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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕: ๕๙๖๕, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) / ๒๕๖๓ วันที่ (รป ี ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑,ช.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.๖

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญ าจ ้างบร ิการร ักษาความปลอดภ ัย 
เขตการเด ินรถท ี่ ๖ กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๑ (ลู่ไร่ขิง) ตามส ัญญ า เลขที่ จ .๑๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กับ บริษัท ร ักษาความปลอดภัย สยามพ ิท ักษ ์ จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนา 
สัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถท่ี ๖  กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่ไร่ขิง)

สัญญาเลขที่ ..^.ไ.?^ .!}^ .^ ...,

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่...... . ^ . . . ! ..................
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 
กระทรวงพาณิฃย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๙๑๖๒๑๔๐ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๓๐๕๕๕๗๙ 
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยอินทรามระ ๔๕ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ 
ปลอดภัยจากนายทะเบียนแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส ิ้นอายุว ันท ี่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏตามสำเนาใบอน ุญาตประกอบธ ุรก ิจ 
รักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงภันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ี่ ๖ กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ ๑ (อู่ไร่ขิง) ๑๒๓/๓๘ 
หมู่ ๗ ตำบลวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พนักงานจำนวน ๖ คน โดยม ีรายละเอ ียดและ 
เงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้ร ับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายส ัญญา ข้อ ๑๐. ผนวก ๒ โดยม ีกำหนดระยะเวลาการจ ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑ .๑  จำนวนพนักงาน ๖ คน ในอ ัตราค ่าจ ้างคนละ ๑๕,๒๒๐.๗๕ บาทต่อเด ือน 
(หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่ส ิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมเป ็นราคาค่าจ ้างท ั้งส ิ้น ๑,๐๙๕,๘๙๔.๐๐ บาท
(หนึ่งล ้านเถ้าหมื่นห ้าพ ันแปดร้อยเถ ้าส ิบส ี่บาทถ้วน) ซ ึ่งรวมภาษีน ุลค ่าเพ ิ่ม จำนวน ๗๑,๖๙๔.๐๐ บาท 
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

๑.๒ ผู้ร ับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ต ั้งแต  ่
วันท่ีได้ระบุไว้ใบข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวับ วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ 
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๑๐. ผนวก ๒ ^ พ - ^ 1
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 

ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๑,๐๙๖ บาท (หนึ่งพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ช่ัวโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวน 
ช่ัวโมงท่ีไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๙๒.๐๐ บาท (เก้าสิบสองบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเปีน ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนและผู้รับจ้างได้ตรวจ 

ร ับการจ ้างครบถ ้วนแล ้ว จำนวน ๖ คน โดยแบ่งจ่ายเป ็นงวด จำนวน ๑๒ งวดๆละ ๙๑,๓๒๔.๕๐ บาท 
(เถ ้าหมื่นหนึ่งพ ันสามร้อยยี่ส ิบส ี่บาทห ้าส ิบสตางค ์) รวม ตลอดอาย ุส ัญ ญ าจ ้างเป ็น เง ิน ท ั้งส ิ้น  จำนวน 
๑,๐๙๕,๘๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะจ่ายให้ 
เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน 
ของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีได้รับใบ 
แจ้งหนี้โดยผู้ร ับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเม ื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วับนับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ 
๑ เดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซึ่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปีบริบ ูรณ์ และได ้ร ับใบอน ุญาตเป ีนพน ักงานรักษาความปลอดภัยร ับอน ุญาตจาก 
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
บีองกัน การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง



๓
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 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย
๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 

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

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ 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) วับ 
นับแต่วันลงนามใบสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี 
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงาบจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิป่ติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ให ้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้ร ับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ 
ประขาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้
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๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้โดยไม'ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ใบกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิบ

๓.๓.๕ ใบ กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างไต้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๐๙๖.๐๐ บาท (หนี้งพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความ 
บกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจาก 
วันทราบเหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง 
จากผู้ว ่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอับสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขึ้แจง 
ภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ไต้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง

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

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน,ของผู้ว่,าจ้างหรือบุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ ้า ง # ^ J ^ j l 7,̂^l)̂■
๓.๔.๒...
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๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยท ี่ 

ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิป้ตหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบขดใข้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้โนสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยขน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีตังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เข่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยขัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๖ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๑ (ลู่ไร่ขิง)

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

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก่ผ ู้ร ับจ ้างในการต ิดตามเอาทรัพย์ส ิบท ี่ส ูญหายค ืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงาบขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุข ัดช ้องต้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบีติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที



๖

หากค ่าปร ับ ค ่า เส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายVรบ ังค ับจากเง ินค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

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

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรไต้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดขอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระลำหรับการให้บริการ 
ที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม ่ทำให้ผ ู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราขการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันซะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก1ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

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

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาซน) ลำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๖ อาคารปริขาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดา-ห้วยขวาง 
ลามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เลขท่ี ๐๐๐๑๙/๒๐๐๐๙๑/๐๑๖๖/๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๗๙๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พ ันเจ็ดร้อยเก้าส ิบห้าบาทล้วน) ซ ึ่งเท ่าก ับร้อยละ ๕ (ห้า) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้า 
ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทคไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน 
หลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้



๗
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 

ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน

/  \  y  V y  _ _ _ V y y  y  ๘! a/ «รุ V I๓ (สาม) วน นับถัดจากวันทเด์รับแจ้งเบนหนังสีอจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 

ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม ่ต ้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 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ 

ท่ี ๕๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาว่าจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิงเขตการเดินรถที่ ๖ 
เลขท่ี ๑๒๓/๓๘ หมู่ท่ี ๑ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ใบยืนยันราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
ท่ี ๕๖๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า



๑๐.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลู่ไร่ขิง 
กลุ่มปฏิบตการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ไซ้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีซ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

/I /
ลงซื่อ.............................. I...............................ผู้ว่าจ้าง

(นางพนิดา ทองสุข)

ลฬอ......... . O k ... i i ) ? . .........................ผู้รับจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด 

โดย บางยุวดี เกษรบัว กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกผับบริษัท)

ลงซื่อ.................... โ ^ ว ั^ ^  ..........พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

4  J a a A .ลงขิอ.................................................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๗๗๕๒๖๒๓๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๐๙๐๐๐๒๕๘
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๖ 
ท่ี

เร่ือง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู,ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๖ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัยอู่ไร่'ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที, ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคพะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ce-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ประธานกรรมการฯ
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๒. หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๖ 

๓. ผู้แทน กรรมการ

กรรมการและเลขานการ
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 

๔. หัวหน้างานบริการ 
กลุ่มงาบบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๖ 

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่

ส่วนราซการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ds^
ร). นายพรวรรณา หวัดสูงเนิน ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ V
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กรรมการ ‘I

จกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ 
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุภัารั0

งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ 
อำนาจและหน้าที่
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ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี ร 0  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

o r อยู่สอาด)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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' พ ร )รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 เลขที่ 123/38 หมู่ท่ี 1 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1.1ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ1เขตการเดินรถท่ี 

6 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 เพื่อรักษาความปลอดภัยและ 
ดูแลทรัพย์สินขององค์การ

1.2 กำหนดเวลาปฏิบัติงาน ให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกวัน 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุด จำนวน 6 อัตรา แบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้

ผล ัดท ี1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จำนวน 2 อัตรา
ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 4 อัตรา

2. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
2.1 เป็นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 60 ปี บริบูรณ์

2.2 สำเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้บังคับขณะที่สำเร็จการศึกษา 
โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิใโตหน้าที่

2.3 ต้องมีใบรับรองผ่านการปีกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาขีพรักษาความปลอดภัย จากสถาน 
ปีกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิใโติหน้าที่

2.4 ต้องไม,เคยมีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และมีร่างกายท่ี 
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถหรือจิตพื่นเพืเอน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้อง 
จัดส่งเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2.5 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางต้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกโดยคำ 
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือความผิดเกี่ยวกับ 
เพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่ 
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวัน 
ขออนุญาต และมิใซ่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยจะต้องส่งประวัติอาขญากรรมให้ 
องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

2.6 ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ไต้ เข่น บัตรประจำตัวประซาซน ทะเบียนบ้าน 
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ

2.7 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างกำหนด และติดขื่อปึายแสดง ข่ือ - นามสกุล พร้อม 
ทั้งหมายเลขประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งซื่อ-นามสกุล พร้อมท้ังรูปถ่ายให้ผู้ว่า 
จ้างทราบล่วงหน้า

2.8 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมีนเมาอย่างอื่น หรือเมาสุราหรือ 
ของมีนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่

2.9 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องมือใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประกอบด้วย
กระบอง ไฟฉาย นกหวีด บัตรผู้มาติดต่อหรือบัตรผ่านเช้า-ออก และสมุดรายงานรวมทั้งติดดู้จัดเก็บอุปกรณ์ 
ประจำตัวของพนักงาน และอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง3เ3สิ้น -



iid V ’bV  V )  ^ อ
จ

3. คุณสมไ}ติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคา
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน 

ตามพระราชบัญญ้ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอ
3.2 ผู้ยื่บข้อเสนอหรือผู้เสนอราคา ต้องปฏิบีติตามพระราชบัญญ้ติตามพระราซบัญญ้ติธุรกิจรักษา รป 

ความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด
4. ข้อสงวนลิทธ

4.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลง 
นามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำเมื่อองค์การไต้รับอนุมติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าน้ัน

4.2 องค์การทรงไว้ซี่งสิทธี้ที่ไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญา 
ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งลิทธี้จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและ 
เสนอราคาไม่มีลิทธึ๋ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

/
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vsrni รกนพวพปกกตทัย ส&พพิทักษ์ d im
SIAM PITAK SECURITY GUARD COMPANY LIMITED
9 อินทามระ 45 ถนนสุทธิสาร่วินิจฉัย แขวงเขตดินแดง ก?งเทพฯ 10400 
โทร. 0-2274-9477-8, 02-277-1741 โทรสาร. 02-275-6467

ท ี่£ > £ 2 /2 5 6 3

3 ]  สิงทาลม 2563

เรื่อง ขอยืนยันราคาค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 
เรยน ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6
อ้างถึง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสิ 

เลขที่ 05/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ตามที่ บริษัท รักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด ได้เสนอราคาว่าจ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัย บริเวณลู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฎิษัติการเดินรถที่ 1 เขตการเด ินรถที่6 จำนวนเง ิน !,095,894.00บาท 
ตลอดอายุสัญญา 1 ปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท ฯ ขอยืนยันราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวนเงิน 1,095,894.00 บาท ตลอด 
อายุสัญญา 1 ปี ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นราคาที่ตาสุดแล้ว

จึงเรยนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดความนับถือ
(/4 ^ / ,

(นายนิคม เกษรบัว) 
กรรมการผู้จัดการ



พ น ใโ1 ( /  จว น ฐ น  ร) น น ั้ๅ

B / v i m
ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 
๑ เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๖ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๕/๒๕๖๓ ลงวัน 
ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๖ จำนวน ๖ คน ผู้ 
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ํา 
สุด เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๐๙๕,๘๙๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ 
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี (3) 0  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๖ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ


