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หน่วยงาน สำนักกภหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๓๖ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๔๖๓ วันท่ี ตุลาคม ๒๔๖๓

เรื่อง ส่งสำเนาแพร่สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ ๔ อู่พระประแดง 
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๔

ด้วย กล ุ่มงานน ิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัด ท ำส ัญ ญ าจ ้างบ ร ิก ารร ัก ษ าความ ป ลอ ด ภ ัย  
กลุ่มปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๑ เขตการเด ินรถที่ ๔ อู่พระประแดง ตามสัญญา เลขที่ จ .๑๒๐/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท ร ักาความปลอดภัย ก. ก้องกังวาน การ์ด จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

c A
(นายวิบูลย์ ไหฒฑสดี้)

ข.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ต้นฉบับ
องค์การบนล่งบวลนนกเทพBangkok Mass Transit Authority

ส ำน ักงาน ให ญ ่ เลขท ี่ ๑๓® ถนนวัฒนธรรม เข ต ห ้วยข วาง กทม. ๑ 0 ๓ ๒ 0  
โทร. 0-๒๒๙๖-0๓๓๙, 0-๒๒๙๖-©๗๔©-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๔0-๒ โทรสาร ©-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถที่ ๕ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่พระประแดง)

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...... ?.•?...?$บ ั^ ...1®1?;**?.....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญาน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่าจ ้า ง ” ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
บริษัท ร ักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำก ัด โดย นางสาวปาลินี ปาปะโน กรรมการผู้จ ัดการ 
ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผ ูกพ 'นบร ิษ ัท  ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  
กรมพ ัฒนาธุรก ิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๐๐๙๓๐๓๐ หนังสือรับรอง 
ฉบับที่ ๑๐๐๙๒๒๑๗๐๔๐๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 
๑๑/๙-๑๑/๑๐ ซอยเคหะร่มเกล้า ๓๓ ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
และไต ้ร ับใบอน ุญ าตประกอบธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภ ัยจาก นายทะเบ ียนแห ่งพระราขบ ัญ ญ ัต ิธ ุรก ิจ 
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ใบอนุญาตออกให้วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๐ สิ้นอายุวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ มอบอำนาจให้ นางสาวหัทยา ณ สวาสดี้ อายุ ๓๐ ปี 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ขอ้ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 
บริเวณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ (อู่พระประแดง) 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๔ คน และผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
๑ (หน่ึง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ รวมเป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน 
๖ ๘ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทล้วน) ซ ึ่งรวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  จำนวน ๔๔,๔๘๔.๙๘ บาท 
(สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
ว ัน ท ี่ไค ้ระบ ุไว ้ใน ข ้อ (5). <ร) เป ็น ป ระจำท ุกว ัน  ว ันละ ๒ (สอง) ผลัด โด ย ม ีพ น ัก งาน ร ัก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภ ัย  
ในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ. ๑๐ ผนวก ๒

ใ๓ ฑ
A m กรณี...



ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าต ่อคน ต ่อผล ัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๖๘๐.๐๐ บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนช่ัวโมงท่ีไม่ไต้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๕๗ บาท (ห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ขอ้ ๒. การจา่ยเงนิ
ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ และ 

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

๒.๑ งวดที่ ๑ ถ ึงงวดท ี่ ๑ ๑  จ ่าย ค ่าจ ้างใน อ ัต ร าร ้อ ย ล ะ  ๘.๓๓ ขอ งราคา 
ค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้างงวดละ ๕๖,๖๔๔.0๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

๒.๑ งวดสุดท้ายจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็น 
ค่าจ้างงวดละ ๕๖,๙๑๖.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเถ้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน ๖๘ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม โดยจะจ่ายให้เม ื่อผู้ร ับจ้าง 
ไต้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 
ได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับใบแจ้งหนี้ 
โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ขอ้ ๓ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี 
ล ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม่ตรกว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตรก'ว่า ๒(ะ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๕๕ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนาย 
ทะเบียนตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบีติงานตามสัญญา



cn

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงาบรักษาความปลอดภัย รักษาความลงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.(ะ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

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

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นที่เลียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

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

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้'ว่า'จ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี 
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จ ัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง

/พร้อมติด...
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พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ซัดเจนทุกคน แต่ผู้รับจ้างจะ 
กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร ตำรวจ หรือ 
เครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มือำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประขาขนตามที่ 
นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญ้ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นขอบเบีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มืฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเปีนและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
เปีนสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกิดทั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมืหสักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามืทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มืการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยขดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในป้จจุบันแต่ไม่เกินราคาเติมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิหน้าท ี่บกพร่อง ไม่ 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง 
ได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๖๘๐.๐๐ บาท (หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ 
ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบเหตุ 
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 
ในกรณ ีผ ู้ว ่าจ ้างพ ิจารณาคำข ี้แจงแล้วเห ็นว่าไม ่ม ืเหต ุอ ันสมควร หรือในกรณีที่ ผ ู้ร ับจ้างไม่ข ี้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขี้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

/ ๓.๓.๘...
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๓.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
เกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของ 
คู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยที่ 

ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบํติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผ ู้ร ับ จ ้างไม ่ต ้อ งร ับ ผ ิด ช อ บ ซ ด ใช ้ค ่า เส ียห ายไม ่ว ่าก รณ ีใด ๆ  
ที่เก ิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สิน 
ส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้ง 
ให ้ผ ู้ร ับจ้างทราบรายการของทรัพย์ส ินน ั้นแล ้ว และเว ้นแต ่ความเส ียหายน ั้นเก ิดข ึ้นจากความจงใจหรือ 
ประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ขอ้ ๔ หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูว้า่จา้ง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๑ (อู่พระประแดง)

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

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก่ผ ู้ร ับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์ส ินท ี่ส ูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไวในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และ

เป็นธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุซัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อ่ืน'โด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน
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ขอ้ ๕ การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องขำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว
V ^ I *=i เท V  I V  esเท  V I  V QJ  V  ะยังเหสิออยู่อกเท่า เด ผู้ว่าจ้างจะคนเห้แก่ผู้รับจ้างทังหมด

ขอ้ ๖ . การบอกเลกิสญัญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องขำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการขำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยซอง 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างซองทางราซการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างซองผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ขอ้ ๗. การจา้งชว่ง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพันจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินซองงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่คัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ขอ้ ๘. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
ในขณะทำสัญญานี้ผ ู้ร ับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันธนาคารของ 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาขน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐๐ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๒๑๒๐๐๔(ราอ๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวน 
๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสีพันบาทล้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ซองราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
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กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม 
สัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความ 
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ขอ้ ๙. การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาในการปฏบิตัติามสญัญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ขอ้ ๑๐ . เอกสารอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ 

ท่ี ๖๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ลู่พระประแดง 
เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า
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๑๐.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของงาน 
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินองค์การ 
เขตการเดินรถที่ ๕ อู่พระประแดง
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง 
รักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบ้ติการเดินรถ ๑ 
อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒<£๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะด้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซ่ือ. A .ผัว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ลงซื่อ................ ................................................ ผู้รับจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด 

โดย นางสาวหัทยา ณ สวาสดึ๋ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ.,
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน

เลขทีโครงการ ๖๓๐๘๗{ะ๗๑๑๖๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๐๙๐๐๐<£๗๐
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเท่พ เขดการเดินรถที่ ๕ 
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เรื่อง แต่งดั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 

๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding) ด้วยวิธีประกวดราคาf t ล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู'พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระ 
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 จึงขอแต่งดั้งรายข่ือต่อไปนี้เป็น คณะ 
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้าง 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายวิทยา แย้มโอวาท ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นางสาวธนัขพรรณ แสงเนตร กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๕ 
๓. นางสาวสุดาภรณ์ จวงจำเริญ กรรมการ

หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๕ 
๔. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๕. นายเสถียร วงศ์วังจันทร์ กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๕ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไร้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายขนิบท์ ม่วงนาค ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นายสุริยะ อัครดิลบัวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าหมวดงานบัญขืค่่าโดยสาร กลุ่มงานใเฏินัติการเดินรถ ๑  เขตการเดินรถที่ ๕ ' บ ^



๓. บาย:.อก'ชัย เสาร์tiบ 
บายท่าอู, กลุ่นงาบปฏิบัติการ 

๔. บางสุขาดา พักเขียว 
พบ้กงาบธุรการ ๔ กลุ่นงาบ' 

อำนาจและหบาท 
ตรวจรับพัสดุ

กรรมการ
เดินรถ ๑ เขตการเติบรถที่ ๔

น) นวฑ 0} .ท ่^

กรรมการและเลขานุการ 
jฏิบัติการ•ดิบรถ ร1 เขตการ.ดิบรถที่ ๔

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

/K.I:
(นายสถาพร เพชรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที, ๕

■ &>
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รายละเอียดดุลเล’ม,นติและเง่ือนไขต,''ไ-]  ๆของการจ้าง 
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินองค์การ วขดการเดินรฉที่ 5

คุถm มบัติของผู้ยี่นข้อเสนอหรือผเสนอราคา
1. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องได้รับอบุญาฅประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก 

.นาพาะเบียนตานพระราซฺษัญญั■ กิธุ-รกิจรักษาความปสอศสัอพ;ศ; 255S โดยจ้องรัดสนอกสารหลกฐานไปิพรอมกน 
การเสนอราคา

2. ผู้ยื่น1ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาจ้องปฏิบัติดามพร.ะรา,);บัญญัฅธุรกิจรักษากวามปลอด!เย พ,ศ. 2558
โคยเดร,งกรัต

3. ผู้เสนอราคา111นผู้'จัดหาเครองมือเครื่องใข้ แสะอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประกอบด้วยคุญแจมือ กระบองไฟฉายนกหวีค วิทยรุบัส่งสึ่อสารบัตรผู้มาติดต่อหรือบัดรผ่าน 
เข้า-ออก และสมุดรายงาน รวมทํงติตตังจัดคุเก็บอุปกรณ์ประจำคัวของพนักงาน และอุปกรณ์บาง0ย่างท่ีจำเป็น 
ต่อการรักษาความปลอดภัย ด้วยค่าใข้จ่ายของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
1. สำเร็จการศึกษาคามหลักสดรภาคบังคับ ที่ใข้โนขถเะที่สำเร็จการศึกษา โดยจ้องพัศ่งเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาให้องค์การตรวจสอบค่อนที่จะปฎบัติหน้าที่
2. จ้องได้รับใบอนุญาค่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยด้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. จ้องมีใบรับรรงผ่านm รศึกอบรมจากหน่วยง่านที่มีอาชีพรักษาทวามปลอดภัย จากสกานศึกอบรม 

ทนายทะเบียนกลาง่รับรองโดยตองจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. จ้องไม่มีโรคปรฺะจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติง่านรักษาความปลอดภัย และร,างกายที่แข็งแรง ■ 

ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารสจิตฟ่นเสือบพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไคโดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรอง 
แพทย์ให้องค์การตรวจสอบค่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

5. ต้องไม่เคยมีประวัติค ่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยได้รับโทษจำอุกอึงที่ลุด 
ให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวคับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวคับทรัพย์หรือความผิดเกี่ยวคับเพสคา๗ ระมวล

ร^/ กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวคับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวคับยาเสพติด เวันแต่ เป็นโทษสำหรับ
ดวามผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิคลทุโทษ หรือพ้นโทษมาแลวไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนวันขอรับ 
ใบอบุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศดามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้อง่จัตส่งประวัติอาชญากรรมให้ 
องค์การตรวจสอบค่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

6 .  ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบ่ผู้เสนอรากากำหนดและติดพ้ไยชื่อแสดงชื่อ-นามสคุล ให้อมใเง 
หมายเลขประจำตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบ ัต ิหน้าที่ร ักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ-นามสคุล พร้อมทั้^ปส่าย 
ให้องค์การ ทราบล่วงหนา

ข้อสงวนสิทธ
1 ,เงินค่าพัสดุสำห๚บกาๆชื่อหรือการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาถุเประจำปี2563 การ?)งนาม

ได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิ 
ข้อเสนอแทะเสนธรากาไม,มีสิทธิพ้อง

ในสัญญาหรอข้อดกลง จะกระทำได้?
2. รงคการทรงไวชงส
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รายละเอยีดคณุ สมบดัและผูร้บัจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั อูพ่ระประแดง 
กลุม่งานปฏบฅัการเดนรก ๑  เขตการ),ตนิรถที ่ ๕

๑. กำหนดเวลาแบง่เนน้ ๒ ผลัด ดงน้ี
๑.® บรพเพ ยู่พระบ่ระแตง ทสุ่มงานปฏบคทาร่เตินร่ท ๑ เขคทารเตนรทท ๕ จดถูท'ชำงเขาปฏบ'ติ 

หน้าท่ี เน้นผลัดตดค้อกนตลอด'วัน' ( ๒๔ 'ขม,}
ผลัดท่ี ๑  ระหว่าง ๐๗ .00 น, - ๑๙ .0๐  น. ■ ว่านวน ๑  คบ
ผลัดที ่ ๒ ระหว่าง ๑๙ .๐๐ น, ๐๗.0๐ บ. ของวันรีงข้น ว่านวน ๓ คน 

๒. คณุสมบตัผู้ิรับจ้างเหมารักษาความปลอดภยั
๒.® เพ?เซาย่ ทีม่อีายตุัง้แค ้ ๒๕ ป ี ถึง ๕๕ ป ี 'บรีถูรณ์ 
๒.๒ สำเร็จการสืกษาภาคบังภับ่ฃองกระทรวงศึกษา?)การ
๒.๗ ต้องมใีบรับรองจากผานการแกอบรมจากหปวยงานท่ีมอืาข้พรักษาความปลอดภยั
๒.๔ ต้องไมีเน้นโร่?}ประว่าตัวท่ีมีผลค่รก■ (รบ่ฎ๊นัคง•(พร็กษาคTfjฟลอดภัยโดยมีโบรับรองแพ,ทย่
๒,๕ ไมมี่ประวัติด่างพรัออทางกฎหมาย
๒.๖ มีบัตรแสคงใบผู้ัว่าจ้างสามารถตรวจสอบไต ้ฝน บัตรประจาตัวประซาขน ทะเปยีนบาับ แสะ 

อ่ืนๆ ๒.๗ พนกังาบรักษาความปลอดภยั จะVจ้องแต่งเคร่ืองแบบเรียบรัอย ติดป็ายแสลงท่ีอ-บามลกุล
พร้อมใางหมายเลขประจำตัว คลอดเวลาเขา้ปฎบิลัหนา้ที ่ โดยแจ้งข้อ-นามสกล พร้อมรูปก่ายให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบ ล่วงหน้า .๒.๘ ผู้รับจ้างเน้นผู้จัดใงาเคร่ืองมือ เครือ่งใช ้ และอุปกรณใ้บการปฐบัคหน้าท่ีของลูกจ้าง 
เช่น กระบอกไฟฉาย นกหวด บัตรผู้ฆาติดต่อ และสมดุรายงาน รวมท้ังติดต้ังจัดเก็บอุปกรณ์บางอย่างท่ี 
ว่าเนน้ตพ]รร้่ทษาความปลช?]ภยั?พยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งทัง้สนิ

T.5.G. interguard security guar
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซบกรุงเหพ
เรื่อง ประกาศผู้ซนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอด.กัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ © 

อู,พระประแดง เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่ม 
งานปฏิบัติการเดินรถ ๑ อู่พระประแดง เขตการเดินรถที, ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
Bidding) เลขที่ ๓A ว<£๖๓ ลงวันท ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัน

ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เนินเงินท้ัง
ส้ิน ๖๘ ๐,๐0๐.0๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้เสนอราคาที่ซนะการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสถาพร เพซรกอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕
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