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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร 
ท่ี สกม. (กนก.) ^ 0  ร /' / ๒๕๖๓ วน

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.ส

๐ ๒๒๙๕ ๕๙๖๕, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี ตุลาคม ๒๙๖๓

อู่บางบัวทอง เขตการเดินรถที่ ๗ 
. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
บส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ซดร.๗

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จ ัดทำสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย อู่บางบัวทอง 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ ตามสัญญาเลขที่ จ .๑๐๙/๒ ๙๖๓  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๙๖๓ 
กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนซั่นแนล จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไะ '?K
(นายวิบูลย์ โทํซสวัสด๋ึ)

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑0๓๒0 
โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, ๐-๒๒๙๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่บางบัวทอง) เขตการเดินรถท่ี ๗

สัญญาเลขที่....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ือ ว ัน ท ี.่........#...ฅ ฝ ็!ฒ ..Mfep?...............ระหว่าง องค์การ
ขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ ที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต ่อไปในสัญญานี้เร ียกว่า "ผู้ว ่าจ ้าง" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อนเตอร์เนซั่นแนล จ้ากัด ซึ่งจดทะเบืยนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ โดย นางสาวนริสรา พันพรม 
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบอำนาจให้ นายสมศักดึ๋ ซมพัฒนา ตามหนังสือมอบอำนาจ 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๖๓ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๔/๓ ซอยพหลโยธิน ๑๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบ ุคคล 
เลขที่ ๐๑๐๔๔๔๔๐๓๒๗๔๔ ตามหนังส ือร ับรองรองบริษ ัท ฉบับที' £๑๐๐๙๑๒๒๐๑๔๔๖๖๔ ลงวันที่ 
๓ กันยายน ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก นาย 
ทะเบียนแห้งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาคว1มปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนตามพระราซบัญญัติธุรกิจ 
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันที, ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๐ สิ้นอายุวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญา 
นี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง', อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงภันมืข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 
บริเวณอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ เลขที่ ๖/๑๔๑ หมู, ๑ ตำบลบางบัวทอง 
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 
จำนวน ๒ อัตรา อ ัตราค ่าจ ้าง ๒ ๐,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อเดือน รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จ้านวน ๑๒ งวด ม ีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๔๖๓ ถึงวับที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ เป ็นราคาค ่าจ ้างท ั้งส ิ้น  ๔ ๘ ๐ ,0๐ 0.-บาท (สี,แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

/ ๑.๒...
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๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
ตั้งแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวันทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการวันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ช่ัวโมง 
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีพนักงาบรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมานทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ใบกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม1มาปฏิบ ัต ิงานหรือมาปฏิบ ัต ิงานไม่ครบ 
จำนวนหรือมาแต่ไม'ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยอมใท้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและ 
ยอมใท้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๔๘๐.-บาท (ที่รัอยแปดสิบบาทถ้วน)

ใน กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับ จ ้างมาป ฏ ิบ ัต ิงาน ครบ จำน วน  
ตามสัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมใหัผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้าง 
ตามจำนวนช่ัวโมงท่ีไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๐.- บาท (ท่ีสิบบาทถ้วน) 
ต่อคนต่อวับ โดยเศษของนาทีถ้าเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงจ ่ายค ่าจ ้างและผ ู้ร ับ จ ้างตก ล งร ับ ค ่าจ ้างตาม ส ัญ ญ าจ ้าง ข้อ ๑ 

และผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน 
๑๒ งวด งวดละ ๔๐,๐๐๐.-บาท (ที่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (ที่แสนแปดหมื่น 
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีได้รับใบแจ้งหน้ี โดยผู้รับจ้างจะต้องล่งใบแจ้งหน้ีให้ ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ 
๓๐ (สามลิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงาบรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยับหมั่นเพียร ไม1เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม'มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๕๘ และมีการคิกษา ไม่ตรก,ว่า 
การคิกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคิกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตาก,ว่า ■ ๒๕ (ยสิ!#ไ). ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 
$ 0  .''ใ-รเทิสิirj ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จ ัดให ัม ีพ น ักฬ ่น เภ^ความป ลอดภ ัยตรวจตราด ูแลท ร ัพ ย ์ส ิน  
ของ ผ้ว่าจ้างบุคลากรของผ้ว่าจ้างและผ้มาติดต่อ รวมทั้งร!มาตรการฟ้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นเท  Mm.

/ ๓.๒.๒...
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๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยให ้ความสะดวก 
แก่ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.(ะ ควบค ุมด ูแลให ้พน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยให ้ความเคารพ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว ่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกคเงที่มาปฏิบัติ 
หน ้าท ี่หากม ีเหต ุจำเป ็นท ี่ไม ่อาจหลีกเล ียงได ้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ ็บป ่วยจนไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำ 
ด้วยประการใดๆ เป็นที่เลียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม'ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของ 
ผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใข้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ ้งรายซ ื่อพ ร ้อมป ระว ัต ิและภาพ ถ ่ายไม ่เก ิน  ๖ (หก) เดือน 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก' ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที1ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบ้ติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อ ีก และ ผู้ว ่าจ ้างตรวจพบให้ถ ือว่าผู้ร ับจ้างผิดสัญญา 
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

ท..เอ.®อ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครืองแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป็นในการปฏิบัต ิงานตามสัญญานี้ให้แก'พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที,เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคน 
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงเนี้ซงก่ฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ร ักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประซาซนตามท ี่นายทะเบ ียนกลางตามพระราขบ ํญ ณ ์'ต ิธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภ ัย พ.ศ. ๒๕:๕๘ 
ประทาศกำหน*!'นค้ , ^
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๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผูร้ ับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที,ตาม 
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ 
ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของ 
ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไวในอาคารสถานทีและปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จำนวนโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณ ีท ีผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดชอบซดใช ้ค ่าความเส ียหายให ้แก ่ 
ผ ู้ว ่าจ ้าง ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือ 
ค่าเสียหายจริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว ่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของ 
ทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิหน้าท ี,บกพร่อง ไม่ 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง 
ไต้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๔๘๐.-บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้ง 
เป ็นหนังสือให้ผู้ร ับจ้างหรือผู้แทนของผู้ร ับจ้างทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วันทำการ นับสัดจากวันทราบเหตุ 
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับสัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 
ในกรณ ีผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณาคำซ ี้แจงแล้วเห ็นว่าไม ่ม ีเหตุอ ันสมควร หรือในกรณีที ผู้รับจ้างไม,ช ี้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที'พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม'ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก'ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ไต้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ ห ากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรชองผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด ้วย คู'สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ 
ความรับผิดของคู,สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไต้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน 
เพียงไร น1/  ‘, 1.' Y
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๓.๔ ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก,ทรัพย์สินของผูว้ ่าจ้างหรือบุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเส ียหายหรือส ูญหายอันเก ิดจากภัยต ่างๆซ ึ่งไม ่อยู่ในว ิส ัย 

ที่ผู้รับจ้างจะป้องกันไต้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดขอบขดใข้ค่าเสียหายไม,ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์ลินล่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยขน่ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมีตังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผ ู้ว ่าจ ้างหร ือบ ุคคลท ี่ผ ่าน เข ้าออกในบริเวณ เขตร ับผ ิดขอบของผ ู้ร ับจ ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและ 
ยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าท ี่และจุดปฏิบ ัต ิงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน 
และจัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานตังกล่าวติดประกาศไว้ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
(อู่บางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗

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

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก,ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ 
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ไต้คืน 
ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔ .๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว่าจ้างไม1สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุซ ัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน



๖

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม'ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก'ผู้ว ่าจ ้างโดยสิ้นเซ ิงภายในกำหนด ๗ (เจ ็ด) วัน น ับถัดจากวันท ี่ได ้ร ับแจ้งเป ็นหนังส ือจากผู้ว ่าจ ้าง 
หากผู้รับจ้างไม1ซดใซิให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที,ห ักไว้จ ่ายเป ็นค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราซการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอด 

หน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้ 
จ้างซ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง 

มวลซนกรุงเทพ เลขที' แ-๖๓-0<-1-10-๐6๗๙ ลงวันที่ ๘, ต ุลาคม ๒๕๖๓เป็นจำนวนเงิน ๒ ๔,๐๐๐.-บาท 
(สองหมื่นสีพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ห้า ของราคาจ้างมามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ

หากค ่าปรับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ

SECURITY
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กรณีผู้รับจ้างใซ้หใ!งสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม 
สัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผ ู้ว ่าจ ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที,ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม1ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้ร ับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างขึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑0. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนล่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ 
ท่ี ๖๘๓A d๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
อู่บางบัวทอง กลุ่มงานปเนแฤP แดีนุแถท่ี ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ 
โดยวิธีประกวดเฉพาะเจว่สั่เงิ-
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ' /  ^ 7 จำนวน ๒ หน้า

P  ^  / ๑๐.๒...
SECURITY

AMORN INTfRMATiONAL CC..O'



๘
>1*

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตฃองงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ลู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๗ และ แผนผังลู่บางบัวทอง จำนวน ๕ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ หน้า
๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ลู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีประกวดเฉพาะเจาะจง 
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ 
ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

สัญญานี้ทำขึ้นเป ็นสองฉบับ ม ีข ัอความถูกต้องตรงกัน คู,ส ัญญาได้อ ่านและเข ้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี้งฉบับ

..... ....ผ ้ว่าจ้าง
J p i!  i l p i (นางพนิดา ทองสฃ)

M  ลงซ่ืค .... ผ้รับ'จ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนขันแนล จำกัด

AMORM WTFWwUia นายสมคักดี้ ชมพัฒนา ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซื่อ..... 0 ^ ..... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซื่อ..... .......... . ..........

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
..... พยาน
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ประกาศองค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ
เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑

เพการเห ินรถ'ท ี่ ๗ ไดซวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีหนังสือเข็ญซวนส่าหรับ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
อู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ฅเ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ัน

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๔.0๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้'รับการคัดเสือก ได้แก่ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนซ่ันแนล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินท้ังสิน 
๔๘๐,๐๐๐.๐๐ (สีแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี V กันยายน ๒๔๖๓

(น ายณ ัพ m  อนันด้ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

AM0 RN พ'': ' iONAL C0 ..Ltn
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บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ  ่
SECURITY AMORN INTERNATIONAL CO.,LTD. HEAD OFFICE
4/3 ซ.พหลโยธิน 13 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4/3 PH AHOLYOTH1N13, PHAHOLYOTH1N ROAD, PH AY A THAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400

โทร. 0-2115-0722,0-2615-7771 โทรสาร 0-2115-0722 
E-mail ะ amom_interguard2014@hotmail.com

วันท่ี 26 สิงหาคม 2563

o  C

เร่ือง ขออนุญาตเสนอราคาจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรียน ประธานคณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้าง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 7 มีความประสงค์จะเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานปฎิบัดิการเดินรถ 1 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 โดยกำหนด 
การปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 19.00 น ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งข้ึน จำนวน 2 คน ดังน้ันทาง 
บรีษัท รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด จึงขออนุญาตเสนอราคาดังต่อไปนี้.-

ลำดับ สถานท่ี เวลา 19.00 น. - 07.00 น. ค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
จำนวน รวม / คน/เดือน รวม / เดือน ตลอดอายูสัญญา 1ปี

1 ลู่เคหะบางบัวทอง 2 2 . -20,££5*86- —41,121.22. --------- - 4 9 4 m M .
1 a  ณ  ะ  ก

1 .................ประธานก 5ไ’1)ก 17
***หมายเหตุ*** ราคาดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษียูลค่ไเพิมไวัเป็นทีเรียบร้อยแลว................'itjf/ff 0 .กรรมท17 

.077เหาาร
จากรายละเอียดของอัตราค่าบริการดังกล่าวจ้างต้น บริษัท รักษาพํวัามปสํรด่ภัย อบรอินเตอร์เนชั่นูนนล่จากัด1 -'ะ |*พ 1 Hn ไร

อย่างยิ่งว่าคงไต้รับความไวัวางใจจากท่านให้เป็นผู้เจ้ามาดำเนินการระบบงานต้านรักษาความปลอดภัยในบริเวณหน่วยงาน'! 
ท่านในโอกาสอันใกล้นี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(นายสมศักดิ

AMOR-.’ :
CURITY

- .TiONAL C0 ..1.TD

mailto:amom_interguard2014@hotmail.com


เอกสารแนบ 4

ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE ; TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู'บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7

1. ความเป็นมา
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่บางบัวทอง) มีความจำเป็นต้องจ้าง 

เหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ขององค์การที่มีอยู่ในบริเวณ 
อู่บางบัวทองทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ขององค์การ ซ่ึงมี 

อยู่ในบริเวณอู่บางบัวทอง โดยปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 2 คน
3. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้าที่การรักษาความปลอดภัยและความ 
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ 4)

4. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2564
5. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี 2564 มีเพียงพอต่อการ
ด่าเนนการ

6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด

7. การจัดทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไต้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ 3)



องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 
กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการจ้าง รปภ.

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคา

1. ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
2. ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ม ีอาชีพเกี่ยวกับการรับจ้างรักษาความปลอดภัย
3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม พระราขบัญญัติธุรกิจรักษา 
ความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา

5. ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องปฏิบ ัต ิตามพระราฃบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด

6. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาไม,เป ็นผู้ท ี่ถ ูกระบ ุไว้ไนบัญชีรายขื่อผ ู้ท ิ้งงานและได้แจ ้ง 
เวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง 
น ิต ิบ ุคคลที่ผ ู้ท ิ้งงานเป ็นห ุ้นส ่วนผู้จ ัดการ กรรมการผู้จ ัดการ ผู้บริหาร ผ ู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานใน 
กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

7. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันภับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

8. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ 
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ, และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

9. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถ ูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห ้าม 
เข ้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

1 0 . 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 ใน ระ 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

11. ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่อยูในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

12. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ส ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี 
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ส ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

AMORN '.i.' ERNATIOMAL CO.,lTu



กุ01ฟิมป?!,ของเจา..นา/ftiirาm ามปาอคอไJ <$}พา-51J 5V'0^
1. เป็นเพศชาย สัญชาติโทย อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ โดยต้องจัดส่งเอกสารเป็น 

หลักฐานให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน โดยจัดส่งเอกสารเป็น 

หลักฐานให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องมีใบรับรองผ่านการแกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานแกอบรม 

ที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
5. ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์และมี 

ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตพื้นเห้อน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้อง 
จัดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ไห้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

6. ต้องไม่เคยมีประรัติด่างพร้อย ทั้งต้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกถึงที่สุดให้จำคุก 
หรือรับความผิดเกี่ยวกับชีว ิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล 
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่โทษสำหรับ 
ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับ 
ใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติอาชญากรรมให้ 
องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

7. ต้องแต่งเครื่องแบบผู้เสนอราคากำหนด และติดป้าย ซื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งหมายเลขประจำตัว 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโดยแจ้ง ซื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้องค์การทราบล่วงหน้า

8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัย ประกอบด้วย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเช้า-ออก และสมุดรายงาน

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยั

- ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิบที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายใน 
บริเวณพื้นที่ของผู้ว่าจ้างไมให้เกิดความเสียหายและสูญหาย

ขอ้กำหนดรายละเอียดคณุลกัษณะและเง่ือนไขอืน่ ๆ

1. ผู้เสนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม 
พระราชบัญญ้ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการ
เสนอราคา

2. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราขบัญญัติกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
โดยเคร่งครัด

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อ 
หรือบัตรผ่าน เช้า-ออก สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่สะดวกต่อการรักษาความ 
ปลอดภัยให้ครบถ้วนตามจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้
งานไต้คีตลอดเวลา หากเครื่องใดเครืองหบีงเสียหรือขำรุ1 เะตัองห้าม่P ดแทนใหม่
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4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายซื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ 
ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

4.1 ประวัติ-วุฒิการคีกษา
4.2 รูปถ่ายบีจจุบัน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่บีจจุบัน
4.4 สำเนาบัตรประซาขน
4.5 เอกสารสอบประว ัต ิอาขญ ากรรมจากสำน ักงานตำรวจแห ่งขาต ิและเม ื่อม ีการ 

เปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ “ผู้ว ่าจ ้าง”ทราบอย่างน้อยก่อน 1 วัน ทำการทุกครั้ง
5. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
6. ผู้รับจ้างต้องจัดแกอบรมด้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องด้นในการดับเพลิง ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

ภายในบริเวณที่รับผิดขอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ทันทีที่เกิดเพสิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟไหม้เบื้องต้นได้ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันทีและต้องโทรศัพท์แจ้ง 
เบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจรับทราบทันที

7. ผู้รับจ้างจะต้องกำซับกวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา ลิงเสพติด เล่นการ 
พนันหรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

8. ผ ู้ร ับจ ้างต ้องจ ัดหาเคร ื่องแต ่งกายห รือข ุดฟอร ์มของเจ ้าหน ้าท ี่ร ักษาความปลอดภ ัยท ี่จะ 
ปฏิบัติงานให้มีบีายซื่อผู้ปฏิ'มติงาน และซื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นขัดเจน

9. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา,, ผู้ร ับจ้าง” ยินยอมให้ “ 
ผู้ว ่าจ้าง ’’ปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวันและในแต่ละ 
ผลัด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ 
ผู้รับจ้างต่อคนต่อชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง จนถึงเวลาที่,, ผู้ร ับจ้าง” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
มาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ “ผู้ว ่าจ ้าง” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

10. ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลา 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ-ส่งหน้าที่ โดยจะต้องทำการจดแจ้งใน 
สมุดรายงานประจำวัน

11. ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบัติงานเกินกว่า 1 ผลัด 
กรณีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหน้าที่ต1อที่อู่อื่นในสัญญาที่ 
ทำกับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนในผลัดใดหรือขาดจำนวนไป 
ในระหว่างผลัด และผู้รับจ้างไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าทดแทน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่ 
จะได้รับตามอัตราค่าจ้างต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่ตกลง 
จ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่ไม่ตรกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน 
หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมืพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน



แผนผังอู่บางบัวทอง
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อู่จอดรฉบัวทองเคหะ
ห้อง'นา

หมายเหตุ รายละเอียดการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทรัพย์ส ินทั้งท ี่เป ็นสังหาริมทรัพย์และ 
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในบริเวณอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 ดังนี้

1. จัดพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
2. ปฏิบัต ิหน้าที่ต ั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตามแผนผังที่กำหนดจุดที่ 1 และ 2 

อายุส ัญญาว่าจ ้างม ีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564
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คำสั่ง องคํการขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ 
ท ี่. . . . ^ . ^ . ..... / ๒ ๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง 
เหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ มีความประสงค์จะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
อู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ อัตรา และเพ่ือให้เป็น 
ไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อ 
ต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ซ่วยผู้อำนวยการเขต ประธานกรรมการฯ
เขตการเดินรถที่ ๗

๒. หัวหน้างานบัญซีและงบประมาณ กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๗ 

๓. หัวหน้างานบริการ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป เขตการเดินรถที, ๗ 

อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เซิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ไนหนังสือเชีญ 

ขวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ 

ราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ 

เขตการเดินรถที่ ๗
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ 
๓. พนักงานธุรการ ๓

งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรส่ั ๑ เ ข ต ก า น

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ
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