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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ช.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.ลผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๓

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างบร ิการร ักษาฅวามปลอดภ ัย 
เขตการเดินรถที่ ๓ กลุ่มงานปฎิบ้ตการเดินรถ ๓ (อู่แพรกษา-บ่อดิน) ตามสัญญา เลขที่ จ.๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ ็น แอนด้ เซอร์วิส จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์
ซ.ผอ.สกม.

ปฏินัดิการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถที่ ๓ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่แพรกษา-บ่อดิน)
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่าจ ้า ง ” ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ ็น แอนค์ เซอร์วิส จำกัด โดย นางพิซญากร แสนฝา กรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๑๔๙๖๒ หนังสือรับรองฉบับท่ี ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๗๒๔๑ 
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๖๙/๘๖๙ ซอยหมู่บ้านปีนเจริญ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ และไค้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก 
นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจ 
รักษาความปลอดภัยพ.ศ.๒๔๔๘ใบอนุญาตออกให้วันท่ี ๓ ๑ กรกฎาคม๒๔๖๐สิ้นอายุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
ป รากฏตามส ำเน าใบ อน ุญ าตป ระกอบ ธ ุรก ิจร ักษาความป ลอดภ ัย  แนบท ้ายส ัญ ญ าน ี้ มอบอำนาจให ้ 
นายไพรรัช มีนทร อายุ ๔๐ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ี่ ๓ กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถท ี่ ๓ ล ู่แพรกษา-ปอดิน 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้โนเอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๓ คน และผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

๑.๑ จำนวนพนักงาน ๓ คน ในอัตราค ่าจ ้างคนละ ๑ ๖ ,๖ ๑ ๑ .๑ ๑  บาทต่อเดือน
(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าแสนเถ้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซ ึ่งรวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม จำนวน ๓๙,๑๒๑.๔๐ บาท (สามหมื่นเถ้าพัน
หนึ่งร้อยยี่ส ิบเอ็ดบาทห้าส ิบสตางค์)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
วันที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ 
ผลัด ตามเอกสารแบบท้ายสัญญา ข้อ ๑๐. ผนวก ๒
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันทื 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าต ่อคน ต ่อผล ัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๔๙๘ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนชั่วโมงที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓0 (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ีง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ และ 

ผู้ว ่าจ ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถ ูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้างเป ็นรายงวด 
งวดละเดือน รวม ๑๒ (สิบสอง) งวด ดังนี้

๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่ายค่าจ้างเป็นเงินงวดละ ๔๙,๘๓๔ บาท (สี่หมื่นเถ้าพัน 
แปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

๒.๑ งวดสุดท้ายจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๔๙,๘๒๖ (สี่หมื่นเถ้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 

๔ ๙๘ ,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม โดยจะจ่ายให ้เม ื่อผ ู้ร ับจ ้าง 
ไดืให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 
ไต้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดย 
ผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี๋ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพิ่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี 
ล ักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่(เทก,ว่า ๒๔ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๔๔ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนาย 
ทะเบียนตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบ ัติดังน ี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น



๓

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก'ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก' 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัตติ่อผู้มาติดต่อหรือใชบ้ริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติ 
หน ้าท ี่หากม ีเหต ุจำเป ็นท ี่ไม ่อาจหลีกเล ี่ยงได ้ เซ่น พน ักงานรักษาความปลอดภัยเจ ็บป ่วยจนไม ่สามารถ

i H ร'' ^ _ ร ''5? 9', รบ QJ 1 ร' ร-'QJ ร-' รJ 8/ ๘1ปฏบัติงานเด ผู้รับจางตองจัดเหพนักงานรักษาความปลอดภัยอินปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเบน 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้!นภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายขื่อพร้อมประวัต ิและภาพถ่ายไม่เก ิน ๖ (หก) เดือน ของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้'ร่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคบดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี 
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป ็นใบการปฏิบ ัต ิงาบตามสัญญานี้ให ้แก่พนักงาบรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายขื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน 
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ร ักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประซาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราซบัญญติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้ w 7
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๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที'มีช้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบีตไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบชองผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งก ีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก'ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป ็นทรัพย์ส ินที่ผ ู้ว ่าจ ้างได้แจ้งให ้ผ ู้ร ับจ้าง ทราบเป็นหนังส ือและ/หรือได้ม ีการตรวจสอบบันทึกประเภท 
ชนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชองผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหายให้แก1ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแตใม'เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยทักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ใน กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับ 
จ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๕๙๘.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใบ ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบ 
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขึ้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์ส ินชองผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินชองบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ ห ากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู'สัญญาจะร่วมก้นรับผิดโดยให้ความ 
รับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่าก้นเพียงไร 

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

(ริ:
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๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก'ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ 
ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง

๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยท ี่ 
ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายใวั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบซดใข้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สิบส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่บำมาใข้Iนสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใซ้บังคับแก,บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เข่น การตรวจด้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเปีน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๓ กลุ่มปฎิบีติการเดิน 
รถ ๓ อู่แพรษา-บ่อดิน

๔.๓ กรณ ีทรัพย ์ส ินของผ ู้ว ่าจ ้างเก ิดความเส ียหายหรือส ูญหายอ ันเน ื่องมาจากการ 
โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ 
ชนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก ่ผ ู้ร ับจ ้างในการต ิดตามเอาทรัพย์ส ินท ี่ส ูญหายค ืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องขดใข้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔ ๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษขั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใข้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุซ ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รัขจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนื่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที
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หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามช้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖ . การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

เลขที่ แ -๖ ๓-X-RO-ootf๖  ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒ ๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพัน 
เก ้าร ้อยบาทล้วน) ซ ึ่งเท ่าก ับร ้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า มามอบไว้แก,ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อเป ็น 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม
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หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม ่ต ้องร ับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาบี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ©๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ 

ท่ี ๒๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัย 
บริเวณอู่แพกษา-บ่อดิน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ 
เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ใบยืนยันราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณ ลู่แพกษา-บ่อดินลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า
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๑๐.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง 
รักษาความปลอดภัย บริเวณอู่แพกษา-บ่อดิน 
กลุ่มงานปฏิบ้ตการเดินรถ ๑  เขตการเดินรถที่ ๓ 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑  หน้า

ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาบี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาบี้บังคับ และใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชอง 
ผู้ว ่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเดิมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี่งฉบับ

^ ท แ

ลงชื่อ ....i x ...
(นางพนิดา ทองสุข)

ผู้ว่าจ้าง

ร ่^ ^  ร / ร /ลงซอ.rTT............................................................ผูรบจาง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอีน แอนด้ เซอร์วิส จำกัด 

โดย นายไพรรัช มินทร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงชื่อ

ลงช่ือ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

1พยาน

พยาน

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๒๒๑๙๐๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๓๓ ๐
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓
ที่ ๒๗๘/เอ(£๖๓

เร่ือง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำทรับการ 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอู,แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถท่ี ๓

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคา 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานปฏิบ่ตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๓ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒<£๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย บริเวณอู่แพรกษาบ่อดิน กลุ่มงานปฏิบีตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ข,วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ 

เขตการเดินรถที่ ๓
ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๓

กรรมการ

๓. หัวหน้างานการเงิน
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๓

กรรมการ

๔. นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๔. หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตาม 

เงื่อนไขที่ส่วนราขการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..../คณะกรรมการ
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ ประธานกรรมการๆ

เขตการเดินรถที่ ๓
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบ้ติการเดินรถ ๓ กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๓
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานปฎิบ้ติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓

อำนาจและหน้าที่ 
ตรวจรับพัสดุ

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0 C
(นายสวงค'ฉิมพลี)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

GUARD c 0 -^
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จ้างเหมารักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ 2564

I

องค์การเขตการเดินรถที 3 ตังอยู่เลขที่ 100 หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ม ีความจำเป ็นจะต ้องจ ้างพน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยเพ ื่อด ูแลทร ัพย ์ส ินท ี่เป ็นส ังหาร ิมทร ัพย ์ และ 
อสังหาริมทรัพย์ขององค์การ บริเวณอู,แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดิ'นรถที่ 3 
โดยปฏิบัติงานเปีนผลัดตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ตังนี้

ผลัดท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 07.0 น. ถึงเวลา 19.00 น. จำนวน 1 คน
ผลัดท่ี 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. (ของวันรุ่งข้ึน) จำนวน 2 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที, 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี 2564 เป็นเงิน 764,723.70 
บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม'เกิน 55 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ที,ใช้ในขณะที,สำเร็จการศึกษา โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาให้แก,องค์การตรวจสอบก่อนปฏิบัติหน้าที่
3. ต ้องไต้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องมีใบรับรองผ่านการปีกอบรมจากหน่วยที่ม ีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานปีกอบรม 

ที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบ้ติหน้าที่
5. ต้องไม'มีโรคปร ะจำต ัวท ี่ม ีผลต่อการปฏิบ ัต ิงานรักษาความปลอดภัยและมีร ่างกายท ี่แข ็งแรง 

ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟ่นเหืเอน พร้อมที,จะปฏิบีตหน้าที่ได้ โดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรอง 
แพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

6. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางต้านกฎหมาย และท่ัวไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกถึงที่สุดให้จำคุก 
สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล 
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดท ี่ไต ้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลห ุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น ้อยกว่าสามปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต และมิใซความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติ อาชญากรรม
*1 q 9 ท  q / ท ท ท ‘ะ/รก*ะทท'ระi o q  I o ท q iq/1 ท  t / q  I o q  I m q # q  m q /1  เ ^ 8 ' Iค์ปนั JjSf*ให้องค์การตรวจสอบก่อนทีจะปฏิบัติหน้าที

7. ต ้องแต่งเครื่องแบบตามแบบฟอร์มเสื้อ ัผาทีน ั 
ตลอดเวลาที'ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

ายแสดง ขอ -นามสกล
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ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื,คนไขค่ืบ ๆ

1. ผ ู้เส น อราคาต ้องได ้ร ับอน ุญ าตประกอบธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภ ัยจากน ายทะเบ ียน ตาม 
พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซี่งมีผลไข้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยต้องจัด 
ส่งเอกสารหลักฐานไป พร้อมกับใบเสนอราคา

2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิก โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาได้ 
ท ุกเม ื่อและองค์การทรงไว้1ซ ึ่งส ิทธิท ี่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย ื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้'ท ุกเม ื่อ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทังสิน เซ่นนกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวิทยุสื่อสาร ให้ครบล้วนตามจำนวน 
เจ้าเหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใด 
เครื่องหนี่งเสียหายหรือชำรุดจะต้องหาทดแทนใหม่

4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างเก็บ 
ไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

4.1 ประวัติ -  วุฒิการศึกษา
4.2 รูปก่ายปัจจุบัน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
4.4 สำเนาบัตรประซาซน
4.5 เอกสารสอบประวัติอาซญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติ

และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งให้“ผู้ว ่าจ้าง” ทราบอย่างน้อย1 วันทำ 
การทุกครั้ง

5. ผู้รับจ้างต้องจัดแกอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน 
บริเวณที่รับผิดซอบ ให้ใช้เครื่องมีอที่มีอยู่ได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามรถจะดับไฟในเบื้องต้นได้ ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรแจ้ง 
เบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้หรือสถานีตำรวจโดยทันที

6. ผู้รับจ้างจะต้องกำซับ กวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามเสพสุรา ส่ิงเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบีตหน้าที่

7. ผู้ร ับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน 
ให้มีป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงาบ และชื่อบริษัทซองผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นซัดเจน

8. กรณ ีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยปฏิบ ัติงานไม่ครบล้วนตามสัญญา “ ผ ู้ร ับจ ้าง” ยินยอมให้ 
“ผ ู้ว ่าจ ้าง” ปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวนคำนวน 
จากเงินค่าจ ้าง ที่ผู้ว ่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวันและในแต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติงานไม'ครบ 12 ช่ัว,โมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อชั่วโมง

ในกรณีผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาบล่าข้า หรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีแล้วแต่กรณี 
หากเกิน 30 นาที องค์การจะคิดค่าปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ชั่วโมงแรกของเวลาที่กำหนดให้เริ่มทำงาบ 
และหากไม่เกิน 30 นาที องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายนาทีเฉพาะของชั่วโมงที่กำหนดให้เริ่มทำงานเท่านั้น 
ส่วนชั่วโมงลัดไปเศษของนาทีองค์การจะคิดค่าปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง จนถึงเวลาที, ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

9. หากผู้'รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมา”า เแ บ ุ้เ^ ^ น ค ร ,บตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้รับจ้าง 
ต้องรีบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอด(ก็ยมิาแทั^บุ้าที่รักษาศริ่เมปลอดภัยที่ไม่มาปฏิบัติงาน 
ภายในหน่ึงชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มกำหนดดูแล่รักษวความป'^ดุ^ยุ13ที่ม่รเภส์แ*qjjมูกแล้ว'ในผลัดก่อน
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10 . ผู้ว ่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน รวม 12 งวดเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
แต่ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานที'ส่ง 
มอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ภายใบ 30 (สามสิบ) วัน นบแต่วันท่ีได้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับบจ้างจะต้องส่งใบ 
แจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อครบ 30 (สามสิบ) นับแต่วันท่ีไดให้บริการครบล้วนในแต่ละเดือน

11. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ด้องรับผิดขอบตามสัญญาจ้าง 
รวมถึงข้อกำหนดต่าง  ๆ ท้ังหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบล้วนตามสัญญาจ้าง และไม่เกิดข้อ 
โต้แย้งในภายหลัง

12. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราขบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณพื้นที่ 
ของผู้ว่าจ้าง ไมให้เกิดความเสียหาย

2. ดูแลจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น  ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถ 
มิให้จอดรถกีดขวางการจราจร

3. เปีด - ปิด ประตูทางเข้าออก ตามวันเวลาที่กำหนด
4. เปิด - ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร ตามเวลาที่กำหนด
5. ให้แลกบัตรบุคคลภายนอกที,จะเข้าไปติดต่อธุระ และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรมอันมีพิรุธ 

เพื่อบีองกันเหตุร้ายอับอาจเกิดขึ้นไต้
6. ดูแลห้ามมิให้ผู้ขายสินค้า นำสินค้าเข้าไปเดินขายภายในบริเวณอาคาร
7. ให้ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานต่าง  ๆ ของผู้ว่าจ้าง ให้แก,ผู้มาติดต่อราชการ
8. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

ข้อสงวนสิทธิ
1. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าน้ัน
2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามใบสัญญา 

ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย ื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ 
โดย ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ
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บริษัท รักษไคว!มปลอดภัย!คพิเอ็น แอนด็ เซอร์วิส จำกัด
KPN AND SERVICE GUARD CO. LTD. พ'*0 โ7

ทpn 3  VP

1669/S69 ซอยin ith m เท!จรญ แขวงสึกัน!ขดคอนฌือง กรุง!ทบฯ 10200 
โ ท ร .02-049-9981 - 06-614-2947-9 โทรสไร.02-272-0735

วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2563

เขตการ!
เลขที่รบ 1
วันที่..l l M j 5 6 3
ลงขอ.

เร่ือง หนังสือยืนยันราคา
เรียน กรรมการพิจารณาผล

ตามท่ี บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาจ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3 อู,แพรกษา-บ่อดิน ด้วยวิธีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 598,000 บาท (ห้าแสนเด้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ซํ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว บริษัท ฯ จึงขอยืนยันราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ไ:วทั ั;้ไน"':
(นางพิชญากร แสนฝา) 

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

® service OOAS©'
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
อู,แพรกษา-บ่อดิน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที, ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ 
ปลอดภัยบริเวณอู,แพรกษา-บ่อดิน กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
เลขที่ ๐๐๘/๒££๖๓ ลงวันท่ี ๑๕: มิถุนายน ๒££๖๓ น้ัน

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑££.๐๐ ) จำนวน ๑ หน่วย/u n it ผู้เสนอราคาที,ชนะการ 
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนค์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด 
เป็นเงินทั้งสิ้น <£๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒££๖๓

(นายสวงค์ ฉิมพสิ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที, ๓ ปฏิบัติการแทน 

ผ้อำนวยการองค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ
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