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ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๕๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่าจ ้า ง ” ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
บริษัท ร ักษาความปลอดภ ัย สยามพ ิท ักษ ์ จำก ัด โดย นางยุวด ี เกษรบัว กรรมการผ ู้จ ัดการผ ู้ม ีอำนาจ 
ลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๙๑๖๒๑๔๐ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๓๐๕๕๕๗๙ 
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยอินทรามระ ๔๕ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ 
ปลอดภัยจากนายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส ิ้นอายุว ันท ี่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามสำเนาใบอน ุญาตประกอบธ ุรก ิจ 
รักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผ ู้ว ่าจ ้าง ต ก ล ง จ ้าง แ ล ะ ผ ู้ร ับ จ ้า ง ต ก ล ง ร ับ จ ้า ง บ ร ิก าร ร ัก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภ ัย  
ภ ายใน บ ร ิเว ณ  องค ์การขน ส ่งมวลซ น กร ุงเท พ  เซ ต การเด ิน รถ ท ี่ ๔ ก ล ุ่ม งาน ป ฏ ิบ ัต ิก าร เด ิน รถ  ๒ 
(อูใต้ทางต่วนสาธุประดิษฐ์) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้าง 
จะต ้องปฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามส ัญ ญ ารวมท ั้งเอกสารแนบท ้ายส ัญ ญ า พน ักงานจำนวน ๓ คน 
โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หน่ึง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑ .๑  จำนวนพน ักงาน ๓ คน ใน อ ัต ราค ่าจ ้างค น ล ะ ๑ ๖ ,๐๕ ๐ บ าท ต ่อ เด ือน  
(หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวมเป ็นเง ินตลอดอาย ุส ัญญ าจ ้างท ั้งส ิ้น  จำนวน 
๕๗๗,๘๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
วันที่ไต้ระบุไว้ในข้อ (5).©) เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ 
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๑๐. ผนวก ๒



๒
ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงา,นแต่ไม่ 

ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงาบในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ £๗๘ บาท (ห้าร้อยเจ็บสิบแปดบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนชั่วโมงที่ไม่ไต้ปฏิบัติงาบ และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๔๙ บาท (สี่สิบเถ้าบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนและผู้รับจ้างไต้ตรวจ 

รับการจ้างครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓ คน ในอัตราต่อคนละ ๑๖,๐๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวดๆละ ๔๘,๑๔๐ บาท (ส่ีหม่ืนแปดพันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๗,๘๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน 
แปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างไดืให้บรืการรักษาความปลอดภัยถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อย 
แล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับใบแจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะล่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อ 
ครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี 
ล ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๒๔ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๔๔ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจาก 
นายทะเบ ียนตามพระราขบ ัญญ ัต ิธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

ปฏิบัติคังนี้
๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
บีองกัน การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง



๓
๓.๒.๓ แจ้งหรือให ้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 

เจ้าหน้าที่'ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 

ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.(ะ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏินัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

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 เป็นที่เลียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายซื่อพร้อมประวัต ิและภาพถ่ายไม่เก ิน ๖ (หก) เดือน ของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่ 
วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าอย่าง 
น้อยก่อน 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 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิป่ติหน้าที่ก่อนล่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒ .๑ ๑ จัดหาเครื่องแบบนกหวีด กระบองไฟฉายหรืออ ุปกรณ ์อ ื่นท ี่ 
จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ให ้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดบีายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ซัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้ร ับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ร ักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประซาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง



๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นขอบเบีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเปีนและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยขน์ฃองผู้ว่าจ้าง 
เปีนสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใข้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเปีนทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เปีนทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและซนิดเดียวกัน หรือโดยขดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างไต้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๕๗๘ บาท (ห้าร้อยเจ็บสิบแปดบาทล้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบ 
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขึ้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบล้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานล้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ไต้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ หากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดขอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกับรับผิดโดยให้ความ 
รับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไต้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ

ผ้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผ้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผ้ว่าจ้าง"  ’ "  น้ีyiSwfcน้ีน้ี



๕
๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยที่ 

ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบ้ติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบขดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เก ิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สิบส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ใบสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซนํในการปฏิบัติงานและไต้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว ่าจ้าง

หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจด้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ 
จ ัดทำประกาศกำหนดหน้าท ี่และจ ุดปฏ ิบ ัต ิงานต ังกล ่าวต ิดประกาศไว ้ ณ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๒ 
เขตการเดินรถที่ ๔

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

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก่ผ ู้ร ับจ ้างในการติดตามเอาทรัพย์ส ินท ี่ส ูญหายคืนภายใบ 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ใบสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุช ัดช ้องต้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเส ียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนื่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเช้งภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันทีไ่ต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว ่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘

/หากค่า...



b
หากค ่าปร ับ  ค ่า เส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 

หลักประกันการปฏิ'มติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง 
เป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

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

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ 
ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม ่ทำให้ผู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใน ข ณ ะท ำส ัญ ญ าน ี้ผ ู้ร ับ จ ้างไต ้น ำห ล ัก ป ระก ัน เป ็น ห น ังส ือ ค ํ้าป ระก ัน ข อ ง 

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาซน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๖ อาคารปรีชาคอมเพล็กชํ ถนนรัชดา-ห้วยขวาง 
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เลขท่ี ๐๐๐๑๙/๒๐๐๐๙๑/๐๑๔๘/๖๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคา 
ค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใช ้ห น ังส ือค ํ้าประก ัน มาเป ็น ห ล ักประก ัน การปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือค้ําประกันตังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธืการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับุว้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การจ้างช่วง



๗
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 

ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใบ 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผ ู้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 ับจ้างไม่ปฏิบัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑ 0. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 

ท่ี ๕๓๖/๒๕๖๓ เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดจ้าง 
รักษาความปลอดภัยบริเวณ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ 
(อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference ะ TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
งบประมาณ ๒๕๖๔
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า

'๑๐ ผนวก ...



๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศผู้ซนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการ 
รักษาความปลอดภัยบริเวณ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๒ 
(อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี ๒๕; สิงหาคม ๒๕าอ๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

a *J r

ลงซื่อ................ ^ ..jน้ี,......................... ผู้ว่าจ้าง
(นางพบิดา ทองสุข)

ลงซื่อ น ี้-บ ัน )! บ!โ................ผู้รับจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด 

โดย นางยุวดี เกษรบัว กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ ...............................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๐๒๒๐๑๓ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๐๙๙
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คำสั่ง องคํการขนส่งมวลซบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 
ท <£๓๖/๒(£๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางต่วนสาธุประดิษฐ์)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding)

ด้วยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อูใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธี'ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒(ร๖ ๐  จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดิน 
รถ ๒ (อู่ใต้ทางต่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นางมนัญยา ปาลวงค์ ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ 
๒. นางสาวสมศรี เขื้อดี กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๓. นางสาวกานต์ยณัฐ แบ้งกลาง กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน
๔. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๕. นางวันวิสา พินิจพรประภา กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไข 
ที่ส่วนราซการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นางมัณฑนา คำหลอม ประธานกรรมการฯ

กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ 

๒. นางเกษร โชติกุล
หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๔ 

๓. นายสุวัฒน์ คิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๔ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปไปตามเง่ือนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.!j>?๒๔^๐ ข้อ ๑๗๔
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ส่ัง ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฎิบ้ติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

สำเนาเรยน ซ.ผอก.ฝรอ.1
ช.ผอ.ขดร.4 
- เพื่อโปรดทราน
ห.กบท.4,ห.กบง.4,ห.,ห.กปด.14,24,34
ห.บม.4,ห.ตส.4,ห.ผฃ.4,คณะกรรมการ 

ห.กง.4,ห.อบ.4,ห.ตก.4,ห.บค.4
- เพื่อทราบ พร้อมนื้เด้แนมเต้าสั่งต้บฉบับมา1/ใบท่ี บค.4

สำเนาถูกต้อง

Lห.กบท.4 
10 ส.ค.63

(บางวับวิสา พินิจพรประภา) 
ห.กบท.4 

10 ส.ค.63

rjwirM /Ava J v j" " '

ร ^ '  ,
(นางมนัญยา ปาลวง^)

ซ.ผอ.ข?'ร.1̂
จำเนียร/พิมพ์ 

วันวิสา/ทาน
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ขอบเขตของงาน (Term o f reference:TOR)

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มงาบปฏิบัดิกๅร{ดินรถ 2 ( ลู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์)
ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ความเปน็มา
ด้วยใบปีงบประมาณ 2563 องค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 ใต้จ้างเหมา 

รักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ 2 (ลู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ชั่งตั้งอยู่ ถนนรัขดาภิเษก 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการดามสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นชุดแล้ว 
เพื่อให้การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ 2 (ลู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) เป็นใป 
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยใบปีงบประมาณ 2564
2. วัดชุประสงค์

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ใบบริเวณ 
กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ 2 (ลู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) โดยปฏิบัตหน้าที่เป็นผลัดตลอดวับ (24 ช่ัวโมง) เป็น 
ประจำทุกวับไม่เว้นวับหยุด จำบวบ 3 คบ ดังนี้

2.1 ผลดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. -  19.00 บ. จำนวน 1 คบ
2.2 ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. -  07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 2 คน
กรณี พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติงานตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระ 

จัดหาพนักงานมาทดนทน
3. คณุสักษพะ ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ

คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความ 
รับผิดขอบของผู้รับจ้าง และแผนผังการรักษาความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 1)
4. ระยะเวลาดำเนนิการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวับท่ี 
30 กันยายน 2564
5. วงเงนิในการจดัหา

วงเงินใบการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไวใบปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 874,190.•บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. กำหนดหลกัเกณฑก์ารพจารพาคดเลอก

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
7. ททรจัดทำ.ร.วคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณm ต้รับการจัดสวิวิแทะวิ-เคากลาง (เอกสารหมายเลข 2)?
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คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ต้องเป็นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ที่ใช้อยูไน'ขณะสำเร็จการศึกษา โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. ต้องมีใบรับรองผ่านการผิกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถาน

ผิกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์ 

และมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟ้นเหืเอน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้อง 
จัดส่งใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาเว้นแต่คดีเกี่ยวกับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเกิดจาก ความ 
ประมาทและไม่เคยมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียมาก่อน

6. ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไต้ เซ่น บัตรประจำตัวประขาซน, ทะเบียนบ้าน,หลักฐาน 
การศึกษา,และอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดขอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพื้นที่ 
ของผู้ว่าจ้างไม่ให้เกิดความเสีย

2. ดูแล จัดระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น  ๆ ภายในบริเวณ 
ลานจอดรถเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร

3. เปิด-ปิด ประตูทางเช้าออก ตามวันเวลาที่กำหนด
4. เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามวันเวลาที่กำหนด
5. ให้แลกบัตรบุคคลภายนอกที่จะเช้าไปติดต่อธุระ และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรม 

อันมีพิรุธ เพื่อบีองกันเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้
6. ดูแลห้ามมิให้ผู้ขายสินค้า นำสินค้าเช้าไปเดินขายในบริเวณอาคารและอู่จอดรถ
7. ให้ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานต่าง  ๆ ของผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้มาติดต่อราขการ
8. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ไค้รับมอบหมาย

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผู้เสนอราคาต้องไค้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราฃ 
บัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานุไป?แอู่มิ^ภารเสนอราคา
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2. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัต ิจากงบประมาณประจำปี 2564 
แล้วเท่านั้น

3. องค์การทรงไว้ซึ่งลิทธึ๋ที่จะไม่ดัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญา 
ได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งลิทธี้ที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อโดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีลิทธี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองนั้งสิ้น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวิทยุสื่อสาร ให้ครบล้วนตามจำนวน 
เจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใด 
เครื่องหนึ่งเสียหรือชำรุดจะต้องหามาทดแทนใหม่

5. ผู้ร ับจ้างต้องล่งรายซื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

5.1 ประวัติ-วุฒิการศึกษา
5.2 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน
5.5 เอกสารสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติ

และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลตังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 1 วันทำการทุกครั้ง
6. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องจัดผีเกอบรมด้านการปัองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องด้นในการตับเพลิง ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

ภายในบริเวณที่รับผิดขอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้ในทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็บว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลาม 
จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะตับไฟในเบื้องด้นได้ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรศัพท์ 
แจ้งเบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยตับเพลิงหรือสถานีตำรวจทราบในทันที

8. ผู้รับจ้างต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา สิ่งเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

9. ผ ู้ร ับ จ ้างต ้องจ ัดห าเคร ื่องแต ่งกาย หร ือข ุดฟ อร ์มของเจ ้าห น ้าท ี่ร ักษาความปลอดภ ัยท ี่ 
จะปฏิบัติงาน ให้มีปัายขื่อผู้ปฏิบัติงานและซื่อบริษัทของผู้ว่าจ้างปรากฏชัดเจน

10. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบล้วนตามสัญญา ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ ผู้ว่า 
จ้างปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน และในแต่ละ 
ผลัด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่าย 
ให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อชั่วโมง เศษชั่วโมงคิดเป็น 1 ช่ัวโมง จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้าง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มาปฏิบัติงานครบล้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี ผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญา
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ประกาศองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติ 
. การเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding)

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลซกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-biddihg) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๕/๒๕๖๓ น้ัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท 
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริการรักษาความปลอดภัย (๙๒.๑๒.๑๕.๐๐) จำนวน ๓ คน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

ประกาศ ณ วันท่ี พ'Iสิสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนง )
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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