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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) M lW  / ๒๕๖๓ วันท่ี กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญา
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญ าจ ้างบร ิการร ักษาความปลอดภ ัย 
เขตการเด ินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๑ (อ ู่คลองเตย) ตามสัญญา เลขที่ จ .๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔ & 1.
(นายวิบูลย์ โท้ยิส์วัสด)

ข.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓ ๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ๑0๓ ๒ 0  
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย)

สัญญาเลขที่ ..ใ.*.??.?./.1?.™!?.........

ส ัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงาบใหญ่ ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .๒๘...กันยาทน..๒๕.๖01....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ฃ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ 
เร ียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด โดยนางบุญนำ บรรโณประกร 
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
จังหวัดฉะเซิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ เลขท่ี ฉซ.๐๐๖๙๗๔ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ 
มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗/๔๑ หมู่ ๒ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเซิงเทรา จังหวัดฉะเซิงเทรา และ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก นายทะเบียนแห่งพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ สิ้นอายุวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนา 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อใปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 
บริเวณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเด ินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบ ัต ิการเด ินรถ ๑ (อ ู่คลองเตย) 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หน่ึง) ปี 
น ับตั้งแต ่ว ันท ี่ ๑ ต ุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ก ันยายน ๒๔๖๔ รวมเป ็น ราคาค ่าจ ้างท ั้งส ิ้น  จำนวน 
๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๖,๗๒๘.๙๗ บาท (หกหม่ืน 
หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเถ้าสิบเจ็ดสตางค์)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
วันท่ีได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ 
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑๐

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบํติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าต ่อคน ต ่อผล ัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๑,๐๒๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)

ในกรณ ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนช่ัวโมงท่ีไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๘๔ บาท (แปดสิบห้าบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามข้อนี้ ผ ู้ร ับจ ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างปรับจนถึงเวลาท ี่ผ ู้ร ับจ ้างจัดพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงินa/ I a/ o I a/ %แบ a/ M a/ a/ <บฺ a/ «> a/ a/ Iผู้วาจ้างตกลงซาระค่าจ้างเมอผู้รับจ้างใดปฏิบัติหน้าทีตามสัญญาจ้าง เนข้อ ๑ และผู้ว่า 
จ ้างหรือผ ู้แทนของผ ู้ว ่าจ ้างได ้ตรวจร ับงานจ้างไว ้ถ ูกต ้องครบถ้วนแล ้ว โด ยจะจ ่ายค ่าจ ้าง เป ็น รายงวด 
งวดละเดือน รวม ๑๒ (สิบสอง) งวด ดังนี้

๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่ายค ่าจ ้างในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของราคาค ่าจ ้าง 
ทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้างงวดละ ๘๔,๙๖๖ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๑ งวดสุดท้ายจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็น 
ค่าจ้างงวดละ ๘๔,๓๗๔ (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน ๑,๐๒ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง 
ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง 
ได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที,ได้รับใบแจ้งหนี้ 
โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้Iห้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน

ข้อ ๓. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซ่ือสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี 
ล ักษณะต้องห้ามตามพระราซบัญญัติธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 
การศ ึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด ้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ต ํ่ากว่า ๒๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน
๔๔ ปีบริบ ูรณ ์ และได ้ร ับใบอนุญาตเป ็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบ ียนตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงาบรักษาความปลอดภัย 
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงาบรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก,ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
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๓.๒.๓ แจ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏินัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงาบรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
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 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายซื่อพร้อมประวัต ิและภาพถ่ายไม่เก ิน ๖ (หก) เดือน ของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก1 ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ใบกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงาบรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม่ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี 
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จ ัดอบรมพน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ 
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนล่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จ ัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่น 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดป็ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ซัดเจนทุกคน 
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ 
ประซาขนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ล่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน 
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนบั้นๆ
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๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สัญญาบี โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใบ 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ชองผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบชองผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์ส ินซึ่ง 

เก็บไวในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก,ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชองผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ใบกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในปีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเติมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓ .๕ ในกรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบชองผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนชองผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๐๒๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวับทราบ 
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ชี้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์สินชองผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ ห ากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรชองผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมถันรับผิดโดยให้ความ 
รับผิดชองคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่าถันเพียงไร 

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก’ทรัพย์สินชองผู้ว่าจ้างหรือบุคล')กรชอง 

ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
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๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยที่ 
ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์ลินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๑ อู่คลองเตย

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

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก,ผู้ร ับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์ส ินท ี่ส ูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไวิในสัญญานี้

๔ ๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔ ๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และ 
เป็นธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุชัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อ่ืนใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ผู้ร ับจ้างจะต ้องปฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูกต ้องครบถ้วนตามค ุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าท ี่ 
ความรับผิดของผู้รับจ้าง ตามเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก1 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาPผู้I ไร'จ้าง . .  
ไม่ซดใซิให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินศ,'''5̂ " "  ■ w  
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที ,,



๖

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากม ีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราขการหรือมีความสัมพันธ์ใบฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างข่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้ร ับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าเJนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

เลขท่ี H-b๓-๙-R0-๐๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนหน่ึงพันบาทถ้วน) 
ซ ึ่งเท ่าก ับร ้อยละ ๔ (ห ้า) ของราคาค ่าจ ้างตามส ัญ ญ า มามอบไว้แก,ผ ู้ว ่าจ ้างเพ ื่อ เป ็นหล ักประก ันการ 
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประ 
ตามสัญญานี้



หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความ 
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน

/  ๘ < u 9 J  <บ <=พ่ 1S Q J 1 / ๘,  «/  £รุ 8 / 1 1 /๗ (เจด) วัน นับถดจากวันทเด้รับแจ้งเจนหนังสอจากผู้วาจ้าง
หล ักประก ันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำมามอบไว้ตามฃ ้อน ี้ผ ู้ว ่าจ ้างจะค ืนให ้แก,ผู้ร ับจ้างโดย 

ไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

๗

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการ,ขยายเวลา'ในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม ่ต ้องร ับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
ร)๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐ . เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๕๐๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดจ้างรักษาความปลอดภัย 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบติการเดินรถ ๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term o f reference : TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏินัติการเดินรถ ๑ 
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ หน้า

๑๐.๔ ผนวก ๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบติการเดินรถ ๑ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำน

c !> ๘/ความเด...

° O'
'



ความใดในเอกลารนนบท้ายส ัญญาที่ข ัดหรือแย้งก ับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

โดย นางบุญนำ บรรโณประกร กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงข่ือ ....................................................... พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

เลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๓๐๓๖๕๐ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๐๔๗

ลงขื่อ......................ร:..!/...................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔
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เรื่อง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 

๑ (ลู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นางมนัญยา ปาลวงศ์ ประธานกรรมการฯ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ 
๒. นางสาวสมศรี เซ้ือดี กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย 
๔. นางสาวกานต์ยณัฐ แบ้งกลาง กรรมการ

หัวหน้างานการเงิน
๔. นางวันวิสา พินิจพรประภา กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรักษาการในตํ่าแหน่งหัวหน้างานบริการ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือขื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ 
ส่วนราชการกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๑. นายพอพล เน่ืองไชยยศ 

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ 
๒. นางสาววิสิฏฐ์ศรี ลังซ่วิเชียร

หัวน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๔

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ
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๓. นางฉวีวรรณ บัวคล่ี กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ร: 
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0  ข้อ ๑๗๕

ส่ัง ณ วันท่ี กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำเนาเรียบ ซ.ผอก.ฝรอ.!
ซ.ผอ.ขดร.4

A.

สำเนาถูกต้อง

(า
ห.กบท.4

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัดิทารแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

y ทนY ภ. ^น. .

 ̂ c" '^  กก,ภ.-*บทน^1^  v , 0

' ท ั๙' M  ™  พ ,

o * v ! L ^ -
(พ ผ น ัญ {ท  ป10ว4ส่ั>

2 3  ก. ก. 863
- เพอโปรดทราบ
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.บด.4
- เพี่อทราบ พร้อมนี่ได้แนบคำสั่งต้นฉบับมาเก็บที่ บค.4

(นางวับวีสา ^พินิจพรประภา)
ห.กบท.4 

22 ก.ค.63

ช.ทร.พร.*

■’เ ^ ^ ป ฟ ้' '

1  1  1
(ใ-กงวันวีสา พินิจพ'ร,ประภา)

ท.กบท.4
\  3  ก  * )£ 2

ซนิดาภา/พิมพ์ 
ดมภ์/ทาน

22 ก.ค.63 0
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1 เอกสารหมายเลข 1

•ร่าง-
ขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR)

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 และ 
กลุ่มงานปฏิปีตการเดินรถ 1 ( อู่คลองเตย)

ประจำปีงบประมาณ 2564

1.ความเป็นมา
ด้วยในปีงบประมาณ 2563 องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 4 ได้จ้างเหมา 

รักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1(อู่คลองเตย) ซี่งตั้งอยู่เลขที่ 148 
ถนนสุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นสุด 
แล้ว เพื่อให้การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สถานที่เขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
(อ ู่คลองเตย) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงม ีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้ให ้บริการรักษาความปลอดภัย 
ในปีงบประมาณ 2564
2. วัตถุประสงค์

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ใบบริเวณ 
ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดตลอดวัน 
(24 ช่ัวโมง) เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุด จำนวน 5 คน ดังน้ี

2.1 ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. -  19.00 น. จำนวน 2 คน
2.2 ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. -  07.00 น. ของวันรุ่งข้ึน จำนวน 3 คน 
กรณี พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติงานตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระ 

จัดหาพนักงานมาทดแทน
3. คุณลักษณะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบ

คุณ ล ักษณ ะของเจ ้าหน ้าท ี่ร ักษาความปลอดภ ัย ขอบเขตหน้าท ี่ร ักษาความปลอดภัย 
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และแผนผังการรักษาความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 1)
4. ระยะเวลาดำเนินการ

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

วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 
เป็นเงิน 1,050,000.84 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. กำหนดหลักเกณฑ์ก/ ารพิจารณาคัดเim fl 

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
7. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกสารหมายเลข 2)
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คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ต้องเป็นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ที่ใซ้อยู่ในขณะสำเร็จการศึกษา โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานการศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. ต้องมีใบรับรองผ่านการผิกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถาน

ผิกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องไม่เป็นโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์ 

และมีร่างกาบที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุ'พลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟ้นเพิอน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้อง 
จัดส่งใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

5. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาเว้นแต่คดีเกี่ยวกับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันเกิดจาก ความ 
ประมาทและไม่เคยมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียมาก่อน

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

หน้าที่และความรับผิดขอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. ดูแลความปลอดภัยซองทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพ้ืนท่ี 
ของผู้ว่าจ้างไมให้เกิดความเสีย

2. ดูแล จัดระเบียบการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น  ๆ ภายในบริเวณ 
ลานจอดรถเพื่อมิให้กีดขวางการจราจร

3. เป็ด-ปิด ประตูทางเข้าออก ตามวันเวลาที่กำหนด
4. เปิด-ปิด ไฟแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามวันเวลาที่กำหนด
5. ให้แลกบัตรบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปติดต่อธุระ และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรม 

อันมีพิรุธ เพื่อบีองกันเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้นไต้
6. ดูแลห้ามมิให้ผู้ขายสินค้า นำสินค้าเข้าไปเดินขายในบริเวณอาคารและอู่จอดรถ
7. ให้ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานต่าง  ๆ ของผู้ว่าจ้างให้แก่ผู้มาติดต่อราขการ
8. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่น ๆ

7

1. ผูเ้สนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราฃ 
บัญญ้ตธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา

2. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ไต้มาจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุมัติจากงบประมาณประจำปี 2564 
แล้วเท่านั้น C _ Y

3. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญา 
ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อโดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ
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4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ เพี่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เซ่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวิทยุสื่อสาร ให้ครบถ้วนตามจำนวน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานไต้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใดเครื่อง 
หนี่งเสีย หรือขำรุดจะต้องหามาทดแทนใหม่

5. ผู้รับจ้างต้องล่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพี่อให้ผู้ว่าจ้าง 
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 สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
5.5 เอกสารสอบประวัติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 1 วันทำการทุกครั้ง
6. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องจัด!!!กอบรมต้านการปัองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซ่ึงอาจเกิดช่ืน 

ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไต้ในทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลาม 
จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟในเบื้องต้นไต้ ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรศัพท์ 
แจ้งเบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจทราบในทันที

8. ผู้รับจ้างต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา ส่ิงเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

9. ผ ู้ร ับ จ ้างต ้องจ ัดห าเคร ื่องแต ่งกาย หรือข ุดฟอร์มของเจ ้าหน ้าท ี่ร ักษาความปลอดภัยท ี่ 
จะปฏิบัติงาน ให้มีปัายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้ว่าจ้างปรากฏชัดเจน

10. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้าง ยินยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน และในแต่ 
ละผลัด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง 
จ ่ายให ้ผ ู้ร ับจ ้างต ่อคนต่อช ั่วโมง เศษชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง จนถ ึงเวลาท ี่ผ ู้ร ับจ ้าง จัดเจ้าหน้าท ี่ร ักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี ผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญา

11. หากผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่มาปฏิบัติงานภายในหนึ่งชั่วโมง (1 ช่ัวโมง) 
นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มกำหนดดูแลรักษาความปลอดภัย แต่ต้องไมใซ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน 
มาแล้วในผลัดก่อน

12. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวด  ๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เม่ือผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ไต้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

13. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเช้าใจขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญา 
จ้าง และไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง
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แผนผังพ้ืนท่ีควบคุม พนักงานรักษาความปลอดภัย 

บริเสณสำนักงานเขตการเดินรถท่ี 4 และกลุ่มปฏิบัติการเดินรท 1 (อู่คลองเตย)

ห้องตรวจการ
ทุองการเงิน
คาใด?เสาร
^ องบัญช

ห้องนา -J L  
ขาย-หญิง ^

ลูนย์ซ่อมบำรูง 
รถ!!รีม-เ^ง

ไ ท !แ ร '1ร!แง
ทีทำการ 

สหภาพแรงงาน

บัมน้ํามัน 
กปด. 14

ทีทำการ 
สหภาพแรงงาน

โรงจอดรถ
จักรยานยนต์ 

พนักงาน 
กปด.14

44

สูนย์ซ่อมปาเงุรอปรับอากาศ 
บริษัท ฮีโนมอเตอร์เชลล์

สูนยซ่อมบ0าชุงรถครีมแดง 
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เชลล์

ห้องนายท่าอู่ กปด.14 
ศูนย์ควบอม รูปภ.

ลานจอดรถอู่คลองเตย

สำนักงาน กลุ่มงานปฎิบดิการเดินรถ 1

ทางออก ๚ 
ประดู 1

ล าน จ อ ด ร ถ ส ำน ัก งาน ห้องประชุมเขต4
รูปภ. 2 m 
กลางวัน 1  
กลางคืน V ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 4

ttt

รป้ภ. 1 คน
กลางรัน -0 กลางคน -
ทางเข้า-ออก 
ปร!;ดู 3

ชานชลา

ทางเข้า 'ร  
ประดู £

โรงอาหาร

ห้องพยาบาล

สนาม 
เปตอง

f t  สัญลักษณ์แทน 
อัตรากำลังรูปภ. 

กปด.14
จำนวน 3 ชุด 

รวมท้ังหมด 5 คน 
กะเช้า 2 คน 
กะกลางคืน 3 คน
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ 

เรื่อง ประกาศผู้ขบะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ 
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา 
ความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ ๑  (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี 
0๑๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บ้ัน

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำบวบ ๕ คบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา 
ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย แทบคุณ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินท้ัง 
สิบ ๑,๐๒ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ’ภ) สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ


