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เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ ๑

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๑

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญา จ ้างร ักษาความป ลอดภ ัย  อู่รังสิต 
กล ุ่ม ป ฏ ิบ ัต ิการเด ิน รถท ี่ ๒ และ ๓ เขตการเด ิน รถท ี่ ๑ ตาม ส ัญ ญ าเลข ท ี่ จ .๑๑๔ /๒ ๕ ๖๓  ลงวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ร ักษาความปลอดภัย เคพีเอ ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอ ียดปรากฏ 
ตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทํ๒ฑสดี้)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓ ๒ 0  
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สัญญาจ้างรักษาความปลอดภย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถท่ี ๑ อู่รังสิต
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ส ัญญาฉบับนี้ทำฃึ๋,น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที, ๑๓๑
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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผ ู้อำนวยการฝ ่ายบริหาร ตามคำสั่ง 
องค ์การขนส ่งมวลขนกรุงเทพ ที, ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันท ี, ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ชงต ่อไปในส ัญ ญ าน ี้ 
เร ีย ก ว ่า  "ผ ู้ว ่าจ ้าง"  ฝ ่ายห น ึ่ง  กับ บร ิษ ัท  ร ักษ าค วาม ป ล อ ด ภ ัย  เค พ ีเอ ็น  แอนค์ เซอร์ว ิส จำก ัด 
โดย นางพิซญากร แสนฝา กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  กรุงเทพมหานคร กรมพ ัฒ น าธ ุรก ิจการค ้า กระทรวงพาณ ิฃย์ 
สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ ๑๖๖๙/๘๖๙ ซอยหมูบัานป่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ปรากฏตามหน ังส ือร ับรองของสำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัท  
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๑๔๙๖๒ 
ตามหนังสือรับรองรองบริษัท ฉบับท่ี ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๗๒๔๑ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ 
และได ้ร ับใบอน ุญาตประกอบธุรก ิจร ักษาความปลอดภ ัยจาก นายทะเบ ียนแห ่งพระราขบ ัญ ญ ัต ิธ ุรก ิจ 
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ใบอนุญาตออกให้วับที ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ล ิ้นอาย ุว ันท ี่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนา 
ใบอน ุญ าตประกอบธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภ ัย แนบท ้ายส ัญญาน ี้ มอบอำนาจให ้ นายไพรรัช มินทร 
ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง,' 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑  ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ ้างและผ ู้ร ับ จ ้างตกลงร ับ จ ้างบ ร ิการร ักษ าความป ลอดภ ัย  
ภาย'ในบริเวณลู่รังสิต กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเดินรถที่ ๑ และ ๒ เขตการเดินรถที, ๑ เลขที' ๔๙/๓๘๒-๓๘๔ 
ถนนรังสิต - ปทุมธานี อำเภอธ ัญ บ ุร ี จ ังหวัดปทุมธานี โดยม ีรายละเอ ียดและเง ื่อนไข ตามที่ระบุไว้ใน 
เอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๘ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๓,๔๔๑.๖๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพับห้าร้อย 
สี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) ต่อคน ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวด 
เป็นจำนวนเงิน งวดละ ๑๐๘,๓๓๓.๓๓ บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) 
รวม ภ าษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  ม ีก ำห น ด ร ะ ย ะ เว ล าก าร จ ้าง  ๑ (หนึ่ง) ปี น ับต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ ต ุลาคม ๒๔๖๓

/ถึงวันที่



ถึงวันที, ๓๐ กันยายน ๒๕:๖๔ รวมค่าจ้างตลอดอายุส ัญญาจ้างเป ็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๑,๓ ๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี ้
ตั้งแต่วันท่ีระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวันทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ช่ัวโมง 
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม,มาปฏิบ ัต ิงานหรือมาปฏิบ ัต ิงาน 
แต่ไม,ครบถ้วน หรือมาแต่ไม,ปฏ ิบ ัต ิงานผู้ร ับจ ้างต ้องร ืบดำเน ้นการจ ัดหาพน ักงานรักษาความปลอดภัย 
มาแทนทันที แต่ต้องโมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที,ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติ 
งานในผลัดต่อไป

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม,มาปฏิบ ัต ิงานหรือมาปฏิบ ัต ิงานไม,ครบ 
จำนวนตามสัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ใบ กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับ จ ้างมาป ฏ ิบ ัต ิงาบ ครบ จำน วน  
ตามสัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม,ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างปรับในอัตรา 
ช่ัวโมงละ ๑๐๙ บาท (หนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน)

การปรับตามช้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผ ู้ว ่าจ ้างต ก ลงช ำระค ่าจ ้าง  เม ือผ ู้ร ับ จ ้างป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ต าม ส ัญ ญ าจ ้างใน ข ้อ  ๑ 

แ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างห ร ือ ผ ู้แ ท น ข อ งผ ู้ว ่าจ ้างได ้ต รวจร ับ ก ารก ารจ ้างไว ้ถ ูก ต ้อ งค รบ ถ ้วน แ ล ้ว  โด ยจะจ ่าย  
ค ่าจ ้างเป ็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๑๐๘,๓๓๓.๓๓ บาท 
(หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ต่อเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอด 
อายุสัญญาจ้างจำนวน ท้ังส้ิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ว่าจ้าง 
จะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างไต้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้ตรวจ 
รับมอบงานที,ส่งมอบ ในแต ่ละงวดเร ียบร้อยแล ้วภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ได้รับใบแจ้งหนี้ 
โดยผู้ร ับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเม ือครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไดให้บริการครบถ้วน 
ในแต่ละเดือน

ในกรณีที,รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตั้า ภายหลัง 
ส ัญญาน ี้ มีผล,ใช้'บังคับ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิร ้องขอเพ ิ่มอ ัตราค ่าจ ้างเฉพาะค ่าแรงของพน ักงานของผ ู้ร ับจ ้าง 
ตามอัตราส ่วนต่างของค่าจ้างขั้นต ั้าท ี่ร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มขึ้น ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด้วยเหตุผลท ีสมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้าง ไม,สามารถตกลงตามที,ร ้องขอเพราะเหตุข ัดข ้องด ้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

เอ



๓

ข้อ ๓. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้ร ับจ้างตกลงจะจัดพนักงามรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดื มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕:๕:๘ และมีการศึกษา ไม่ตรก'ว่า 
การศ ึกษาภาคบ ังค ับตามกฎหมายว่าด ้วยการศ ึกษาภาคบังค ับ ม ีอาย ุไม ่ตากว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ 
และไม,เกิน ๕๕  (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 
จากนายทะเบียนตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕:๕๘ โดย'โบอนุญาต เป็นพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติด้งนี้

๓.๒.๑ จ ัดให ้ม ีพน ักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์ส ิน 
ของ ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
บีองกัน การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ ้งห ร ือให ้พ น ักงาน ร ักษ าความป ลอดภ ัยแจ ้งให ้ ผ ู้'ว ่าจ ้าง 
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยให ้ความสะดวก 
แก่ผู้'ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕  ควบค ุมด ูแลให ้พน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยให ้ความเคารพ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ ้าหน ้าท ี่ของผ ู้ว ่าจ ้างและปฏ ิบ ัต ิต ่อผ ู้มาต ิดต ่อหร ือใข ้บร ิการของผ ู้ว ่าจ ้างด ้วยความ 
สุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติ 
หน้าท ี่หากมีเหตุจำเป ็นที่ไม,อาจหลีกเล ียงได ้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ ็บปวยจนไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ ผู้ร ับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้ร ับจ้าง จะต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำ 
ด้วยประการใดๆ เป็นที,เส ียหายหรือเส ื่อมเลียแก'ผ ู้ว ่าจ ้างไม่ว ่ากรณ ีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ 
ของผู้รับจ้างซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว ่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ 
และที่จะออกใช้โนภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ ้งรายซ ื่อพร ้อมประว ัต ิและภาพ ถ ่ายไม,เกิน ๖ (หก) เดือน 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี๋ให้แก, ผู้ว่าจ้างภายใบ ๓๐ (สามสิบ) วับ 
นับแต่วันลงนามใบสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลด้งกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง



๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม,เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสือมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้ร ับจ้าง 
ต้องจัดให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มี 
ข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างทีเปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่อง 
ต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติทีไม,เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้าง 
ผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จ ัดอบรมพน ักงาบร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให ้อยู่ 
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จ ัดหาเครืองแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณีอื่น 
ท ี่จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ให ้แก'พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้าง ด ้วยค ่าใช ้จ ่าย 
ของผู้รับจ้างเอง พร้อมติดบีายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน 
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบ 
ของทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประซาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือน 
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผ ู้ร ับ จ ้าง จะวางกฎเกณ ฑ ์หร ือระเบ ียบในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ 
ตามสัญญานี้โดยไม,ได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ 
หน้าที่ ผ ู้ร ับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ 
เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยซน์ 
ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องขดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเส ียหายหรือส ูญหายอ ันเก ิดจากการโจรกรรมทรัพย ์ส ิน  

ซึ่งเก็บไวิในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง อะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียทายหรือสูญหายอันเกิดแก,ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที'ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์ส ินทีเห ็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตา 
หรือ เป็นทรัพย์สินทีผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทีภประเภท 
ขนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที,ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดซอษซดใช ้ค ่าความเส ียทายให ้แก ่ 
ผ ู้ว ่าจ ้าง ผ ู้ร ับจ้างอาจซดใข้ให ้เป ็นทรัพย์ส ินประเภทและชนิดเด ียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคา 
หรือค่าเสียหายจริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที,ผู้ว ่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสือมราคาตามอายุการใช้งาน 
ของทรัพย์สิน
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๓.๓.๕  ใน กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ีบ กพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครัง ครังละ ๑,๓๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้ร ับจ้างหรือผู้แทนของผู้ร ับจ้างทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วับทำการ นับถัดจาก 
วันทราบเหตุดังกล่าว เพ ื่อให้ผู้ร ับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว ่าจ ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
ร ับแจ้งจากผู้ว ่าจ ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้าง 
ไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขี้นแก'ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใข้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ ห าก ค วาม เส ียห ายห ร ือ ส ูญ ห ายข อ งท ร ัพ ย ์ส ิน ซี'งผ ู้ร ับ จ ้าง  
ต ้องร ับ ผ ิดขอบ เก ิดข ี้น เพ ราะผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือบ ุคลากรของผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ่วน ผ ิดอย ู่ด ้วย คู,ส ัญญาจะร่วมกัน 
รับผิดโดยให้ความรับผิดของคู,สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่ก ับการที่ค ู'ส ัญญาแต่ละฝ่ายได้ม ีส ่วนในความผิด 
นั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก,ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเส ียหายหรือส ูญหายอันเก ิดจากภัยต ่างๆซึ่งไม'อยู่ในวิส ัย 

ท ี่ผ ู้ร ับจ้างจะบีองกันได้ เว ้นแต่ความเส ียหายนั้นเก ิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเล ินเล ่อ หรือละเลย 
ต่อการปฏิบีตหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม'ต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายไม,ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัว 
ของบุคลากรของผู้ว ่าจ้างที่นำมาใซในสำนักงานของผู้ว ่าจ ้างเพ ื่อประโยขน'ในการปฏิบ ัต ิงานและได้แจ้ง 
ให้ผู้รับจ้างทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาท 
เลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีตังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากร 

ของผ ู้ว ่าจ ้างหร ือบ ุคคลท ีผ ่าน เข ้าออกในบริเวณ เขตร ับผ ิดขอบของผ ู้ร ับจ ้าง เซ่น การตรวจด้นสั่งของ 
และยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๕

/ ๔.๒ กำหนด
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๔.๒ กำหนดหน้าท ี่และจุดปฏิบ ัต ิงาบของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน 
และจัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ b  
และ ๓ อู่รังสิต เขตการเดิน รถท่ี ๑

๔.๓ กรณ ีท ร ัพ ย ์ด ัน ข องผ ู้วาจ ้าง เก ิด ความ เส ียห ายห ร ือส ูญ ห ายอ ัน เน ือ งม าจาก  
การโจรกรรม ซึ่งผ ู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดตามดัญญานี้ ผู้ว ่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน 
พร้อมระบุ ชนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง

๔.๔ ผ ู้ว ่าจ ้างจ ะ ให ้เว ล าแ ก ํผ ู้ร ับ จ ้างใน ก ารต ิด ต าม เอ าท ร ัพ ย ์ส ิน ท ี่ส ูญ ห ายค ืน  
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนด 
แล้วยังไม่ได้คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตรภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส ่วนต ่างของค่าจ ้างข ั้นตาท ี่ร ัฐบาลกำหนดเพ ิ่มข ึ้นซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะพ ิจารณาด ้วยเหต ุผลท ี่สมควร 
และเป ็นธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม ่สามารถตกลงตามท ี่ร ้องขอเพราะเหตุช ัดข ้องด ้านงบประมาณหรือเพราะ 
เหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 

ให้เก ิดค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก1ผู้ว ่าจ ้าง ผู้ร ับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน 
ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิ'บติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันทํ

ห ากค ่าป ร ับ  ค ่า เส ีย ห าย  ห ร ือ ค ่าใช ัจ1าย ฑ ีบ ัง ค ับ จ าก เง ิน ค ่า จ ้า ง ท ีต ้อ ง ช ำร ะ  
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ย ัง 
ขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 
วันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว
<น  I d  | 6 )  9 J  I e x  6) บ  I a / o J  V  OJยังเหลออยู่อกเทำ ๒ ผู้ว่าจ้างจะดินเห้แกผู้รับจ้างทีงหมด

ข้อ ๖ . การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ได้ทันที และผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตาม 
แต่จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ 
ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที'เพิ่มขึ้น 
เพราะการจ้างบุคคลอืนทำการนี้ต ่อไป นอกจากนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิทธิระงับการจ่ายค่าจ ้างท ี่ต ้องชำระสำหรับ 
การให้บริการที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

/การว่าจ้าง.
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การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว ้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ ้างก่อน การที่ผ ู้ว ่าจ้างได้อนุญาต 
ให ้จ ้างช ่วงงานแต่บางส ่วนดังกล ่าวน ั้นไม ่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ ้างหลุดพ ันจากความรับผิดหรือพ ันระหน้าท ี่ 
ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า!!เนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก1ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที'จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำส ัญญาน ั้ผ ู้ร ับจ ้างได ้นำหลักประกันเป ็นเง ินสด ตามใบเสร็จองค์การ 

ขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่ 1-1-๖๓--X-RO-o®๑๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท 
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซื่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน 
ให ้ท ราบ ตามแบบท ีคณ ะกรรมการน โยบายการจ ัดช ื้อจ ัดจ ้างกำห น ดห รืออาจเป ็น ห น ังส ือค ํ้าประก ัน  
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญซืกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง 
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หล ักประก ัน ท ี' ผ ูร้ ับ จ ้าง น ำ มามอบให ้ตามวรรคหน ึ่ง จะต ้อ ง ม อีาย ุครอบคล ุม 
ความรับผิดท ั้งปวงของผู้ร ับจ ้างตลอดอายุส ัญญา ถ ้าหลักประกันที'ผ ู้ร ับจ้างนำมามอบให้ด ังกล่าวลดลง 
หรือเส ือมค่าลง หรือม ีอายุไม ่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ร ับจ้างตลอดอายุส ัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ผู้ร ับจ้างต ้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ ิ่มเต ิมให้ม ีจำบวบครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมา 
มอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หล ักประก ัน ท ี' ผ ูร้ ับ จ ้าง น ำ มามอบไว ้ตามข ้อ น ี้ผ ูว้ ่าจ ้างจะค ืน ให ้แก 'ผ ู้ร ับจ ้าง 
โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

/ข้อ ๙. การงดหรือลด
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ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีทีมเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ีอ ันหนึ่งอ ันใดท ี,ผู้ร ับจ้างไม,ต ้องร ับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ ืนตามที,กำหนด 
ในกฎกระทรวง ซ ึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด ้วยการจัดช ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณี 
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพอของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไป 
ภายใน ๑๕: (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสินสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ถัาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.® ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ 

เขตการเดินรถที่ ๑ ท่ี ๕๑๖/!ร<£๖๓ 
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับ ประกวดการราคา 
จ้างเหมา รักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงาน ปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ ลู่รังสิต ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๑ ลู่รังสิต
และแผนผัง ลู่รังสิต จำนวน ๖ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 
เร่ือง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติการเดินรถที่ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ 
ลู่รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคา

/อิเล็กทรอนิกส์.....



อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ลงกันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ข ัดหรือแย้งก ับข้อความใบสัญญานี้ ให้ใข้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที,เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย 
ของผ ู้ว ่าจ ้าง คำว ิน ิจฉ ัยของผ ู้ว ่าจ ้างให ้ถ ือเป ็นท ี,ส ุดและผ ู้ร ับจ ้างไมมส ิทธ ิเร ียกร ้องค ่าจ ้าง ค ่าเส ียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู'สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอบด์ เซอร์วิส 
โดย นายไพรรัข มินทร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ /พยาน

ลงซ่ือ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทีโครงการ ๖๓0๗๗๕๐๗๒๓๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๐๙๐๐๐๒๑๘



BMTAOQfkmvurtsuvvfun$0*1M
คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ 

ท่ี .. ^
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ 
และ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. บางปณิตา ข่ืนสกุล ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่๑ 
๒. บางละมัย ศิริวนิขสุนทร กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบ เขตการเดินรถที่ ๑
๓. นายวิทยา โสนายะ กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๔. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕  กลุ่มงาบนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. นางวรรณภา พลระบัล กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริการ เขตการเดินรถที่ ๑ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราฃการกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลผ่านหัวหน้าเจ้า 
หน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ ประธานกรรมการๆ ^

เขตการเดินรถที่ ๑
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๓ กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๑



๓. พนักงาบธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี c\<๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑ 

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการองคํการชนส่งมวลซน 
กรงเทพ



ขอบเขตของงาน (Terms o f Reference.TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑

(อู่รังสิต) ประจำปี ๒๕๖๔
๑. ความเป็นมา

กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การที่มี อยู่ในบริเวณอู่รังสิต ท้ังหมด 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

๒. วัตถุประสงค์
ว่าด้วยดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การ ซ่ึงมีอยู่ 

ในบริเวณอู่รังสิต โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัด ตลอดเวลา (๒๔ ช่ัวโมง) จำนวน ๘ คน ดังนี้-
- ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐0 น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๓ อัตรา
- ผลัดท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของ'วั นรุ่ง'ข้ึน จำนวน ๕ อัตรา 

๓. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดขอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้าที่การร้าษาความปลอดภัย และความ 

รับผิดขอบของผู้รับจ้าง (ตามเอกสารแนบ ๑)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔

๕. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณท่ีต้ับั.•ไ ประ'จำปี ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน 

๑,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อ*สนอ 

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด 
๗. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเย.ใสารแนบ ๒)

' 1 ' -  ' < 1

I



คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดขอบ ของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีถึง ๔๔ ปีบริบูรณ์
๒. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน 

การศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๓.ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเนยน โดยจัดส่งเอกสารเป็นหลักฐาน 

ให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๔. ต้องมีใบรับรองผ่านการผิกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาค เามปลอดภัย จากสถานผิกอบรมท่ี 

นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอไ1ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๔. ต ้องไม่ม ีโรคประจำตัวที่ม ีผลต่อการปฏิบ ัต ิงานรักษาความบลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์และ 

มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุ,พลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตพ้ืนเทืเอน พ,,อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้องจัดส่ง 
หลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

๖. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งต้านกฎหมาย และท่ัวไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกถึงท่ีสุดให้จำคุก 
สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย 
อาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีไต้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ 
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดขอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังห''เริมทรัพย์ ภายในบริเวณพ้ืนท่ีของ 

ผู้ว่าจ้าง ไมให้เกิดความเสียหายและสูญหาย
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่นๆ
๑. ผ ู้เส น อราคาต ้องไต ้ร ับ อน ุญ าตป ระกอบ ธ ุรก ิจร ักษ าคว':ม ป ลอดภ ัยจากน ายท ะเบ ียน ตาม  

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ โดยต้องจัดส่งเอกสา ไหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปล,)ดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยเคร่งครัด
๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วย 

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเช้า-ออก 
สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่สะดวกต่อการรักบทความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตาม 
จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานไต้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใด 
เครื่องหนึ่งเสียหรือชำรุดจะต้องหามาทดแทนใหม่

๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายซื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมชักมูลรายละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 
เป็นหลักฐาน ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสา ;;ดังน้ี 

๔.๑ ประวัติ -  วุฒิการศึกษา 
๔.๒ รูปถ่ายปิจจุบัน ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๑ รูป

เอกสารแนบ ๑



๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่บีจจุบัน 
๔.๔ สำเนาบัตรประซาซน
๔.๕ เอกสารสอบประวัติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติและเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคล 

ตังกล่าว “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ “ผู้ว ่าจ้าง” ทราบอย่างน้อยก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง 
๕. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ 
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดผีเกอบรมด้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

ภายในบริเวณที่รับผิดขอบให้ใซ้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟในเบื้องต้นได้ ให้ริบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้อง โทรศัพท์แจ้ง 
เบอร์ ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้หน่วยตับเพลิง หรือสถานีตำรวจ รับทราบทันที

๗. ผู้รับจ้างจะต้องกำซับ กวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา ส่ิงเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

๘. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือขุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน 
ให้มีบีายขื่อผู้ปฏิบัติงาน และขื่อบริษัทของผู้รับว่าจ้างปรากฏให้เห็นซัดเจน

๙. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา “ผู้รับจ้าง” ยินยอมให้ 
“ ผู้ว ่าจ้าง” ปรับเปีนจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณ,จากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้า•''จ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน และใน 
แต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ 'ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง 
จ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อซั่วโมง เศษของซั่วโมงคิดเป็น ๑ ช่ัวโมง จนถึงเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี “ผู้ว ่าจ้าง” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

๑๐ .ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลาปฏิบัติ 
หน้าที่อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ - ล่งหน้าที่ โดยจะต้องทำการจดแจ้งใบสมุด 
รายงานประจำวัน

๑๑.ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบัติงานเกินกว่า ๑ ผลัด กรณี 
ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเกิน ๑ ผลัด หรือจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่อู่อื่น ในสัญญาท่ีทำ 
ภับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที'เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวน ในผลัดใด หรือขาดจำนวนไป 
ในระหว่างผลัด และผู้รับจ้างไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าทดแทใ1 ผู้ว่าจ้างจะไม่ขำระค่าจ้างให้แก่ 
ผู้รับจ้างในผลัดที่ได้ปฏิบัติงานเกินกว่า ๑ ผลัด หรือส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ครบจำนวนและผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราคนละ........บาทต่อผลัดต่อคบ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากค่าจ้างตาม
สัญญาได้ด้วย

๑๒.กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ท่ีจะปฏิบัติ 
หน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้า ต้องนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
คนใหม่เข้าเปลี่ยนทดแทนภายใบ ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง แนะจะต้องไม่นำเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยคนที่ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบ ัติหน้าที่อ ีกตลอดอายุส ัญญา ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ 
เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกำหนดเวลาตังกล่าวข้างต้นหรือนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนที่ผู้ 
ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่อีก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายคนที่ยังไม่เปลี่ยนตัวคน
..............บาทต่อผลัดหรือปรับเป็นรายคนรายครั้งที่นำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่อีก คนละคร้ัง
ละ............ บาทต่อผลัด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาค่าปรับจากค่''จ้างตามสัญญาได้ด้วย



' *
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๑๓.กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาในข้อ๑๑และ๑๒ อยู่เนืองๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
๑๔.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวดๆละ ๑ เดือน (รวม ๑๒ เดือน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแต่ 

ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
๑๔.ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญาจ้าง 

รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ท้ังหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง และไม่เกิดข้อโต้แย้ง 
ในภายหลัง

๑๖.ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราขบัญณีติความปลอดภัย อาฃีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๔๔๔

๑๗.ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสงวนสิทธิ
๑. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน
๒. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิไต้ลงนามในสัญญาไต้ 

ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมือ โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ

ร
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ใบ เส น อ ราค าจ ้างด ้ว ย ว ิธ ีป ระก ว ด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (e -b id d in g )

เรียน ผอ.ขดร.๑ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที' ๑๖๖๙/๘๖๙ ตรอก/ซอย หมู'บน้นปีนเจริญ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ ๑0๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๖๖๑๔๒๙๔๗๙ โดย นางพิชญากร แสนฝา ผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้พิจารณาเงื่อนไขตาง  ๆในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๐๐๖/๒๔๖๓ 
โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองวาข้าพเจ้าเฟ้นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีก่ำหนดและไม'เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ และ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู,รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ 
เฟ้นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ 
และคาไข้จายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอน้ีจะยืนอยูเฟ้นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา และ องค์การ อาจรับคำเสนอน้ี 
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนทีจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอับสมควรที่ องค์การ 
ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาสงมอบ
ข้าพเจ้ารับรองที่จะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เฟ้นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ 
องค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ 
ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก องค์การ กอบหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเฟ้นจำนวนร้อยละ ๔ 
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเฟ้นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม,ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างด้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การ ริบ 
หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน รวมทั้งยินดีซดใช้คาเสียหายใดที'อาจมีแก 
องค์การ และ องค์การ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเฟ้นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การ 
อาจเรียกประกวดราคาใหมก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับวา องค์การ ไมมีความผูกพันที'จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไมต้องรับผิดชอบในคาใช้จายใด  ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

๗. เพื่อเฟ้นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง 
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแหงคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเฟ้นหลักประกันการเสนอราคาเฟ้นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง  ๆ
ที'ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีวา องค์การ ไมต้องรับผิดชอบใด  ๆในความผิดพลาด หรือ
ตกหลน

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบรืสุทธี้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้



ห้รือการสมรู้รวมคิดกันโดยไมชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นสวน บริษัทใด 
 ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

( นางพิฃญากร แสนฝา)
กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160013686
รหัสอ้างอิง OTP vVxD
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๔๔๑๐®๔๙๖๒
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BMTA
ประกาศองคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบํตการเดินรถ 
๒ และ๓ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค ์การขนส'งมวลชนกรุงเทพ เร ือ ง  ป ระก วด ราค าจ ้าง เห ม าร ัก ษ าค วาม  
ปลอดภ ัย กล ุ่มงาน ปฏ ิบ ัต ิการเด ิน รถ ๒ แล ะ๓ เขตการเด ินรถท ี, ๑  (อ ู่ร ังส ิต) ด ้วยว ิธ ีประกวดราคา  
อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ (e-bidding) แ ล ะ เอ ก ส าร ป ร ะ ก ว ด ร าค าจ ้าง ด ้ว ย ว ิธ ีป ร ะ ก ว ด ร าค าอ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ 
(e-Bidding) เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 'นบ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒และ๓ เขตการเดินรถที, ๑  (อู่รังสิต) 
จำนวน ๑  โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เศพีเอ็น แอนด์ 
เซอร์วิส จำกัด (ไห้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓ ๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท 
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(บายวิโรจนิ แหวบทองค0า)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑ ปฏิบ้ตการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


