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ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งบริก ารรัก ษาความปลอดภัย
เขตการเดิน รถที่ ๔ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ (อู่ค ลองเตย) ตามสัญ ญา เลขที่ จ.๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญ ญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔ & 1.

(นายวิบูลย์ โท้ยิส์วัสด)
ข.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบบ

องค์การชนส่อขวลบนทรงเทพ

B angkok M ass Transit Authority

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑0๓ ๒ 0
อ0ค์การบนส่0บวลซบกร01กพ โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-0๗๕0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

BMTA

สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย)
สัญญาเลขที่ ..ใ.*.??.?./.1?.™!?.........
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งาบใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่ .๒๘...กันยาทน..๒๕.๖01....................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ฃ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๔๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรีย กว่า “ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด โดยนางบุญนำ บรรโณประกร
กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดฉะเซิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์ เลขที่ ฉซ.๐๐๖๙๗๔ ลงวันที่ 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 ซึ่งต่อใปในสัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับ จ้างตกลงรับ จ้างบริก ารรัก ษาความปลอดภัย ภายใน
บริเวณ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ เขตการเดิน รถที่ ๔ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ (อู่ค ลองเตย)
โดยมีร ายละเอียดและเงื่อ นไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญ ญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หนึ่ง) ปี
นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓ ถึงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๔ รวมเป็น ราคาค่า จ้า งทั้ง สิ้น จำนวน
๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๖,๗๒๘.๙๗ บาท (หกหมื่น
หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเถ้าสิบเจ็ดสตางค์)
๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่
วันที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑๐
ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนิน การจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทัน ที
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบํติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน
หรือ มาแต่ไ ม่ป ฏิบ ัต ิง านในวัน ใด ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาต่อ คนต่อ ผลัด และ
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๑,๐๒๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตาม
สัญ ญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน ค่า จ้า งตาม
จำนวนชั่วโมงที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราชั่วโมงละ ๘๔ บาท (แปดสิบห้าบาทถ้วน)
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
การปรับ ตามข้อ นี้ ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งปรับ จนถึง เวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า งจัด พนัก งาน
รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
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ผู้วาจ้างตกลงซาระค่าจ้างเมอผู้รับจ้างใดปฏิบัติหน้าทีตามสัญญาจ้าง เนข้อ ๑ และผู้ว่า
จ้า งหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งได้ต รวจรับ งานจ้า งไว้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว โดยจะจ่า ยค่า จ้า งเป็น รายงวด
งวดละเดือน รวม ๑๒ (สิบสอง) งวด ดังนี้
๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่า ยค่า จ้า งในอัต ราร้อ ยละ ๘.๓๓ ของราคาค่า จ้า ง
ทั้งหมด คิดเป็นค่าจ้างงวดละ ๘๔,๙๖๖ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๑ งวดสุด ท้ายจ่ายค่าจ้างในอัต ราร้อ ยละ ๘.๓๗ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็น
ค่าจ้างงวดละ ๘๔,๓๗๔ (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม โดยจะจ่ายให้เมื่อ ผู้ร ับ จ้าง
ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
ได้ต รวจการให้บ ริก ารดัง กล่าวเรีย บร้อ ยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที,ได้รับใบแจ้งหนี้
โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้Iห้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ เดือน
ข้อ ๓. หน้าที่และความรับ ผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราซบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีก ารศึก ษา ไม่ต ํ่ากว่า
การศึก ษาภาคบัง คับ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการศึก ษาภาคบัง คับ มีอ ายุไ ม่ต ํ่า กว่า ๒๔ ปีบ ริบ ูรณ์ และไม่เกิน
๔๔ ปีบ ริบ ูร ณ์ และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย รับ อนุญ าตจากนายทะเบีย นตาม
พระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญ าต เป็น พนัก งาบรัก ษาความปลอดภัย
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบติงานตามสัญญา
๓.๒ ผู้รับ จ้าง มีห น้าที่ต้อ งปฏิบ ัติห รือ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งาบรัก ษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑ จัดให้มีพ นักงานรัก ษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพ ย์สิน ของ
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น
๓.๒.๒ จัด ให้ม ีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก,ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
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๓.๒.๓ แจ้ง หรือ ให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย แจ้ง ให้ ผู้ว ่า จ้า งหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
๓.๒.๔ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ให้ค วามสะดวกแก่
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ
๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏินัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย
๓.๒.๖ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งาบรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิง านให้เป็น ไป
ตามสัญ ญาด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบ ัติ
หน้า ที่ห ากมีเหตุจ ำเป็น ที่ไ ม่อ าจหลีก เลี่ย งได้ เซ่น พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย เจ็บ ป่ว ยจนไม่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย
หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ
๓.๒.๗ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
๓.๒.๘ แจ้ง รายซื่อ พร้อ มประวัต ิแ ละภาพถ่า ยไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของ
พนัก งานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญ ญานี้ให้แก1ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยก่อน ๑ (หนึ่ง) วันทำการทุกครั้ง
๓.๒.๙ ใบกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงาบรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม่ใดๆ
ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญ ญาผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
๓.๒.๑๐ จัด อบรมพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า ง ให้อ ยู่
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนล่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
๓.๒.๑๑ จัด หาเครื่อ งแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรือ อุป กรณ์อ ื่น
ที่จ ำเป็น ในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญ ญานี้ใ ห้แ ก่พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า ง ด้ว ยค่า ใช้จ ่ายของ
ผู้รับ จ้างเอง พร้อมติดป็ายซื่อ-สกุล พนัก งานรัก ษาความปลอดภัยของผู้รับ จ้างที่เครื่อ งแบบให้ซ ัด เจนทุก คน
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ
ประซาขนตามที่น ายทะเบีย นกลางตามพระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กำหนดไม่ได้
๓.๒.๑๒ ล่งรายงานเหตุการณ์ป ระจำวัน
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนบั้นๆ
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๓.๒.๑๓ ผู้รับ จ้าง จะวางกฎเกณฑ์ห รือ ระเบีย บในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต าม
สัญญาบี โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รับ จ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใบ
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ชองผู้ว่าจ้าง
เป็นสำคัญ
๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิด ขึ้น จริงและอยู่ในความรับ ผิด ชอบชองผู้รับ จ้าง
ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด จากการโจรกรรมทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง
เก็บ ไวในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม
๓.๓.๓ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด แก,ทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง อยู่น อกอาคาร
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญ ญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพ ย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชองผู้รับจ้างแล้ว
๓.๓.๔ ใบกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย
จริงในปีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเติมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
๓.๓.๕ ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิห น้า ที่บ กพร่อ ง
ไม่เป็น ไปตามระเบียบข้อ บังคับ หรือ คำสั่งโดยชอบชองผู้ว ่าจ้างหรือ ผู้แ ทนชองผู้ว ่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิท ธิป รับ
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๐๒๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้อ งแจ้งความบกพร่อ ง
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวับทราบ
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับ จ้างชี้แจงเป็น หนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ชี้แจงภายใน
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้
๓.๓.๖ ในกรณีท ี่พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิห น้าที่ไม่ค รบถ้วน
ถูก ต้อ งตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิด ความเสีย หายใดๆ ขึ้น แก่ผ ู้ว ่าจ้างหรือ ทรัพ ย์ส ิน ชองผู้ว ่า จ้า ง
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ได้กระทำการใดๆ อัน เป็น การละเมิดต่อบุค คล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดในบรรดา
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง
๓.๓.๘ หากความเสีย หายหรือ สูญ หายของทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ ง
รับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรชองผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมถันรับผิดโดยให้ความ
รับผิดชองคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่าถันเพียงไร
๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก’ทรัพย์สินชองผู้ว่าจ้างหรือบุคล')กรชอง
ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
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๓.๔.๒ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด จากภัย ต่า งๆซึ่ง ไม่อ ยู่ใ นวิส ัย ที่
ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้น แต่ความเสียหายนั้น เกิดขึ้น จากความจงใจหรือประมาทเลิน เล่อ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
๓.๔.๓ ผู้ร ับ จ้างไม่ต ้อ งรับ ผิด ชอบซดใช้ค ่าเสียหายไม่ว ่ากรณีใ ดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับทรัพย์ลินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
ข้อ ๔ หน้าที่แ ละความรับ ผิด ชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น
๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มงานปฏิบัติการ
เดินรถ ๑ อู่คลองเตย
๔.๓ กรณีท รัพ ย์ส ิน ของผู้ว ่า จ้า งเกิด ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เนื่อ งมาจากการ
โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ
ชนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง
๔.๔ ผู้ว ่า จ้า งจะให้เวลาแก,ผู้ร ับ จ้า งในการติด ตามเอาทรัพ ย์ส ิน ที่ส ูญ หายคืน ภายใน
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้
คืน ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไวิในสัญญานี้
๔ ๔ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ
๔ ๖ ในกรณีท ี่ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัต ราค่าจ้างแรงงานขั้น ตํ่าภายหลัง
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย
ตามอัต ราส่วนต่างของค่าจ้างขั้น ตํ่าที่ร ัฐ บาลกำหนดเพิ่ม ขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจ ารณาด้วยเหตุผ ลที่ส มควร และ
เป็น ธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่ส ามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุช ัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามคุณ ลัก ษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้า ที่
ความรับผิดของผู้รับจ้าง ตามเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก1
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาPผู้I ไร'จ้าง ..
ไม่ซดใซิให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินศ,'''5^ " " ■ w
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที
,
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หากค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งชำระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๖. การบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะจ้างบุค คลอื่น ทำงานต่อ ไปได้ โดยผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ขอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย
การว่า จ้า งตามสัญ ญานี้ไ ม่ท ำให้ผ ู้ร ับ จ้า ง และพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของ
ผู้รับ จ้างมีฐานะเป็น ลูก จ้างของทางราขการหรือ มีค วามสัม พัน ธ์ใบฐานะเป็น ลูก จ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน
ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างข่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างข่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
กรณีผ ู้ร ับ จ้างไปจ้างช่ว งงานแต่บ างส่ว นโดยฝ่าเJนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างต้อง
ชำระค่าปรับ ให้แก่ผ ู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญ ญา
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ
เลขที่ H-b๓-๙-R0-๐๒๗๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ซึ่ง เท่า กับ ร้อ ยละ ๔ (ห้า ) ของราคาค่า จ้า งตามสัญ ญา มามอบไว้แ ก,ผู้ว ่า จ้า งเพื่อ เป็น หลัก ประกัน การ
ปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา หนังสือ
คํ้าประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลักทรัพ ย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธ ีก ารที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดก็ไ ด้ และจะต้อ งมีอ ายุก ารคํ้า ประ
ตามสัญญานี้
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หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้างนำมามอบให้ต ามวรรคหนึ่ง จะต้อ งมีอ ายุค รอบคลุม ความ
รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลัก ประกัน ใหม่ห รือ หลัก ประกัน เพิ่ม เติม ให้ม ีจ ำนวนครบถ้ว นตามวรรคหนึ่งมามอบให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้างภายใน
/ ๘
<=พ่
๘,
«/ £รุ
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๗ (เจด) วัน นับถดจากวันทเด้รับแจ้งเจนหนังสอจากผู้วาจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบไว้ต ามฃ้อ นี้ผ ู้ว ่า จ้า งจะคืน ให้แ ก,ผู้ร ับ จ้า งโดย
ไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
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ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการ,ข ยายเวลา'ในการปฏิบ ัติต ามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่า จ้า ง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซี่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผ ู้ว่าจ้างทราบ เพื่อ ของดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาทำการออกไปภายใน
ร)๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิใ ห้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ร ับ จ้างได้ส ละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซี่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๕๐๐/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการประกวดจ้างรักษาความปลอดภัย
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบติการเดินรถ ๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า
๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏินัติการเดินรถ ๑
และแผนผังรักษาความปลอดภัย
จำนวน ๔ หน้า
๑๐.๔ ผนวก ๓ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ กลุ่มปฏิบติการเดินรถ ๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำน

๘/ความเด...

ความใดในเอกลารนนบท้า ยสัญ ญาที่ข ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข ้อ ความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสีย หาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

โดย นางบุญนำ บรรโณประกร กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขื่อ

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

ลงขื่อ......................ร:..!/...................................พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
เลขทีโครงการ ๖๓๐๗๗๓๐๓๖๕๐
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๐๔๗
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔
ที่ . ^ 0 . / y ^ S n
เรื่อง แต่งตัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างเหมาบริก ารรัก ษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
๑ (ลู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (ลู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. นางมนัญยา ปาลวงศ์
ประธานกรรมการฯ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔
๒. นางสาวสมศรี เซื้อดี
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 เนื่องไชยยศ
ประธานกรรมการฯ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑
๒. นางสาววิสิฏฐ์ศรี ลังซ่วิเชียร
กรรมการ
หัวน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๔
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๓. นางฉวีวรรณ บัวคลี่
กรรมการและเลขานุการ
พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ร:
อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ข้อ ๑๗๕

สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัดิทารแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
y ทนY
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- เพอโปรดทราบ
ช.ทร.พร.*
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
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เอกสารหมายเลข 1

•ร่างขอบเขตของงาน (Term of reference:TOR)
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 และ
กลุ่มงานปฏิปีตการเดินรถ 1 ( อู่คลองเตย)
ประจำปีงบประมาณ 2564
1.ความเป็น มา
ด้วยในปีงบประมาณ 2563 องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดิน รถที่ 4 ได้จ้างเหมา
รัก ษาความปลอดภัย เขตการเดิน รถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดิน รถ 1(อู่ค ลองเตย) ซี่งตั้งอยู่เลขที่ 148
ถนนสุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บัดนี้ระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาเดิมใกล้จะสิ้นสุด
แล้ว เพื่อ ให้ก ารจ้า งเหมารัก ษาความปลอดภัย สถานที่เขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
(อู่ค ลองเตย) เป็น ไปอย่างต่อ เนื่อ ง จึง มีค วามจำเป็น ต้อ งดำเนิน การจัด หาผู้ใ ห้บ ริก ารรัก ษาความปลอดภัย
ในปีงบประมาณ 2564
2. วัตถุประสงค์
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ใบบริเวณ
ที่ท ำการเขตการเดิน รถที่ 4 และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดตลอดวัน
(24 ชั่วโมง) เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุด จำนวน 5 คน ดังนี้
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. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 3 คน
กรณี พนัก งานรักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติงานตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นธุระ
จัดหาพนักงานมาทดแทน
3. คุณ ลัก ษณะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบ
คุณ ลัก ษณะของเจ้า หน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และแผนผังการรักษาความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 1)
4. ระยะเวลาดำเนิน การ
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564
5. วงเงิน ในการจัดหา
วงเงิน ในการว่าจ้างรัก ษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564
เป็นเงิน 1,050,000.84 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. กำหนดหลักเกณฑ์ก/ารพิจารณาคัดเim fl
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
7. การจัด ทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (เอกสารหมายเลข 2)
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คุณ ลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง
คุณ สมบัต ิของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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
หน้าที่และความรับ ผิดขอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ดูแลความปลอดภัยซองทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพื้นที่
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
ข้อ กำหนดรายละเอียดคุณ ลัก ษณะ และเงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผูเ้ สนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตามพระราฃ
บัญญ้ตธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา
2. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ไต้มาจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
การลงนามในสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง จะกระทำไต้ต ่อ เมื่อ องค์ก ารไต้ร ับ อนุม ัต ิจ ากงบประมาณประจำปี 2564
แล้วเท่านั้น
C _Y
3. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญา
ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธี้ที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อโดยผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธี้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ
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4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพี่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้วยค่าใช้จ ่ายของผู้ร ับ จ้างเองทั้งสิ้น เซ่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวิทยุสื่อสาร ให้ครบถ้วนตามจำนวน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานไต้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใดเครื่อง
หนี่งเสีย หรือขำรุดจะต้องหามาทดแทนใหม่
5. ผู้รับ จ้างต้อ งล่งรายชื่อ เจ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัยพร้อ มข้อ มูล รายละเอียด เพี่อให้ผู้ว่าจ้าง
เก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
5.1 ประวัติ-วุฒิการศึกษา
5.2 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน
5.5 เอกสารสอบประวัติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อย 1 วันทำการทุกครั้ง
6. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
7. ผู้รับจ้างต้องจัด!!!กอบรมต้านการปัองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซึ่งอาจเกิดชื่น
ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไต้ในทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลาม
จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟในเบื้องต้นไต้ ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรศัพท์
แจ้งเบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจทราบในทันที
8. ผู้รับจ้างต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา สิ่งเสพติด เล่นการพนัน
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่
9. ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด หาเครื่อ งแต่ง กาย หรือ ขุด ฟอร์ม ของเจ้า หน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย ที่
จะปฏิบัติงาน ให้มีปัายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้ว่าจ้างปรากฏชัดเจน
10. กรณีเจ้าหน้าที่รัก ษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิงานไม่ค รบถ้วนตามสัญ ญา ผู้รับจ้าง ยินยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน และในแต่
ละผลัด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ชั่วโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง
จ่า ยให้ผ ู้ร ับ จ้า งต่อ คนต่อ ชั่ว โมง เศษชั่ว โมงคิด เป็น 1 ชั่วโมง จนถึง เวลาที่ผ ู้ร ับ จ้า ง จัด เจ้า หน้า ที่ร ัก ษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ ผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญา
11. หากผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่มาปฏิบัติงานภายในหนึ่งชั่วโมง (1 ชั่วโมง)
นับ ตั้งแต่เวลาที่เริ่ม กำหนดดูแลรัก ษาความปลอดภัย แต่ต้องไมใซ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วในผลัดก่อน
12. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ไต้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว
13. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเช้าใจขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญา
จ้าง และไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง

แผนผังพื้นที่ควบคุม พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริเสณสำนักงานเขตการเดินรถที่ 4 และกลุ่มปฏิบัติการเดินรท 1 (อู่คลองเตย)
f t

ห้องตรวจการ
ทุองการเงิน

p
ไร่
r>

คาใด?เสาร

^ องบัญช

โรงจอดรถ

จักรยานยนต์
พนักงาน
กปด.14

สูนย์ซอ่ มปาเงุรอปรับอากาศ
บริษัท ฮีโนมอเตอร์เชลล์

สูนยซ่อมบ0าชุงรถครีมแดง
บริษัทฮีโน่มอเตอร์เชลล์
ห้องนายท่าอู่ กปด.14
ศูนย์ควบอม รูปภ.

LO

ห้องนา -JL
ขาย-หญิง ^
ลูนย์ซ่อมบำรูง
รถ!!รีม-เ^ง
ไ ท !แ ร '1ร!แง
ทีทำการ
สหภาพแรงงาน
บัมนํ้ามัน
กปด. 14

4
4

ลานจอดรถอู่คลองเตย
สำนักงาน กลุ่มงานปฎิบดิการเดินรถ 1
ลานจอดรถสำนัก งาน

ทีทำการ
รูปภ. 2 m
สหภาพแรงงาน ทางออก ๚ กลางวัน 1
ประดู 1 กลางคืน V

ห้องประชุมเขต4

ที่ทำการเขตการเดินรถที่ 4

t
t
t

ทางเข้า 'ร
ประดู £

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

3

ชานชลา

โรงอาหาร
ห้องพยาบาล
สนาม
เปตอง

f t สัญลักษณ์แทน
อัตรากำลังรูปภ.
กปด.14
จำนวน 3 ชุด
รวมทั้งหมด 5 คน
กะเช้า 2 คน
กะกลางคืน 3 คน
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔
เรื่อง ประกาศผู้ข บะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔
และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลขบกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย บริเวณเขตการเดินรถที่ ๔ และกลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ ๑ (อู่คลองเตย) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่
0๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บั้น
บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำบวบ ๕ คบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย แทบคุณ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้ง
สิบ ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ’ภ) สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจำนงค์ อาจสำอางค์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๔ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ

