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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕; ๕๙๖๔ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) J o f ' V  / ๒๔๖๓ วันท่ี (tyj) ตุลาคม ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑,ข.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 
เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม๙) ตามสัญญา เลขที่ จ .๑๓๐/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท ร ักษาความปลอดภัย สยามพิท ักษ ์ จำกัด รายละเอ ียดปรากฏตามสำเนา 
สัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสด๋ึ) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทบ ผอ.สกม.
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ตน้ฉบบัออคการขนส่อมวลบนกรุอเทพ
Bangkok Mass Transit Au thority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑0๓๒0 
โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๙®-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถท่ี ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (ลู่พระราม๙)

สัญญาเลขที่

ส ัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที.่.... J?.°...คู?.!?!LM k??......................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ 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 ๐๑๐๔๔๔๙๑๖๒๑๔๐ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๓๐๔๔๔๗๙ 
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอยอนทรามระ ๔๔ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความ 
ปลอดภัยจากนายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ สิ้นอายุว ันท ี่ ๓๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนาใบอน ุญาตประกอบธุรก ิจ 
รักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ขอ้ตกลงวา่จา้ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 
องค ์การขน ส ่งม วลซ น กร ุงเท พ  เข ต ก าร เด ิน รถ ท ี่ ๔ ก ล ุ่ม งาน ป ฏ ิบ ัต ิก าร เด ิน รถ  ๓ (อ ู่พ ร ะ ร าม ๙) 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๒ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
๑ (หน่ึง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔

๑ .๑  จำนวนพน ักงาน ๒ คน ใน อ ัตราค ่าจ ้างคน ล ะ ๑๖,๓๐๓ บ าท ต ่อ เด ือน
(หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น จำนวน 
๓๙๑,๒๗๒ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
วันท่ีได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๑๐. ผนวก ๒
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 

ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๓๙๒ บาท (สามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) จ่ัวโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวน 
จั่วโมงที่ไม่ไต้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราจั่วโมงละ ๓๓ บาท (สามสิบสามบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) จ่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจา่ยเงนิ
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างในข้อ ๑ และ 

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

๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑  จ ่ายค ่าจ ้างเป ็นจำนวนเง ินงวดละ ๓๒,๖๐๐ บาท 
(สามหมื่นสองพันหกร้อยบาทล้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ งวดที่ ๑๒ งวดสุดท้าย จ่ายค่าจ้างเป ็นจำนวนเงิน ๓๒,๖๗๒ บาท (สามหมื่น 
สองพับหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน ๓๙๑,๒๗๒ บาท (สามแสบเก้าหมื่นหนึ่งพ ันสองร้อยเจ็ดส ิบสองบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  
โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ร ับจ้างได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และ 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว ่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ 
ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ข้อ ๓. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี ม ีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่าก'ว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ตรกว่า ๒๕ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๕๕ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนาย 
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
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ปฏิบัติดังนี้
๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการปีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใข้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

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 เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงาบรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใข้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายซื่อพร้อมประวัต ิและภาพถ่ายไม่เก ิน ๖ (หก) เดือน ของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว ่าจ้างภายใน ร)๕ (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน้ีง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคน 
ใดปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ 
เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ท้ังส้ิน แต่ถ้า 
ปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติที่ 
ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑0 จ ัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
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๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นใน 
การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองพร้อมติด 
บีายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคน แต่ผู้รับจ้างจะกำหนด 
เครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร ตำรวจ หรือ 
เครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประซาซนตามที่ 
นายทะเบียนกลางตามพระราซบัญญ้ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕:๘ ประกาศกำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบ ัติหน้าที่ตาม 
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นซอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่มืช้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำซองผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซื่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยซนํของผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดซอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามืทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สิบที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ขนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและซนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเติมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ใน กรณ ีพ น ักงาน ร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างไต้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๓๙๒ บาท (สามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบ 
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขึ้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขึ้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง



๕
๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ได้กระทำการใดๆ อันเบันการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

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

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยที่ 

ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เก ิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซนัในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูว้า่จา้ง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีตังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เข่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเบัน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 
จ ัดทำประกาศกำหนดหน้าท ี่และจ ุดปฏ ิบ ัต ิงานต ังกล ่าวต ิดประกาศไว ้ ณ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๔

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

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

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เบันพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเบันหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขนซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเบัน 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุซ ัดช้องต้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผ ู้ร ับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย่^แ#T ใดๆ ท้ังส้ิน

/ช้อ ๔...



๖

ข้อ ๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด

I 1 (น  I d  ea  I 6) เ I V  1 _ y .  V Q J  V  V  6) 9 ^ 1  I <±J J  a t  e #  I ต  ุ V I  _  ____ I  ๆ  V  Jค่าปรับ ค่าเสยหาย หรอค่าเข้จ่ายแค่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างด้องซดเข้ค่าปรับ ค่าเสยหาย หรอค่าเข้จ่ายดังกล่าวเห้แค่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ซดใข้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต ้อง 
ซำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใข ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องซ ำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใข้จ ่ายแล้ว
QJ ๘ 1๘ I tf) V J  V  a  V  J  V Q J  V  ะยังเหลออยู่อิกเท่าเด ผู้ว่าจ้างจะคน เห้แค่ผู้รับจ้างทังหมด 

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องขำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการขำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม ่ทำให้ผ ู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราซการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างซองผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาบ

ข้อ ๗. การจา้ง'ชว่ง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างข่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างซ่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ซ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินซองงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏบิติัตามสญัญา
ใน ข ณ ะท ำส ัญ ญ าน ี้ผ ู้ร ับ จ ้างได ้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 อาคารปรืซาคอมเพลืกซ์ ถนนรัซดา-ห้วยขวาง 
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เลขท่ี ๐๐๐๑๙/๒๐๐๐๙๑/๐๑๔๖/๖๓ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๔๖๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทล้วนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

.•โ'̂ IV
/ C /กรณี...



๗
กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใช ้หน ังส ือค ํ้าประก ันมาเป ็นห ล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 

หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศใทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตาม 
แบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

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

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดคา่ปรับ หรอืการขยายเวลาในการปฏบิตัติามสญัญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ีอ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ขื่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑0. เอกสารอันเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 

ท่ี ๕๒๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณา 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดจ้าง 
รักษาความปลอดภัยบริเวณ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
(ลู่พระราม ๙) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า



๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term o f reference : TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่พระราม ๙)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า

๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการ 
รักษาความปลอดภัยบริเวณ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
(อู่พระราม ๙) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใน 
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

พ ั^

^**cum

ลงขื่อ................. /...เย ้....................... ผู้ว่าจ้าง
(นางพนิดา ทองสุข)

ลงขื่อ....... . 0 ^ . . . . ! l b . .................ผู้รับจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด 

โดย นางยุวดี เกษรบัว กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขื่อ...................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตรี)

ลงขื่อ.....................1!............................พยาน
(นางสาวสฺนิตรา ภวา)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๘๗๐๓๑๔๙๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๑๐๐
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทหนฃตการเดินรทท่ี ๔ 
ท ี.่.

เร่ือง แตง่ตัง้คผะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั บรเิวณกลุม่งานปฏบิตักิารเดนิรถ 3 (ลูพ่ระราม 9)

ดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)

BM1A
4 0

ด้วยองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-biddin§) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒(ะ๖๐ จงึขอแต่งตั้งรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ 3 (อู่พระราม9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นางมนัญยา ปาลวงศ์ ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ 
๒. นางสาวสมศรี เซ้ือดี กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๕ กลุ่มงาบนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. นางสาวกานต์ยณัฐ แบ้งกลาง กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน
๕. นางวันวิสา พินิจพรประภา กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรักษาการใบตํ่าแหน่งหัวหน้างานบริการ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราขการกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายศรเทพ หัตวงษ์ ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเติบรถที่ ๔ 
๒. บายชาติชาย เกษศรี กรรมการ

ผูจัดการสาย ๑๓๗,๑๗๙



๓. นางกรวรรณ วงศ!)รณะ กรรมการและเลขานุการ ^ ryn
พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฎินัติการเดินรถ ๓ กลุ่มงานปฏินัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๔ 

อำนาจและหน้าที่

3 An

ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการ ij.y
คลังว่าด้วยการจัดขึ้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

ส่ัง ณ วับ ท่ี X  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

ๆ?€ ^
(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

สำเนาเรียบ ซ.ผอก.ฝรอ.!
ซ.ผอ.ขดร.4 
- เพื่อโปรดทราบ
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 พร้อมนี๋ได้แ'นบคำสั่งด้นฉบับมาเก็บ1ท่ี บค.4

สำเบาถูกต้อง

ห.กบท.4 
10 ส.ค.63

0(นางวับวิสา พนิจพรประภา) 
ห.กบท.4 

10 ส.ค.63

rif-J/vv/fc o  \/ A J t r j )  1 น }

(นางมนัญยา ปาลวงค์)
• -  น ฒ ่ศ ร . 4จาเนยร/พมพ 
วันวิสา/ทาน



-น1\ฬฑ v£3 / จ า พ เ  V- 
เอกสารหมายเลข 1

ขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 ( อู่พระราม 9)

ประจำปีงบประมาณ 2564

รักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) ขึ้งตั้งอยู่เลขที่ 149/3 ถนนวัฒนธรรม 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นสุดแล้ว 
เพื่อให้การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
จีงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยในปีงบประมาณ 2564
2. วัตถุประสงค์

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในบริเวณ 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 (อู่พระราม 9) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) เป็นประจำทุกวันไม่ 
เว้นวันหยุด จำนวน 3 คน ดังนี้

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

จัดหาพนักงานมาทดแทน
3. คณุลกัษณะ ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ข อ งเจ ้าห น ้าท ี่ร ัก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภ ัย  ข อ บ เข ต ห น ้าท ี่ร ัก ษ าค วาม ป ล อ ด ภ ัย  
ความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง และแผนผังการรักษาความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 1)
4. ระยะเวลาดำเนนิการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2564
5. วงเงนิไนการจดัหา

วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 627,020.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. กำหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเสอืก

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
7. การจดัทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไต้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกสารหมายเลข 2)
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คณุลกัษณะเฉพาะ ซอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของผูรั้บจ้าง

คณุสมบตัจิองเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั
1. ต้องเปน็เพศชาย สัญชาติไทย อายุต้ังแต่ 25 ปี ถึง 55 ปบีริ\เรณ์
2. สำเร็จการติกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ท่ีใช้อยู่ในขณะสำเร็จการติกษา โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานการติกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าพ่ี
3. ตอ้งมใีบรบัรองผา่นการผกิอบรมจากหนว่ยงาบทีม่อีาชพ้รกัษาความปลอดภยั จากสถาน 

ผิกอบรมท่ีนายทะเบียนกลางรับรองโดยต้องจัดส่งเอกสารVIลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
4. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์ 

และมรีา่งกายทีแ่ขงแรง ไมเ่ปน็ผูท้พุลภาพ หริอไร้ความสามารถ จิตพัน่เพอิน พร้อมปฏบิตัหินา้พีไ่ตโ้ดยตอ้ง 
จัดส่งใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิน้ติหน้าท่ี

5. ไมเ่คยตอ้งโทษทางคดอีาญาเวน้แตค่ดเีกีย่วกบัความผดิลทโุทษหรอิความผดิอนัเกดิจาก 
ความประมาทและไม่เคยมีความประพฤติใบทางเส์อมเสียมาก่อน

6. ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เซ่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน,หลักฐาน 
การติกษา,และอ่ืนๆ

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิขอบของเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

1. ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิบท่ีเป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพ้ืนท่ี 
ของผู้ว่าจ้างไม่ให้เกิดความเสีย

2. ดูแล จัดระเบยีบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอ่ืน  ๆ ภายในบรเิว.J 
ลานจอดรถเพือ่มีให้กิดขวางการจราจร

3. เปีด-ปิด ประตูทางเชา้ออก ตามวันเวลาท่ีกำหนด
4. เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร ตามวันเวลาท่ีกำหนด
5. ให้แลกบัตรบุคคลภายบอกท่ีจะเช้าไปติดต่อธุระ และติดตามตรวจตราบุคคลท่ีมีพฤติกรรม 

อันมีพิรุธ เพือ่บีองกันเหตุร้ายอันอาจเกิดข้ืนได้
6. ดูแลห้ามมีให้ผู้ขายสินค้า นำสินค้าเช้าไปเติบขายใบบริเวณอาคารและอู่จอดรถ
7. ให้ข้อมูลท่ีต้ังของหน่วยงานต่าง  ๆของผู้ว่าจ้างใหแ้ก่ผู้มาติดต่อราขการ
8. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ ตามท่ี!ด้รับมอบหมาย

ขอ้กำหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ

1. ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากบายทะเบยีนตามพระราช 
บญัญติ้ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา

2. พนทไใ๚รทุสำVi7ฆ การ480'W70 ข'ไง!นท รง'น!ดมาจากงบประมาณประจาปงีบประมาณ 2564 
การลงนามใบสญัญาหรอิชอ้ตกลง จะกระทำไดต้อ่เมึอ๋องคก์ารไดร้บัอนมุตัจิากงบประมาณประจำป ี 2564 
แล้วเท่าบ้ัน
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3. องค์การทรงไว้ซ่ึงลิทธ้ีท่ีจะไม่คัดเสือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังมิไต้ลงบามโนสัญญา
ไค้'ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธ้ีท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาไค้'ทุกเม่ือโดยผู้ย่ืน 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มิลิทธฟ้องร้องเรียกค่าเสิยหายใดๆ จากองค์การ

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกณเ์คร่ืองใช้ต่าง  ๆ เท่ีอใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเองทัง้สนิ เซ่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวทิยลุีอ่สาร ใหค้รบถว้นตามจำนวน 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งาบไค้ดีดลอดเวลา หากเคร่ืองใดเคร่ือง 
หม่ืงเสืยหรือชำรุดจะต้องหามาทดแทบใหม่

5. ผูร้บัจ้างตอ้งสง่รายซึอ่เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัพรอ้มขอ้JJลรายละเอยีด เทีอ่ใหผู้ว้า่จา้ง 
เก็บไว้เน้นหลักฐาน ภายใบ 15 วับ นับแต่วันลงนามโบสัญญา ประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี

5.1 ประวิต-ิๅฒกิารศกษา
5.2 รูปถ่ายบีจจุบัน ขนาด 1 น้ิว จำบวบ 1 รูป
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านท่ีอยู่บีจจุบัน
5.4 สำเนาบัตรประจำคัวประซาขน
5.5 เอกสารสอบประวิติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติ

และเม่ือมิการเปล่ียนคัว'ยุคคลดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งใหผู้้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 1 วันทำการ'ทุกคร้ัง
6. ไม่พกพาอาๅธในบริเวณสถานท่ีทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องจัด13กอบรมค้านการบีองกันอัคคีภัย ความร้เนีอ้งต้นในการดับเพลิง ซึง่อาจเกดิข้ึน

ภายใบบริเวณทีรั่บรดขอบ ให้ใช้เคร่ืองมิอท่ีมิอยู่ไต้ในทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้ และหากเหน็ว่าเกิดเพลงิไหมลุ้กลาม 
จบเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟใบเน้ีองต้นไต้ ให้ริบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรคัพท์ 
แจ้งเบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจทราบใบทันที

8. ผู้รับจ้างต้องกำขับ กวดขัน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ห้ามด่ืมสุรา ลิงเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบํติหน้าท่ี

9. ผูร้บัจา้งตอ้งจัดหาเครือ่งแตง่กาย หรอืชดุฟอรม์ของเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัทีจ่ะ 
ปฏิบีติงานให้มิบีายซ่ึอผู้ปฏิบัติงานและซ่ึอบริษ้ทของผู้ว่าจ้างปรากฎขัดเจน

10. กรณเีจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้าง รนยอมให้ ผู้ว่า 
จา้งปรับเนน้จำบวบรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินคา่จ้างทีผู่ว้า่จ้างจา่ยใหผู้ร้บัจา้งตอ่คนตอ่วัน และในแต่ละ 
ผลัด หากเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยปฏิบติังาบไมค่รบ 12 ข่ัวโมง ใหด้ดีคา่ปรับในอตัราคา่จ้างทีผู่ว่้าจา้งจ่าย 
ให้ผู้รับจ้างต่อคบต่อจ่ัวโมง เศษจ่ัวโมงดีดเน้น 1 จ่ัวโมง จบถึงเวลาทีผู่รั้บจ้าง จดัเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั 
มาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจบถึงวันท่ี ผูว้า่จา้ง บอกเลิกสัญญา

11. หากผู้รับจ้างจัดเจ้าหนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัมาปฏบิตังิาบไมค่รบถ้วนตามเง่ือนไขทีก่ำหนด
ผู้รับจ้างตอ้งรบีตำเนบิการจดัหาเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัทีไ่มม่าปฏบิตังิาบภายใบหนีง่จัว่โมง (1 จ่ัวโมง) 
นบัทัง้แตเ่วลาทีเ่รืม่กำหนดดแูลรกัษาความปลอดภยั แตต่อ้งไมใชเ่จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัทีป่ฏบิตังิาน 
มาแล้วในผลัดก่อน

12. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเน้นงวด  ๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงานใน 
แต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ไต้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

13. ผู้รับจ้างจะต้องคีกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตของงาบท่ีต้องรับผดขอบตามสัญญา 
จ้าง และไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง

14. ผู้รันจ้างต้องปฏิบัติตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด
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ประกาศองค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๔
เร่ือง ประกาศผูช้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยับรเิวณกลุม่งาบปฏบิตักิาร

ตามประกาศองค์การขนส่งมวลซกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๔ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย บริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู,พระราม ๙) ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๐๑๖/beะ๖๓ ลงวันท่ี ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒ คน ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภยั สยามพิทักษ์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท้ัง 
สิบ ๓๙๑,๒๗๒.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า 
ขนส่ง คา่จดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

เดินรถ ๓ (อู,พระราม ๙) ด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)

(นางจำนงค อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถท่ี ๔ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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