
2.6 ทำความสะอาดขจัดคราบและตะกอนที่อ่างล้างมือ กระจกเงา และบริเวณให้สะอาดทุก 2 ซม.
2.7 ทำความสะอาดห้องนํ้าซาย-หญิง ขจัดคราบและตะกอนใด  ๆ บนพื้นและสุขภัณฑ์ด้วยนํ้ายา 

ทำความสะอาด นํ้ายาดับกลิ่น และฆ่าเข้ือ'โรค และดูแลรักษาความสะอาดทุก 2 ซม.
2.8 เซ็คกระจกและขอบกระจกภายใน - ภายนอก รวมทั้งบานประตูและขอบประตูทุกบาน
2.9 ทำความสะอาดลานจอดรถโดยสารและป้อมยาม
2.10 ทำความสะอาดทางเดินทั้งหมดด้วยวิธีม๊อบพื้นด้วยนํ้ายาเก็บฝ่น
2 .1 1 เช็ดทำความสะอาดชั้นบันได ราวบันไดขึ้น - ลง สำนักงานและอาคาร

3. การทำความสะอาดประจำสัปดาห์
3.1 เช็ดฝุน ป้ดหยากไย1ตามที่สูง รวมทั้งป้ายเครื่องหมายต่าง ๆ
3.2 ทำความสะอาดบริเวณฝาผนัง เช็ดรอยเปีอนตามฝาผนังด้วยนํ้ายา
3.3 ทำความสะอาดตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะทำงาบโดยละเอียด และให้จัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้

3.4 เช็คทำความสะอาดโทรศัพท์ โทรสาร ด้วยนํ้ายาฆ่าเซื้อ
3.5 เช็คป้ดฝุน ขาและขอบโต๊ะ เก ้าอ ี้ ด้วยนํ้ายา
3.6 เช็ดม๊อบ เก็บฝ่น และม๊อบพื้นตามขอบมุมบริเวณใด้โต๊ะและเครื่องใช้ต่าง  ๆ โดยละเอียด
3.7 ขัดมันพื้นอาคารสำนักงาน
3.8 ทำความสะอาดกระจก หน้าต่างภายใน รวมทั้งขอบ
3.9 ขัดล้างผนังกระเบื้อง และพื้นภายในห้องนํ้าทั้งหมด
3.10 ขัดล้างทางเดินรอบบริเวณอาคาร

เรียบร้อย
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4. การทำความสะอาดประจำเดือน
4.1 ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง และขอบกระจกภายในและภายนอก
4.2 ดูแลรักษาพื้นให้สะอาด
4.3 ขัดล้างพื้นบริเวณลานจอดรถ บริเวณปีมนั้ามัน
4.4 ทำความสะอาดผ้าม่าน โคมไฟ ซ่องระบายอากาศ พัดลม 

^ ร. จำนวนพนักงานทำความสะอาดและระยะเวลาทำงาน ดังน้ี
จัดพนักงานทำความสะอาดดูแลความสะอาดกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3, บริเวณลานจอดรถโดยสาร , 

บริเวณปิมนํ้ามัน 1 ห ้องน ํ้าชายและหญิง ปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวัน เร ิ่มต ั้งแต ่เวลา 06 .00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
จำนวน 2 อัตรา

6. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำความสะอาด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องจัดหาเองทั้งสิ้น โดยระบุชนิด 
และยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

7. อายุสัญญาว่าจ้างมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1. เง ินค ่าพ ัสด ุสำหรับการซ ื้อหรือจ ้างคร ั้งน ี้ได ้มาจากเง ินงบประมาณประจำป ี 2 5 6 4  การลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่านั้น

2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ 
ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ ึ่งส ิทธิท ี่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย ืนข้อเสนอและเสนอราคาได้ท ุกเมื่อ โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไมมัสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ



รายละเอียดเครื่องใช้ในการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เฃตการเดินรถที่ 7 (อู่หนองเชียงโคต)

สำดับ รายการอุปกรณ์ ยี่ห้อ
1 เครื่องขัดพื้น
2 เครื่องดูดผ้น

3 นํ้ายาทำความสะอาดทั่วไป
4 นํ้ายาดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค
5 นํ้ายาดันฝ่น
6 นายาล้างลอกแว๊ก'ชี
7 นํ้ายาเคลือบเงาพื้น
8 นํ้ายาปัดเงาพื้น
9 นํ้ายากัดสนิม

10 นํ้ายาล้างห้องบา
11 นํ้ายาเซ็ดกระจก
12 สบู่เหลวล้างมือ

13 ผงซักฟอก
14 แผ่นขัดทำความสะอาด
15 ผ้าเช็ดโต๊ะ 1 ผ้าเช็ดกระจก

16 แปรงขัดพื้น, แปรงล้างห้องนํ้า, แปรงซักผ้า

17 ไม้กวาดลาน, ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดหยากไย่

18 ไม้ม๊อบถู,พ้ืน, ผ้าม๊อบ
19 ไม้รีดนํ้า

20 ถังบีบไม้ม๊อบ

21 ที่ตักขยะ, กระบอกฉีดนํ้า

22 ถังพลาสติก, ขันนํ้า, สายยาง



กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและเง่ือนไขต่าง  ๆของการจ้างทำความสะอาด

คุณสมบ ัต ิของผู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผ ู้เสนคราคา

1. ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล

2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม1เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาไม ่เป ็นผ ู้ท ี่ถ ูกระบ ุไว ้โนบ ัญ ช ีรายซ ื่อผ ู้ท ิ้งงานและ!ด ้แจ ้ง 

เวียนซื่อให้เป็นผู้ท ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง 

น ิต ิบ ุคคลท ี่ผ ู้ท ิ้งงาน เป ็นห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผ ู้บริหาร ผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงาน 

ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

5. ผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป ็นผู้ม ีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น 

หรือไม1เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

6. ผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาต้องไม่เป ็นผู้ไต ้ร ับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มก ัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 

ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิไเละความคุ้มกันเข่นว่านั้น

7. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาต ้องไม ่เป ็นผ ู้ท ี่ถ ูกประเม ินส ิทธ ิผ ู้เสนอราคาในสถานะท ี, 

ห ้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

8 .  ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ห ร ือ ผ ู้เส น อ ร าค าต ้อ งล งท ะ เบ ีย น ใ น ร ะ บ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐ ด ้ว ย  

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

9. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาต ้องไม ่อยู่ในฐานะเป ็นผู้ไม ่แสดงบ ัญช ีรายรับรายจ ่ายหรือ 

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

10. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผู้เสนอราคาซึ่งได้รับค ัดเล ือกเป ็นคู่ส ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี 

ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ส ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

11. ผู้ย ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ม ีค ุณสมบัติในการจ้างเบื้องต้น



คุณสมบิติฃองพนักงานทาความสะอาด

*********************************

คุณสมบตของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
1. มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือจนกว่าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ลูกจ้างไมไหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2. ต้องมีหลักฐานใบรับรอง หรือการรับรองจากบุคคลระดับหัวหน้างานถีงผลการปฏิบัติงาน 

ทำความสะอาด
3. ต้องไม,เคยมีประวัติด่างพร้อยต้านกฎหมาย
4. ต้องมีบัตรแสดงให้องค์การตรวจสอบไต้ เซ่น บัตรประจำตัวประซา,ชน ทะเบียนบ้าน 

หลักฐานการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ
5. ต้องแต่งเครื่องแบบตามที่ผู้รับจ้างกำหนด และติดบีายแสดงขื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งหมายเลข 

ประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งขื่อ-นามสกุล พร้อมท้ัง 
รูปถ่ายของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดให้องค์การทราบล่วงหน้า

6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย
7. ต้องลงลายมือขื่อมาปฏิบัติหน้าที่และกลับทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างเปีนผู้จัดหาใบลงขื่อการมาปฏิบัติงาน
8. ไม่เปีนโรคประจำตัวที่ฃัดต่อการปฏิบัติงานโดยมีใบรับรองแพทย์
9. ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ดื่มสุรา หรือของมีนเมาใด  ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่

************************************
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บริษทั เอ น็ .!.ซ .ี ออสิ เซอรว์สิ จำกัด 
N.c.c. ALL SERVICES CO., LTD.

ใบเสนอราคา
บริษัท เอน.ซี.ซี. 800 เซ8ร์ริส จำกัด
เลขท่ี 253/16 ชรซริ81วดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรงเทพมหานคร 10210

เร่ือง เสนอราคาบริการทำความสะอาด เลขท่ี ะ 0216/2563

เริยน ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 7 วันท่ี 19 สิงหาคม 2563

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด ขอเสนอราคาจำงเหมาพนักงานรักษาความสะอาด ที่ทำการกลุ่มงานปฎิษัติการเดินรถ 3 

เขตการเดินรถท่ี 7 (ลู่ไทรน้อย) จำนวน 2 อัตรา บริษัทฯใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนึ๋ และใคร่ขอเสนอรายละเอียดการทำความสะอาด ดังน้ี

ลำดับที่ รายการ อัตราค่าบริการ
หนักงาน ค่าบริการ/คน ภาษียูลค่าเพิ่ม 7 % รวมค่าบริการ/เดือน รวมค่าบริการ/ปี

1 พนักงานทำความสะอาด 2 13,150.00 920.50 28,141.00 337,692.00

ปฎิบํต๊งานทุกวัน ต้ังแต่ เวลา 06.00 น. - 16.00 น.

รวมอัตราค่าบริการรวม#ท'ษึ/12 เสือน (สามแสนสามหมนเข็ดหันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ระยะเวลาการข้าง ตั้งแต่ รันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงรันที่ 30 กันยายน 2564
โว/'?'
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(นางสาว รัต รๆค์ภรณ์ อรุณไพร )

บริษัท เอ็น่(ข.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด
ผ ู้จ ัด ก าร ฝ ่™

ท ^ ^ ๒ส ^® พ ่^ ’SERVICES CO.,LTD.
ร  1 i s * /  N.C.C. ALL SERVICES c o . i . r o

253/16 ซอยวิภาวดีรังสิต 70 (พัชราภา) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส็่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0-2552-1000 โทรสาร ; 0-2552-8230 
253/16 Soi Viphavadeerangsit 70 ( Phatcharapa >1 Viphavadeerangsit R.d„ Taladbangkean, Laksri, Bangkok 10210 Tel : 0-2552-1000 Fax : 0-2552-8230

www.nccservice.co.th มาตรฐาน ISO 9001:2008

http://www.nccservice.co.th
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ไทรน้อย กลุ่มงานปฏิษัตการเดินรถ ๓ เขตการ
เดินรถท่ี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเชิญซวนสำหรับ จ้างเหมาทำความสะอาดอู่ไทรน้อย 
กลุ่มงานปฏิษัตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

งานบริการทำความสะอาด(๗๒.๑0.๑๕.๐๘ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๓๖,๐๐0.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนหก 
พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จำยอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษี อนันต์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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N.C.C. ALL SERVICES CO.,LTD.


