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สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เขตการเดินรถที่ ๑
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต)
สัญญาเลขที่
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..... ]ป?ี โ...นี้^ ใ1.^..!?!^.??...................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ข่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริห าร
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๕๔๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เร ีย ก ว ่า “ผ ู้ว ่า จ ้า ง ” ฝ่า ยห น ึ่ง กับ บริษ ัท ร ัก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภ ัย พ ีด ีเ อ ส อ ิน เต อ ร ์ก าร ์ด จำกัด
โดย นายนิวัฒน์ เรียนหัตถกรรม กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนัก งานทะเบียนหุ้น ส่วนบริษ ัท จัง หวัด ฉะเซิง เทรา กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิซ ย์ เลขที่
๑๐๐๙๒๒๑๓๔๒๙๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑/๓๒ หมู่ที่๑ ตำบลคูคต
อ ำเภ อ ส ำล ูก ก า จัง หวัด ปทุม ธานี และได้ร ับ ใบอน ุญ าตป ระกอบ ธุร กิจ รัก ษ าความป ลอดภัย จาก
นายทะเบียนแห่งพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ.๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันที่ ๗ สิงหาคม๒๔๖๐
สิ้นอายุวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญ าตประกอบธุรกิจ รัก ษาความปลอดภัย แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อ ตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ จ้า งบริก ารรัก ษาความปลอดภัย
ภายใน บริเ วณ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ เขตการเดิน รถที' ๑ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๒
อู่มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดและเงื่อ นไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญ ญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๒ คน
โดยมีก ำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๔๖๔
เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน ๓๐,๒๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่
วันที่ไต้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็น ประจำทุก วัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพ นัก งานรัก ษา ความปลอดภัย
ในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑๐
ในกรณ ีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ^^^m m เ^^านหรือ มาปฏิบ ัต ิง านแต่ไ ม่
ครบถ้วน หรือ มาแต่ไ ม่ป ฏิบ ัต ิงานผู้ร ับ จ้างต้อ งรีบ ดำเนิน การ.สั่^พนัก งาเนุร ัก ษา,ต ุช ุม ่ป ลอดภัย มาแทนทัน ที
แต่ต ้อ งไมใช่พ น ัก งาน รัก ษ าความป ลอดภัย ท ี่ป ฏ ิบ ัต ิง าน มาแล้ร ์ใ น ุฝ ่^ ^^^flน ึ่ฏ บ ัด ิง าฟ ้. น ผ^พ ป
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ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับ จ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก เงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาต่อ คนต่อ ผลัด และยอมให้
ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๔๖๓ บาท (สี่ร้อยหกลิบสามบาทถ้วน)
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตาม
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (ลิบสอง) ชั่วโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวน
ชั่วโมงที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน และผู้รับ จ้างยอมให้ผ ู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราชั่วโมงละ ๓๙ บาท (สามลิบเก้าบาทถ้วน)
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามลิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง
การ,ปรับตาม1ข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ้า งตกลงชำระค่า จ้า งเมื่อ ผู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามสัญ ญาจ้า งในข้อ ๑ และ
ผู้ว ่าจ้า งได้ต รวจรับ การจ้า งถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว โดยจะจ่า ยค่า จ้า งเป็น รายงวด เดือ นละ ๑ (หนึ่ง) งวด
รวมทั้งหมด ๑๒ (ลิบสอง) งวด งวดละ ๓๘,๕๒๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสอง
ร้อยสี่ลิบ บาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม โดยผู้ว ่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้ร ับ จ้างได้ให้บ ริก ารรัก ษาความปลอดภัย
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ต รวจการให้บ ริก ารดังกล่าว
เรียบร้อ ยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามลิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะล่งใบแจ้งหนี้ให้
ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามลิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุกๆ ๑ (หนึ่ง) เดือน
ข้อ ๓. หน้าที่และความรับ ผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีก ารศึก ษา ไม่ต ํ่ากว่า
การศึก ษาภาคบัง คับ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึก ษาภาคบัง คับ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ (ลิบแปด) ปีบริบูรณ์ และ
ไม่เกิน ๕๕ (ห้าลิบ ห้า) ปีบ ริบ ูรณ์ และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น พนัก งาบรัก ษาความปลอดภัย รับ อนุญ าตจาก
นายทะเบีย นตามพระราซบัญ ญัต ิธ ุร กิจรัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑ จัดให้มีพ นักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพ ย์สินของ
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น
๓.๒.๒ จัด ให้ม ีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
บีองกัน การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์ลินของผู้ว่าจ้าง
๓.๒.๓ แจ้งหรือ ให้พนอัง พรัก ษาความปลอดภัย แจ้ง ให้ ผู้ว ่า จ้า งหรือ
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เจ้าหน้าทีของผู้วาจ้างทราบหันทีเมอม เหตุการณํ๙G,ผดปกทุ
ฬฺเทุ.เ๒ ช รเับ^ ^ุ' :^
๓.๒.๔ ควบคุม ^ณ์ภ ัห พนกงานรกใ ทมปลอดภัยให้ค วามสะดวกแก่
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

11 V f V

^ นT>o......... ccT
("0 1*:;tjrqr-‘-

^ ไ'พ

/ ๓•๒•๔...

๓

๓.๒.(ะ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้วำจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดตอหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรืย,บร้อย
๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พ นักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป
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 และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
๓.๒.๘ แจ้งรายซื่อ พร้อ มประวัต ิแ ละภาพถ่ายไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับ จ้างที่จะปฏิบ ัติงานตามสัญ ญานี้ให้แก่ ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยก่อน ๑ (หนึ่ง) วันทำการทุกครั้ง
๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม่ใดๆ
ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมี
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญ ญาผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่บทำงาบจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
๓.๒.๑๐ จัด อบรมพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า ง ให้อ ยู่
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
๓.๒.๑๑ จัด หาเครื่อ งแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่น ที่
จำเป็น ในการปฏิบ ัต ิง านตามสัญ ญานี้ใ ห้แ ก่พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า ง ด้ว ยค่า ใช้จ ่า ยของ
ผู้รับ จ้างเอง พร้อมติดบีายซื่อ-สกุล พนัก งานรัก ษาความปลอดภัยของผู้รับ จ้างที่เครื่อ งแบบให้ช ัด เจนทุก คน
แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ
ประซาซนตามที่น ายทะเบีย นกลางตามพระราขบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กำหนดไม่ได้
๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ
๓.๒.๑๓ ผู้รับ จ้าง จะวางกฎเกณฑ์ห รือ ระเบีย บในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต าม
สัญญานี้ โดยไมได้รับ ความเห็น ชอบเป็น หนังสือ จากผู้วัา^f e j ในกรณีที่มีฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของตั^}รื่ทงเท่านั้น หานั้เแ}จ้างกระทำ'ไปโดยพลการ เว้นแต่ใน
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๓.๓ ผู้รบจ้างต้องรบผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสีย หายที่๓ ดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ตามสัญญาบี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ
ไว้ใ นอาคารสถานที่แ ละปรากฏร่อ งรอยการงัด แงะหรือ ทำลายเครื่อ งกีด ขวางหรือ ทำลายสิ่ง กีด กั้น สำหรับ
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 โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว
๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบขดใช้ค่าความเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเสียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือ ค่าเสียหาย
จริงในบีจจุบันแตไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
๓.๓.๔ ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิห น้า ที่บ กพร่อ ง ไม่
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้าง
ไต้เป็น รายครั้ง ครั้งละ ๔๖๓ บาท (สี่ร้อ ยหกสิบ สามบาทล้วน) โดยผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งแจ้ง ความบกพร่อ งใน
แต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับถัดจากวันทราบ
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับ จ้างชี้แจงเป็น หนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับ ถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งจาก
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขึ้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขี้แจงภายใน
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้
๓.๓.๖ ในกรณีท ี่พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิห น้าที่ไม่ค รบล้วน
ถูก ต้อ งตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิด ความเสีย หายใดๆ ขึ้น แก'ผู้ว่าจ้างหรือ ทรัพ ย์ส ิน ของผู้ว ่าจ้าง
ผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้าง
๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานล้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ไต้กระทำการใดๆ อัน เป็น การละเมิดต่อบุค คล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดในบรรดา
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง
๓.๓.๘ หากความเสีย หายหรือ สูญ หายของทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ ง
รับผิดขอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความ
รับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร
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๓.๔ ผูรเ/้รเบับจ้4/างโม่
ต้องรับผิดต่อผู้วาจางเนกรณดังต้อโปนิ
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด จากภัย ต่างๆซึ่งไม่อ ยู่ในวิส ัย ที่ผ ู้
รับจ้างจะบีองกันได้ เว้น แต่ค วามเสียหายนั้น เกิด ขึ้น จากความจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ หรือ ละเลยต่อ การ
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๓.๔.๓ ผู้ร ับ จ้างไม่ต ้อ งรับ ผิด ชอบซดใช้ค ่าเสียหายไม่ว ่ากรณีใ ดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับทรัพย์สิบส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้น แต่ค วามเสียหายนั้น เกิด ขึ้น จากความจงใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
ข้อ ๔ หน้าที่แ ละความรับ ผิด ชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีตังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น
๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานตังกล่าวติดประกาศไว้ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการ
เดินรถที่ ๑
๔.๓ กรณีท รัพ ย์ส ิน ของผู้ว ่า จ้า งเกิด ความเสีย หายหรือ สูญ หายอับ เนื่อ งมาจากการ
โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ
ชนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง
๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก'ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพ ย์สิน ที่สูญ หายคืน ภายใน ๓๐
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน
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ผูรบจางจะตองซดเซค่าความเสยหายเหแก่ผู้วาจางตามทกาหนดไว๒สัญญาน
๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย
เป็นพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ
๔.๖ ในกรณีท ี่ร ัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัต ราค่าจ้างแรงงานขั้น ตํ่าภายหลัง
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิร ้อ งขอเพิ่ม อัต ราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น
ธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุชัดช้องต้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด ผู้รับ
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสีย หาย และค่า ใช้จ ่า ย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าวให้แก,
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตังกล่าว ให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน ค่าจ้างที่ต ้อ ง
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งชำระ หรือ
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยิบยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน
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๖
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ท ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๖. การบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบ้ตตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จ ะจ้างบุค คลอื่น ทำงาบต่อ ไปได้ โดยผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย
การว่า จ้า งตามสัญ ญานี้Iม่ท ำให้ผ ู้ร ับ จ้าง และพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้
รับ จ้า งมีฐ านะเป็น ลูก จ้างของทางราชการหรือ มีค วามสัม พัน ธ์ใ นฐานะเป็น ลูก จ้างของผู้ว ่าจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน
ข้อ ๗. การจ้างข่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
กรณีผู้รับ จ้างไปจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนโดยฝ่า!เบความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างต้อง
ชำระค่าปรับ ให้แก'ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญ ญา ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบ ัติตามสัญ ญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ
เลขที่ แ-๖๓-๙-R0--๐๒๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๑๑๒ บาท (สองหมื่นสามพัน
หนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญ ญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา หนังสือคํ้า
ประกัน ดังกล่าวจะต้อ งออกโดยธนาคารที่ป ระกอบกิจ การในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิน ทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ท ราบ
ตามแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งกำหนดหรือ อาจเป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน อิเล็ก ทรอนิก ส์
ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้
^
หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งนำมามอบให้ต ามว้ร ัร ัพ พง-จ้^ แ^อายุค รอบคลุม ความรับ ผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้ว ิ^,1มามอบให้ดังโ^วัส ดุลงหรือ เสื่อมค่าลง หรือ
มีอ ายุไ ม่ค รอบคลุม ถึง ความรับ ผิด ของผู้ร ับ จ้า งตลอดอายุ^ ส ุ^ ! ^ ^ '
หาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนคร พ น พ รแแ
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง'
/หสัก...

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามฃ้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว
ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือ การขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณีอ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาบี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิใ ห้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ร ับ จ้างได้ส ละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปบี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบี้
๑๐ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑
๗/ท ๕๒๘...

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑
(อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน
ผนวก ๒ ใบขออนุม้ติว่าจ้างเลขที่ ๑-๖๓-๘-PR-๐๐๐๗
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
จานวน
ผนวก ๓ ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒
เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
จานวน
และแผนผังรักษาความปลอดภัย
ผนวก ๔ ใบเสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย
จำนวน
ที่ PDS/te๐๐๘๐๐๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผนวก ๕ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย

๒ หน้า
๑ หนา

๒ หนำ
๒ หน้า

/ความใด...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญ ญานี้ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือ'!1'"
-/ I____( Vว1่า1จ้าง
ลงขื่อ
. ผ ู้

(นางสาวเบญจวรรณ เป็ยมสุวรรณ)
รับจ้าง
ลงขื่อ
ร ง ^ / (บริษัทรักษาความปลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์การ์ด จำกัด
โดย นายนิวัฒน่ เรียนหัตถกรรม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
. ผ ู้

.พยาน

ลงขื่อ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
เลขทีโครงการ ๖๓๐๘๗๐๒๒๕๙๐
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๑๖๔
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ เขตการเดินรลที่ ๑
ท ี่.
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง
เหมารัก ษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ มีความประสงค์จะ จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ สำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑. นางปณิตา ขื่นสกุล
ประธานกรรมการฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่๑
๒. นางละมัย ดิริวนิขสุนทร
กรรมการ
หัวหน้างานตรวจสอบ เขตการเดินรถที, ๑
๓. นางสาวสุนิตรา ภูวา
กรรมการ
นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. นายประเสริฐ ฃุนเภา
กรรมการ
หัวหน้างานอุบติเหตุ เขตการเดินรถที่ ๑
๕. นางวรรณภา พลระบัล
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานบริการ เขตการเดินรถที่ ๑
อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เขิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจ^เ^ฮิเชฮิ^นุฉฺที่'กำหนดไวิในหนังสือเซิโ
ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อ;
1
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราค^
^ ว น นับถัดจากวันเสนอ
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล!ว:
ราคา
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒
ประธานกรรมการฯ
เขตการเดินรถที่ ๑
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๒
กรรมการ
เขตการเดินรถที่ ๑
๓. พนักงาบธุรการ ๔
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่ <r\ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิโรจน่ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑
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'องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ
ใบรายงานขออนฟ้ติ
จดนี้อ
ว่าจ้าง เลขทึ๋ 1-63-8-PA-0007

ด้วย

กลุ่มงานปฐบ^การIดิใ4รถ 2

ลง วัน ท .ี่ .............................................เลขที่รับ....................... โ..............................

จัดชื่อ

ให้ดำเนินการ

I I จัดชื่อ 0

ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ งานบรการ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรดำเนินการ
ร็รอร้าน

ราคา
ต่อหน่วย
(บาท)

รายการ

1 บร้ษัท รักษาความปลอดภัย

จำนวน

r...........
■....'
ราคา
(บาท)

ว่าจ้าง ดังนี้ เ-

ใใะใ?

1.ว ิธ ีดำเนินการโดย..?.®!???.?.".!
............
2.กำหนด จำยเงิน.?.?./?.?/?.®.??........................
3.กรรมการตรวจรับ

ว่า จ้า ง บร้ษัท
รัก ษาความปลอดภัย
เอส

พีดีเอส อิน เตอร์ การ์ด จำกัด

[xl ว่าจ้าง

งบลงทุน [x_ ไม่ต้องใช้งบลงทุน

ตามความต้องการของ.................. .โ1. ^ ^ ^ ? ? ! ? .? ...? ..........................โด.ยใช้

ลำด ับ

1-63-8-PR-0007

..............ได้มีปันทึกเลขที่

432,000.00

ตามดำลังเขต!ที่ 528/2563
ลว.3 สค.2563

พีดี

ติ
2.หัวหน้างานธุรการปฎํบ ต
ํ กิ ารเดิน รท 2
1 .หัวหน้ากลุ่ม งานปฎํน ํ การเดินรท 2

อนเตอร่ การ์ด จ่า กด
รัก ษาความปลอดภัย
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสต
ศูนย์รังสิต
จำนวน 2 คน ราคาคนละ
19,260X 2
38,520.-บาท 12 เดือน
เป็นเงิน
462,240 บาท

3.พนัก งานธุร การ 4

อู่
ร์

[_

I

[!

การจัด ชื่อ X ว่าจ้าง ถูก ต้อ ง

ดำ

ตามข้อ บัง คับ , ลัง ขององค์การฯ
จืง เสนอม า เพึ่อโปรดพิจ ารณาอนุมิติ

(

นางวรรณภา พลระบัล

^

ผู้ดำเนินงาน

- ๖1a l l 2563
I
(
รวมเป็นพน
ภารมุทค่าเพิ'ม

432,000.00

I

30.240.00

(สีแ่ สนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

462,240.00

ผอ.ขดร.1
ฉปับ ที่ 3 วัน ที่ม ีผ ลบังคับ ใช้ 12 มิลุนายน 2563
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นางปณิตา ชึ่นสกุล
ห.กบท.!

- 5 1ส M. 256J
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รายละเอีย ดการวางจ้างเหมาการรัก ษาความ!(ลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

๑. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑.๑ เพศขายที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐-<?<๕:!(บริบูรณ์
๑.๒ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ ต้องมีโบรับรองผ่านการลกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย
๑.๔ ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มืผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์
๑.๕ ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งด้านกฎหมายและทั่วไป
๑.๖ ต้องมีบัตรหรือเอกสารแสดงให้องค์การตรวจสอบได้ เข่น บัตรประจำตัวประซาซน
ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และอื่น ๆ
๑.๗ ต้องแต่งเครื่องแบบ ตามแบบผู้รับจ้างกำหนด และติดบีายซื่อแสดงซื่อ - สกุล พร้อมทั้ง
หมายเลขประจำตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งซื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้
องค์การทราบล่วงหน้า
๑. ๘ ต้อ งแจ้ง รายซื่อ พร้อ มประวัต ิเจ้า หน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย ที่จ ะปฏิบ ัต ิห น้า ที่
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา และเมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลต้องแจ้งให้ทราบก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง
๑.๙ ต้องรับมอบหน้าที่ก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อเตรียมการรับ-ล่งหน้าที่ โดยการจด
แจ้งในสมุดรายงานประจำวัน
๑.๑๐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไม่หลับ ไม่ดื่มสุรา หรือของมีนเมาใด ๆ ในขผะปฏิบัติ
หน้าที่

๑.๑๑ อุปกรณ์เครองใช้ในการรักษาความปลอดภัยเปีนหน้าที่ของผู้เสนอราคาทจัดหาเอง
ประกอบด้วย นกหวีด, วิทยุรับ-ส่งสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเข้า-ออก สมุดรายงาน กระบอง
กุญแจมือ ไฟฉาย รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้เสนอราคาเปีนผู้'จัดหา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1
๒. รายละเอียดการว่าจ้างยามรัก ษาความปลอดภัยและทรัพ ย์ส ิน ที่เป็น ลังหาริม ทุรั^i ล่ะไ ^ ไ,.
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริเวณอู'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) กลุ่มงานปฏิบัติการพื่ณ์รถ ๒๑
0.
ดังนี้
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- รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และอลังหาริมทรัพย์
- ตรวจตรามิ'ให้ บ ุค คลภายนรกเข้ามา'ในพื้น ที่บ ริเวณภาย'ในอู่ม หาวิท ยาลัยธร''มั่เศว,^
ศูนย์รังสิต อาทิ เข่น คนจรจัด, คนขอทาน, การแจกใบปลิว, หรือการขายที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
- บีอ งกัน มืใ ห้บ ุค คลภายนอกที่ไ ม่ไ ด้ร ับ อนุญ าตนำรถมาจอดในสถานที่ภ ายในอู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บีองกันการมั่วสุมของนักเรียน วัยรุ่น หรือบุคคลทั่วไป การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การกระท0'
อนาจาร. การลักทรัพย์ การต้มตุนหลอกลวง เสพยาเสพติด หรือเสพแอลกอฮอล์ของมีนเมา
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- อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เข้า-ออก ให้คล่องคัว มิให้การจราจรบรเวณภายในอู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตดขัด
- ควบคุม ตูแ ล ป้อ งกัน เวิต และทรัพ ย์ส ิน ของผู้ว่าจ้างและพนังกานที่ป ฏิบ ัต ิงาบภายใน
ธรรมศาสตร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กรณีประสบเหตุต้องเข้าซ่วย!,ทลือ ระงับเหตุ หรือกระทำการใด ๆ ให้!เสีย หาย
รอดพ้นจากอับดาย
- ป้องกับการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
- ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราซบัญญ’ติความปลอดภัยอาข้วอบามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาบ พ.ส.๒๕๕๔
- ผู้เสบอราคาต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.© อัตราว่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำบวบ ๒ อัตรา
๒.๒ จัดยามรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เฟ้นผลัดติดต่อกันตลอดเวลา (๒๔ ชั่วโมง)
ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา 0๗.0๐ น. สี'งเวลา ๑๙.0๐ น. จำนวน ๑ คน
ผลัดที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐0 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน ๑ คน
๓. กำหนดระยะเวลาการว่าจ้าง ๑ ปี
อนึ่ง เงัน ค่า พัส ตุส ำหรับ การชั่อ หรือ จ้า งดรั้ง บี้ไ ด้ม าจากเงบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงจะกระทำได้ต่อฒื่อองค์การได้รับอนุมัติฝ็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว
เท่าไ!น
องค์การทรงไว้ขึ้งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอ หรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญา
ได้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสืยหายใด ๆ จากองค์การ

4)0นจ)ไ Q0

บริษฑ รกนาควาบ!]ลอดภัย พีดีเอส อินเตอร์ การ์ด จำกด
เลขที่ 101/32 หมู่ 1 ตำบลดูดต
อํใ๓อลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

TEL.02-5311811,084-376-3771,091-003-8386
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่
๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย'รังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการ
เดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัยพีดีเอสอินเตอร์
การ์ด (ไห้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ d

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑
ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซน
_
กรุงเทพ

