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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี สกม. (กนก.) ๔๖๓ วันที่ IjxJ) ตุลาคม ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา

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.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๔

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญ าจ ้างบร ิการร ักษาความปลอดภ ัย 
เซตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงาบปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๓ (อู่แสมดำ) ตามส ัญญา เลขที่ จ .๑๒๖/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้อง

^ b .(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด้ี)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Au thority
ส ำ น ัก ง า น ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑  ถ น น ว ัฒ น ธ รรม  เข ต ห ้ว ย ข ว า ง  ก ท ม . ๑ 0 ๓ ๒ 0  
โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถที่ ๕ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่แสมดำ)

สัญญาเลขที่ ....y.:.^/!ร?**?.........

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ส ำ น ัก ง ^ ต ั้ง อ ย ู่เ ล ข ท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่.......... .’...............................................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒ (ร:๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่าจ ้า ง ” ฝ ่ายหน ี่ง กับ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ ็น แอนค์ เซอร์วิส จำกัด โดย นางพิซญากร แสนฝา กรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๑๐๑๔๙๖๒ หนังสือรับรองฉบับท่ี ๑๐๐๒๑๒๒๐๐๐๗๒๔๑ 
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๖๙/๘๖๙ ซอยหมู่บ้านป่นเจริญ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ และไค้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก 
นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจ 
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ใบอนุญาตออกให้วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ สิ้นอายุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ 
ป รากฏตามส ำเน าใบ อน ุญ าตป ระกอบ ธ ุรก ิจร ักษาความป ลอดภ ัย  แนบท ้ายส ัญ ญ าน ี้ มอบอำนาจให ้ 
นายไพรรัข มีนทร อายุ ๔๐ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง', อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ©. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ี่ ๔ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถที่ ๓ (อู่แสมดำ) ๖ ๖ /๑ ๙  
ถนนพระรามที่ ๒ ซอย ๙๔ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข 
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๔ คน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๘๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเถ้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘,๗๔๗.๖๖ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงาบรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญานีดังแต่ 
วันที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ



๒

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงาบในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าต ่อคน ต ่อผล ัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเปีนจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๘๙๘ บาท (แปดร้อยเถ้าสิบแปดบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ‘ช่ัวโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนซ่ัวโมงท่ีไม่ไต้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๗๔ บาท (เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ และ 

ผู้ว ่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่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 งราค า 
ค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้างงวดละ ๗๔,๘๐๓.๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)

๒.๑ งวดสุดท้ายจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็น 
ค่าจ้างงวดละ ๗๔,๑๖๒.๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์)

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน ๘๙๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง 
ไต้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 
ไต้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับใบแจ้งหนี้ 
โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนึ๋ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี ม ีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการคิกษา ไม่ตํ่ากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ และไม่ 
เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปีบริบูรณ์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
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๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิษัติต่อผู้มาติดต่อหรือใข้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

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

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใข้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

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 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จ ัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ให ้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคน 
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ
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ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ร ักษาความลงบเรียบร้อย 
ของประขาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้โดยไม,ได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มีฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยซนํฃองผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไวในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป ็นทรัพย์ส ินที่ผ ู้ว ่าจ ้างไต้แจ้งให้ผู้ร ับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้ม ีการตรวจสอบบันทีกประเภท 
ชนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและขนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓ .๓ .๕ ใน กรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับ 
จ้างไต้เป ็นรายครั้ง ครั้งละ ๘๙๘.๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยผ ู้ว ่าจ ้างจะต้องแจ้งความ 
บกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจาก 
วันทราบเหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง 
จาก ผู้ว ่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือใน
กรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขึ้แจงภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ไต้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง

.๓.๘...
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๓.๓.๘ ห ากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความ 
รับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดบั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.เอ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ผ ู้ 

รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายบั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบีติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ไนการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินบั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายบั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเบีน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยขัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๓ (อู่แสมดำ)

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

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก่ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ 
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน 
ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ไนสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔ .๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อ่ืนใด ผู้รับ 
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน



๖

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

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

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใซ ้จ ่ายท ี'บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ีต ้องซ ำระ หรือ 
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันทีไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ 

ทันท ี และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประถันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องขำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการขำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม ่ทำให ัผ ู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราซการหรือมีความส้มพันธในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที'จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

ขนส่งมวลซนกรุงเทพเลขที, H-ben-X-RO-o®๖๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๙๐๐ บาท 
(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถัวน) ซึ่งเท ่าก ับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก,ผ ู้ว ่าจ ้าง 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



๗

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม 
สัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

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

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ 

ท่ี ๖๕๗A )๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่แสมดำ 
เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า



๑๐.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของงาน
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินองค์การอุ่แสมดำ 
เขตการเดินรถที่ ๔ และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า 

๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง 
รักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ ๔ 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนี่งฉบับ

(บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
โดย นายไพรรัช มินทร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

,  ( ร ่^ ' ' ’ลงซือ.................................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

:พยาน

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๔๗๑๐๓๙ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๐๙๐๐๐๔๐๒
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คำสั๋ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ 

ที่ ๖๕๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๕ มีความประสงค์จะ จ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู,แสมดำ เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. เอ£๖0  จึง 

ขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารผาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ สำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู1แสมดำ เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายวิทยา แย้มโอวาท ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นางสาวธนัซพรรณ 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 
ส่วนราขการกำหนดไร้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายบุญชอบ อ่องพิมาย ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๕ 
๒. นายชม สงธรรม กรรมการ

นายท่าอู่
๓. นางอลิสา กล่ินหอม กรรมการและเลขานุการ
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พนักงานธุรการ ๓ 
อำนาจและหน้าที่ 

ตรวจรับพัสดุ

ร) A a

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ /ไ! /
I

สถาพร เพชรกอง 
(นายสถาพร เพชรกอง)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕



รายละเอียดคุณสมบัติและเง่ือนไขต่าง ๆ ของการจ้าง 
รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินองค์การ อู่แสมดำ เขตการเดินรถท่ี ๕

&JSAUT7

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคา

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม 
พระราฃบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา

๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องปฎิบีติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยเคร่งครัด

๓. ผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความ 
ปลอดภัย ประกอบด้วยกุญแจมือ กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับส่งและส่ือสาร บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่าน 
เข้า-ออก และสมุดรายงาน รวมทั้งติดตั้งจัดตู้เก็บอุปกรณ์ประจำตัวของพนักงาน และอุปกรณ์บางอย่างท่ีจำเป็นต่อการ 
รักษาความปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

๑. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ที่ใช้ใบขณะท่ีสำเร็จการศึกษา โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน 
การศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

๒. ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ 
องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าท่ี

๓. ต้องมีใบรับรองผ่านการติกอบรมจากหน่วยงาบที่มือาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานติกอบรมท่ีนาย 
ทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

๔. ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มืผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้,ทุพล 
ภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟันเพ้อน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การ 
ตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าที่

๕. ต้องไม่เคยมีประวีติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยได้รับโทษจำคุกถึงท่ีสุดให้จำคุกสำหรับ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิด 
เกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวีติอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

๖. ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้เสนอราคากำหนด และติดป้ายข่ือแสดง ข่ือ-นามสกุล พร้อมท้ังหมายเลข 
ประจำตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยแจ้งข่ือ-นามสกุล พร้อมท้ังรูปถ่ายให้องค์การ ทราบ 
ล่วงหน้า

4



V iX s i

ข้อสงวนสิหริ

๑. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒<£๖๔ การลงนาม

ในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอบุม้ตเงินจากงบประมาณประจำปี ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน

๒. องค์การทรงไว้ซ่ีงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะเลิกโครงการท่ียังมิได้ลงนามในสัญญาได้ทุกเม่ือ

และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้องเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้ย่ืนข้อเสนอราคาไม่มีสิทธิ 
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

รก.ห.กปด.๓๔
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ประกาศองค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ อู,แสมดำ เขตการ 
เดินรถที, ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๓ อู'แสมตำ เขตการเดินรถที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา 
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที, ๒/๒๕๖๓ ลงวันที, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน 

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ปี ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินท้ัง 
ส้ิน ๘๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

9/24/2020 "

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(บายสถาพร เพชรกอง)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๕


