
บันทึกข้อความ
BMTTK

B an g kok  M m s  T ra n sit A u th o r ity

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕-๕:๙๖๕ 1 ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี (ลุกม.) กนก. ^ ^ )/๖๕๖6ท วันท่ี ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย (อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มมูธรรม) เขดการเดินรถที่ d
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ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดท ำส ัญ ญ าจ ้างร ักษ าความ ป ลอดภ ัย  
อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถที่ ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ จำนวน ๓ อัตรา มีกำหนด 
ระยะเวลา ๑  ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดอายุสัญญาเปีนเงิน 
จำนวนทั้งสิ้น ๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-บาท (ฟ้าแสบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามสัญญา เลขที่ จ.๑๑๓/๒ ๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เขอร์วิส จำกัด รายละเอียด  
ปรากฏตามสำเนาสัญญา ที่แบบมานี้

จึงเรียบมาเพิ่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิมูลย์ ไทยสวัสด)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิ'บติการแทบ ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบ้ตการเดินรถ ๒ (อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม) เขตการเดินรถที่ ๘

สัญญาเลขท ี่ . y . r . ร . ? . ® ? .............

สัญญาฉบับบี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที, ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ?’ห ้.p .O M .M k??...........................ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ ท่ี ๘๐๔/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งต่อไปโนสัญญาบี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง'' ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โดย นางพิซญากร แสนฝา 
กรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีสำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๖๖๓/๘๖๙ ซอยหมู,บ้านปีนเจริญ 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติ 
บุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๑๔๙๖๒ ตามหนังสือรับรองรองบริษัท ฉบับที' ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๗๒๔๑ ลงวันที่ 
๑๗ ก ันยายน ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญาบี้ มอบอำนาจให้ นายไพรรัช มินทร ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญาบี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ 
สิ้นอายุวับที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แนบท้าย 
สัญญาบี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาบี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกับมีฃ้อความดังต่อไปบี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 
บริเวณอู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มน ูธรรม กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ เขตการเด ินรถที, ๘ เลขที, ๑๐๐ 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุ 
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๓,๘๘๘.๘๙ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย 
แปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ต่อคบต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวด 
ม ีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที' ๓๐ ก ันยายน ๒๔๖๔ 
เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวง

/๑.๒...



๒

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
ต้ังแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวันทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ช่ัวโมง 
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบ้ติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบ ัต ิงานหรือมาปฏิบ ัต ิงานไม1ครบ 
จำนวนหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างทักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๒ (สิบสอง) ช่ัวโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนชั่วโมงที่ไม่ไต้ปฏิบัติงาน และผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๒.-บาท (สี'สิบสอง 
บาทถ้วน) ต่อคนต่อวัน 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 ดังน

๒.® งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ ่ายค ่าจ ้างเป ็นจำนวนเง ินงวดละ ๔๑,๖๕๐.-บาท 
(สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ งวดที, ๑๒ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินงวดละ ๔๑,๘๕๐.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพัน 
แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น 
๕ ๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม และผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างได้ตรวจการ 
ให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ไต้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้าง 
จะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน 

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซ่ือสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ 
มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม1ตากว่า 
การศ ึกษาภาคบ ังค ับตามกฎหมายว่าด ้วยการศ ึกษาภาคบังค ับ ม ีอาย ุไม ่ตากว่า ๒๕ (ยี่ส ิบห้า) ปีบริบูรณ์ 
และไม'เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปีบริบ ูรณ ์ และได้ร ับใบอนุญาตเป ็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
จากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงาน
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ปฏิบตดังนี้
๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ผู้ 
ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบค ุมด ูแลให ้พน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยให ้ความเคารพ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว ่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที'มาปฏิบัติ 
หน ้าท ี่หากม ีเหต ุจำเป ็นท ี1ไม ่อาจหลีกเล ี่ยงได ้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม'สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำ 
ด้วยประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก'ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของ 
ผู้รับจ้างซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ ้งรายข ื่อพร ้อมประว ัต ิและภาพถ ่ายไม'เก ิน  ๖ (หก) เดือน 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก' ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน้ีง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแมีใดๆ 
ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
มีความประพฤติที่ไม'เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว ่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ 
ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓ .๒ .๑0 จ ัด อ บ รม พ น ัก งาน ร ัก ษ าค วาม ป ล อดภ ัยขอ งผ ู้ร ับ จ ้าง ให ้อย ู่ใน  
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้



(ริ̂

/ ๓.๒.๑๑...
๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 

จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก1พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด้วยค'าใข้จ่ายของผู้ 
รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซื่งกฎหมายให้มือำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ 
ประซาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้ร ับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าทีตาม 
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นซอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ใบกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยขนํของผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายทีเกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดซอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใข้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที,และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก,ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที, แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ซนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบซดไข้ด่าความเสียหายให้แก,ผู้ว่า 
จ้าง ผ ู้ร ับจ้างอาจซดใช้ให ้เป ็นทรัพย์ส ินประเภทและซนิดเด ียวกัน หรือโดยขดใช้ราคาให้ตามราคาหรือ 
ค่าเสียหายจริงในป้จจุบันแต่ไม,เกินราคาเดิมที่ผ ู้ว ่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของ 
ทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยซอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับ 
จ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๕๐๐.-บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง ในแต่ละครั้ง 
เป ็นหนังสือให้ผู้ร ับจ้างหรือผู้แทนของผู้ร ับจ้างทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วันทำการ นับถัดจากวันทราบเหตุ 
ด้งกส่าว เพิอเห้ผู้รับจ้างซแจงเบนหนังสิอต่อผู้ว่าจ้างภายเน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันทเด์รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 
ในกรณ ีผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณาคำซ ี้แจงแล ้วเห ็นว ่าไม,มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที ผ ู้ร ับจ้างไม่ซ ี้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีส ิทธิปรับผู้ร ับจ้างได้



๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 

ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้าง 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใข้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ในระหว่างปฏิบ้ติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 

ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ หากความเส ียหายหร ือล ูญหายของทรัพย ์ส ิบซ ี่งผ ู้'ร ับจ ้างต ้อง 

รับผิดขอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ 

ความรับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนใบความผิดนั้นยิงหย่อนกว่ากัน 

เพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้างหรือบุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง

๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซี่งไม่อยู่ในวิสัยที่ 

ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 

ปฏิป็ติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงาบรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 

ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สิบของบุคคลภายบอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 

บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่บำมาใช้ในสำนักงาบของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิน้ติงาบและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 

ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

หรือละเลยต่อการปฏิน้ติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ช้อ ๔ หน้าท่ีและความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้

๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก,บุคลากรของ 

ผ ู้ว ่าจ ้างหร ือบ ุคคลท ีผ ่านเข ้าออกในบริเวณเขตรับผ ิดขอบของผ ู้ร ับจ ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ,งของและ 

ยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงาบของพนักงาบรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 

จัดทำประกาศกำหนดหน้าท ี่และจุดปฏิบ ัต ิงานดังกล ่าวต ิดประกาศไว้ ณ กลุ่มงาบปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ 

(อู่รามอินทรา -ประดิษฐ์มนูธรรม) เขตการเดินรถที่ ๘

๔.๓ กรณีทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ้างเก ิดความเสียหายหรือสูญหายอันเน ืองมาจากการ 

โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ 

ขนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก่ผู้รับจ้างใบการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ 

(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน 

ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไร้ใบสัญญานี้
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๔.๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตรที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุข ัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับสัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก 
ผู้รับจ้างไม่ซดใช้ไห้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที

หากค ่าปรับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม,เพิยงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที'เหลือที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกับการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอด 

หน่ึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้ 
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนด้งกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

/กรณีผู้รับจ้าง...
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กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าธีเนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที,จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง 

มวลซนกรุงเทพ เลขที แ-๖๓-X-R0-O®©te ลงวับที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ห้า ของราคาจ้างมามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใข ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันตังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ 
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพัน 
ตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว ่าจ้างภายใน ๗ 
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม,มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ์อ ันหนึ่งอ ันใดทีผ ู้ร ับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที'กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ตังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ©๐. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ 

ท่ี (ร:๑๐/๒(ทว๓ เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักรักษาความปลอดภัย 
อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม 
กลุ่มงานปฏินัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
เขตการเดินรถที่ ๘
ท่ี ๕๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักรักษาความปลอดภัย 
อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ 
เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม 
กลุ่มงานปฏิบตการเดินรถที่ ๒ 
เขตการเดินรถท่ี ๘
และแผนผังอู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน ๔ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
เขตการเดินรถที่ ๘ 
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
อู่รามอินทรา - ประดิษฐ์มนูธรรม 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒
เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



สัญญานี้ทำขึ้นเป ็นสองฉบับ ม ีข ้อความถูกต้องตรงกัน ค ู'ส ัญญาไต้อ ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผู้ว่าจ้าง 

. ผ ูร้ับจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
โดย นายไพรรัช มีนทร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ

ลงซ่ือ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
พยาน

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
.พยาน



BMTA

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย อู่รามอิบทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถท่ี ๘

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มบูธรรม กลุ่มงานปฎิบัตการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อู่รามอิบทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่ม 
งานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. นายสมศักด สุขสดใส
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ เขตการเดินรถที่ ๘ 

๒. นายอรรศนัย ขำคม

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ
หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ เขตการเดินรถที่ ๘

๓. นางสาวกัญจน่ณัฏฐ์ วราวง์คำ 
หัวหน้างานบริการ

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(นายวิชา สินอุดม)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๘



BA/I7A
คำส์ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถทื่ ๘ 

ท ๕๗๖/๒๕๖ต
เรอง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความ 

ปลอดภัย อ ู่รามอิบทรา-ประดิษเมนูธรรม งานปฎินัตการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธีประกวด

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษเมนูธรรม กลุ่มงานปฏิบํติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ CJ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์’ (e-bidding) และเพี่อไห้เป็นไปตามระฒยบกระทรวงการคล*งว่าด้วยการจัดซื่อจัดจ้าง และการ 
ปริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี่เป็น คณะกรรมการตรวจ!ปพัสดุ สำหรับการประกวด 
ราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม กลุ่มงานปฏิป้ติการเดินรถ ๒ เขต 
การเดินรถที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์’ (e-bidding)

ราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (e-bidding)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิปติการเดินรถ ประธานกรรมการฯ

ทเกยวของ เขตการเดนรถท C

๒. หัวหน้างานธุรการปฏิปติการเดินรถ 

ที่เกี่ยวข้อง เขตการเดินรถที่ «•

กรรมการ

๓. พนักงานธุรการ <r งานธุรการปฎิบํติการเดินรถ กรรมการและเลขานูการ

ที่เกี่ยวข้อง เขตการเดินรถที่ KT

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามส์ญญา

ตั้ง ณ  วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา สินอุดม)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ (5



รายละเอยีลคณุสมบตัแิละเงือ่นไชตา่ง ๆ ชองเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอลภยั
กลุม่ปฏบิตักิารเลนิรถ 2 (ลูร่ามอนิหรา-ประดษิฐม์ญธรรม) เชตการเตนิรถที ่ 8

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

คณุสมบตัชิองผูผู้ย้ีน่ขอ้เสนอหรอืผู้แฮนอ.ราคา
1. ผู้ยี่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาเองได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก นาย 

ทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยเองจัดส่งเอกสารหลักฐานไป 
พร้อมกับการเสนอราคา

2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาเอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด
คณุสมบตัเิจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

1. เป็นเพศชาย ลัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปิ ถึง 60 ปี บรืนุ,รณ
2. สำเรืจการสีกษาตามหลักสูตรการสิกษาภาคบังคับ ที่!ข้อยูในขณะที่สำเร็จการสีกษา โด ยเอง  

จัดส่งเอกส่งหลัดฐานการสีกษาให้องคัการตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. เองไเรับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยจัดส่งเอกสารเป็น 

หลักฐานให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยเองจัดส่งเอกส่งหลัดฐานการสีกษาให้องค์การตรวจสอบ 
ก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

4. เองมีใบรับรอง ผ่านการสิกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาข้พรักษาความปลอดภัย จากสถาน 
สิกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยเองจัดส่งเอกส่งหลัดฐานการสีกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะ 
ปฏิบัติหน้าท่ี

5. เองไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์ 
และมี

ร่างกายที่แข้งแรง ไม่เป็นผู้ทุ-พลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟันเหีเอน พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
6. เองไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยได้รับโทษจำดุกถึงที่สุดให้ 

จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับข้วิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ ตาม 
ประมวล กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เร้นแต่ 
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ใเกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
ก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมีใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยเองจ ัดส ่งเอกส ่ง 
หลัดฐานการสีกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
หนา้ทีแ่ละความรบัผลิชอบชองเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอลภยั

1. ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์,สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์,และอลังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพื้นที ่
ของ ผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสิยหาย

2. ดูแล จัดระเบียบการจอดรถยนตโดยสาร ภายในบริเวณลานจอดรถมีให้กีดขวางการจราจร
3. ตรวจตราบุคคลท่ีมีพฤติกรรมอันมีพิรุธ เพื่อบีองกันเหสุร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ใด้รับมอบหมาย / ^ \



ขอ้กำหนดรายละเฮยีฅทณุสกัษณะและฟอนไซอืน่ ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 รื่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559
2. เงินค่าพัสดุสำหรับการนี้อหรือจ้างครั้งนี้ ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564  การลง 

นามในสัญญาหรือช้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองคัการไต้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้ว 
เท่าน้ัน

3. องค์การทรงไว้รื่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมีไต้ลงนามในสัญญา 
ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้รื่งลิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสิยหายใดๆจากองค์การ

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องใฟ้,นการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยนกหวีด วิทย ุ
รับ-ส่ง ลือสาร บัตรผู้มาติดต่อ หรือ บัตรผ่าน เช้า -  ออก สนุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ ไฟฉาย 
รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
หากเครื่องหนึ่งเสิยหรือช้ารุดจะต้องหามาทดแทนใหม่

5. ผู้รับจ้าต้องจัดหาเครื่องแบบ หรือ‘รุดฟอร้มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน 
ให้ติดบีาย ข้อ-นามสกุล ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยผู้รับจะต้องแจ้ง ข้อ-นามสกุล 
พร้อมทั้งรุปถ่าย ให้องค์การทราบล่วงหน้า

6. ต้องแจ้งรายข้อพร้อมประวัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติหน้าที่ ภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

6.1 ประวัติ-วุฒิการสิกษา
6.2 รูปถ่ายบีจวุบัน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป
6.3 สำเนาทะเบียนบัานที่อยู่ป้จจุบัน
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
6.5 เอกสารสอบประวัติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติ

และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว "ผู้รับจ้าง" ต้องแจ้งให้ "ผู้ว่าจ้าง" ทราบอย่างน้อยก่อน 1 วันทำการ
7. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
8. ผู้ว่าจ้างจะต้องกำช้บกวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามเสพสุรา สิงเสพติด เล่นการ 

พนัน หรือ หลับในขณะปฏิบัติหน้าท่ี
9. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบล้วนตามสัญญา "ผู้รับจ้าง" รนยอมให้ 

"ผู้ว่าจ้าง" ปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน 
และในแต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ขัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตรา 
ค่าจ้าง ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อขัวโมง เศษของขัวโมงคิดเป็น 1 ขัวโมง จนถึงเวลาที่ "ผู้รับจ้าง" 
จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบล้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ "ผู้ว่าจ้าง" บอกเลิก 
สัญญาแล้วแต่กรณี
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10. หากผู้จ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้รับ 
จ้างติองรับดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมานทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่!ม่มา 
ปฏิบัติงานภายในหน่ึงขัวโมง นับดั้งแต่เวลาที่เริ่มกำหนดดูแลรักษาความปลอดภัย แต่ติองไมใซ่เจ้าหน้าที ่
รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน

11. ผู้รับจ้างจรรติองสิกษารายละเอียดและทำความเจ้าใจขอบเขตงานที่ติองรับผิดซอบตาม 
ลัญญาจ้าง รวมถึงจ้อกำหนดต่าง ๆ ท้ังหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกติองครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง 
และไม่๓ ดจ้อใต้แย้งในภายหลัง

12. รายละเอ ียดการจ ้างเห มาร ักษาความปลอดภ ัยทร ัพ ย ้ส ินท ี่เป ็นล ังห าร ิมทร ัพ ย ้และ  
อสังหาริมทรัพย้ ทั้งหมดท่ีมีอยู่

12.1 อัตราจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน
12.2 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเจ้าปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้น วันเลา'ร์- 

อาทิตย้ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน (24 ขัวโมง)
- ผลัดที่ 1 ดั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.จำนวน 1 คน ประจำจุดตามผังที่

แนบมาพรอมนิ
- ผลัดท่ี 2 ดั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งข้ึน จำนวน 2 คน ประจำ 

จุดตามแผนผังแนบมาพร้อมนี้
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๘ 

เร่ือง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์ 
ม'yธรรม กลุ่มงานปฏิบ้ตการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถท่ี ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๘ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงาน 
รักษาความปลอดภัย อู่รามอินทรา-ประดิษฐ์มบูธรรม กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๘ ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
Bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ ลงวับที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บ้ัน

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๔) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอ 
ราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง 
ส้ิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า 
ยอื่นๆ ท้ังปวง

(นายวิชา สินอุดม)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ '๘


