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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
เรื่อง

/๒๔๖๓

วันที่

(V)0

กันยายน ๒๔๖๓

ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สทส. ผอ.สจท. ผอ.สบจ.
ด้วย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งบริก ารรัก ษาความปลอดภัย
องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ตามสัญญา เลขที่ จ.๗๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓
กับ สำนัก งานรัก ษาความปลอดภัย องค์ก ารสงเคราะห์ท หารผ่า นศึก ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ รายละเอีย ด
ปรากฏตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวบูลย เทยสวสดี้)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ
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Mass Transit Authority

ส ำ น ัก ง า น ใ ห ญ ่ เล ฃ ท ี่ ๑ ๓ ๑

ถ น น ว ัฒ น ธ ร ร ม

เข ต ห ้ว ย 'ข ว า ง ก ท ม . ๑ 0 ๓ ๒ 0

โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-0๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญ ญาจ้างบริก ารรัก ษาความปลอดภัย
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)
สัญญาเลขที่

‘. ค ์รุ:/๒'?£๓

สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ เลขที่ ๑๓๑ ถ นน วัฒ นธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุง เทพมหานคร เมื่อ วัน ที่

กันฺ.นา.ยุน..๒๕>.๓................ ระหว่าง

๒คํ..

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่ง
องค์การ ที่ ๕๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พันโท พสิษฺฐ์ เพชรหลิม
ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๐ และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกสามารถให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยไม่เปีนธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราขบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ สวาสดกลิ่น ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงาน
รักษาความปลอดภัย (เฉพาะ) ที่ ๔๘๕ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับ จ้างตกลงรับ จ้างบริก ารรัก ษาความปลอดภัย ภายใน
บริเวณที่ท ำการสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการว่าจ้าง
ตามที่ร ะบุไ วิใ นเอกสารแนบท้า ยสัญ ญานี้ และผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งปฏิบ ัต ิใ ห้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นตามสัญ ญ า
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อย
บาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้รับ จ้างจะต้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่ด ูแ ลรัก ษาความปลอดภัย ทุก วัน โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัดๆละ ๑๒ ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑.๑ ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิก า ถึงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิก า เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน ในอัตราค่าจ้างคนละ ๒๐,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเถ้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน
ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หัว หน้าเจ้า หน้า ที่รัก ษาความปลอดภัย .จำนวน ๑ คน ในอัตราค่าจ้าง ๒๐,๙๐๐ บาท
ญัน ๓ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒,๗๐๐ บาท
/ ๑.๑.๒...
^ ร่^ ^ ธ รพ งศ สวาสดิ้กลิ่น)

๒
๑.๑.๒ ผลัดที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น
เป็น ห ัว ห น้า เจ้า ห น้า ท ี่ร ัก ษ าความป ลอดภัย จำนวน ®
> คน ในอ ัต ราค ่า จ้า งค นล ะ ๒ ๐,๙ ๐๐ บาท
(สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมจำนวน ๓ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒,๗๐๐ บาท
(หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่า จ้า งตามข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๒ รวมเป็น เงิน ตลอดอายุส ัญ ญาจ้า ง ทั้งสิ้น
จำนวน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ผลัด ใดไม่ม าปฏิบ ัต ิง านหรือ มาปฏิบ ัต ิง านแต่
ไม่ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏินิติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิง านไม่ค รบถ้ว นตามสัญ ญา ผู้รับจ้าง
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน ในอัตราผลัดละ ๔๐๐ บาทต่อคน/วัน และในแต่ละผลัดหาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิงานไม่ค รบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ให้ค ิด ค่าปรับ เป็น รายชั่วโมงๆ ละ
๔๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคน/วัน จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้าง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
ในกรณ ีพ นัก งานรัก ษ าความปลอดภัย ไม่ม าปฏิบ ัต ิห น้า ที่ง านไม่ค รบถ้ว นตาม
กำหนดเวลา หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก'ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อค่าเสียหายหนึ่งครั้ง
การปรับ ตามข้อ นี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ที่ ๓๓๑/๒๔๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงาใหญ่
และแผนผังรักษาความปลอดภัย

จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ อผค. ๔๑๔๙/๔๐๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๓ จำบวบ ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที่ฃ ัด หรือ แย้ง กับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิน้ติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ปาเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
/ข้อ ๓...
ทั้งค สวาสดิ้กลิ่น)

๓
ข้อ ๓. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แ ก่ผ ู้รับ จ้างเป็น รายเดือ นในอัต ราเดือ นละ
๑๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้
ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดย
ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุก ๆ ๑ (หนึ่ง) เดือน
ข้อ ๔. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ เพื่อปฏิบัต ิงานตามสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการศึกษา ไม่ตํ่าก'ว่า
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม,ตํ่ากว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบ ริบ ูร ณ์ และ
ไม่เกิน ๖๐ ปีบ ริบ ูร ณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญ ญัต ิธ ุรกิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา
๔.๒ ผู้รับจ้าง มีห น้า ที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิห รือ ควบคุม ดูแ ลให้พ นักงานรัก ษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้
๔.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้าง
บุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป็องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น
๔.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย บีองกัน
การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
๔.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
๔.๒.๔ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ให้ค วามสะดวกแก,ผู้ที่
มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ
๔.๒.๔ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ให้ค วามเคารพผู้บ ริห าร
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย
๔.๒.๖ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิง านให้เป็น ไปตาม
สัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิ,บติหน้าที่
หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ผู้รับจ้างต้องจัด ให้พ นักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย
หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ
๔.๒.๗ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาค และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือพ้^นของผู้ว่าจ้างที่ใข้อย่ในุขณะทำสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภั

ธรพงศ์ สวาสดิ้กสี่บ)
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๔.๒.๘ แจ้งรายขื่อพร้อมประวิตและภาพก่ายไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญ ญานี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับ แต่วัน
ลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
ก่อน ๑ (หนึ่ง) วันทำการทุกครั้ง
๔.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคน
ใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้
มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ตอัการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
๔ .๒ .๑ ๐ จ ัด อ บ รม พ น ัก งาบ รัก ษ าค วาม ป ล อ ด ภ ัย ข อ งผ ู้ร ับ จ ้า ง ให้อ ยู่
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
๔.๒.๑๑ จัด หาเครื่อ งแบบ นกหวีด ก ระบ อง ไฟฉาย หรือ อุป กรณ ์อ ื่น
ที่จ ำเป็นในการปฏิบ ัติงานตามสัญ ญานี้ให้แ ก่พ นักงานรักษาความปลอดภัย ของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใข้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดบีายขื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคน แต่
ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานขื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ
ประขาซนตามที่น ายทะเบีย นกลางตามพระราฃบัญ ญัต ิธ ุรกิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ประกาศ
กำหนดไม่ได้
๔.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ
๔.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
โดยไม่ได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไมใต้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้าง
ต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ในกรณี
จำเป็น และเร่ง ด่ว นซี่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ งปฏิบ ัต ิไ ปในแนวทางสร้า งสรรคํแ ละสุภ าพ โดยถือ ประโยซนํฃ อง
ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ
๔.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๓.

๔. ๑ ความเสีย หายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง ตาม
สัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใข้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๔.

๓.๒

ความเสีย ห ายห รือ สูญ ห ายอัน เกิด จากการโจรกรรมท รัพ ย์ส ิน ซ ึ่ง

เก็บไวิในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับ
คุ้มครองทรัพย์สิบโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สิบนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม
๔.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่
อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ เป็นทรัพย์สิน
ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ซนิด จำนวน โดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว
๔.๓.๔ ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ชอบซดใช้ค ่า ความเสีย หายให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้าง
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและซนิดเดียวกับุ หรือโดยขดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมทผู้ว่าจ้างจัดหามาโเ

^

คาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

รืพงศ์ สวาสดีก
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๔.๓.๔ ใน ก รณ ีพ น ัก ง า น ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่บ ก พ ร่อ ง
ไม่เป็น ไปตามระเบีย บข้อ บัง คับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๔๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละ
ครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบเหตุ
ดังกล่าว เพื่อ ให้ผ ู้รับ จ้า งขี้แ จงเป็น หนัง สือ ต่อ ผู้ว่า จ้า งภายใน ๓ (สาม) วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไ ด้รับ แจ้งจาก
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขี้แจงภายใน
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.

๔. ๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม
กำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก'ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้อง
รับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๔.๓.๗ ในระหว่า งปฏิบ ัต ิง านถ้า ผู้ร ับ จ้า งหรือ พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ได้
กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง
๔.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
เกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิด
ของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร
๔.๔ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปบี้
๔.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๔.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญ หายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้าง
จะบีองกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
๔.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายไม,ว่า กรณีใ ดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพ ย์สิน ส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพ ย์สิน ของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท รัพ ย์สินส่วนตัวของ
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบรายการของทรัพย์สิบนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
ข้อ ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมีดังบี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น
๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ
๔ .๓ ก ร ณ ีท ร ัพ ย ์ส ิน ข อ ง ผ ู้ว ่า จ ้า ง เก ิด ค ว า ม เส ีย ห า ย ห ร ือ ส ูญ ห า ย อ ัน เน ื่อ ง ม า จ า ก ก า ร

โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญาบี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ
ขนิด ประเภท จำนวน และมลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง
/ ๔.๔...
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๕.๔ ผู้ว ่าจ้างจะให้เวลาแก่ผ ู้รับ จ้างในการติด ตามเอาทรัพ ย์สิน ที่ส ูญ หายคืนภายใน
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้
คืน ผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
๕:.๕ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย
เป็นพิเศษขั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ
๕:.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซี่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น
ธรรมหากผู้ว่า จ้า งไม่ส ามารถตกลงตามที่ร ้อ งขอเพราะเหตุข ัด ช้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะเหตุ อื่นใด
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๖. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก,
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเฃิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยที่บ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที่ต ้อ งขำระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน
ครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่ายเป็น ค่า ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๗. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที และผู้รับ จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบ หรือ บังคับ จากหลัก ประกัน ตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่
จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิท ธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับ จ้างจะต้องรับผิดขอบ
ในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น
เพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องขำระสำหรับการ
ให้บริการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการขำระค่าเสียหาย
การว่า จ้า งตามสัญ ญานี้ไ ม่ท ำให้ผ ู้ร ับ จ้า ง และพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของ
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราขการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน

๗

ข้อ ๘. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแตบัางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าธีเนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่า ปรับ ให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา ทั้งนี้
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ....... เป็นจำนวนเงิน ......... บาท
(...... -....... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ร: ของราคาจ้าง มามอบให้แก, ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่ห รือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ๗
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผ ู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อ นี้ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แ ก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๐. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญ ญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับ จ้างไม่ป ฏิบ ัต ิให้เป็น ไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการฺใดุยุไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักเาน^แจ้งิห่'รือผู้ว่าจ้างทุ5 าบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ฃ^^^^^เ™^°าโทชช่1 มวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
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สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู่ส ัญ ญาไต้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อ พร้อ มประทับ ตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงซื่อ..ไ ^ . ......... ะ1zz^

..ร.

...... L .........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)

... .............................................ผู้รับจ้าง
เลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

(สำน้ก

นายธีรพงศ์ สวาสดึ๋กลิ่น ผู้รับมอบอำนาจ
ลงนามผกพับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)

.พยาน

ลงซื่อ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน

ลงซื่อ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๖๗๐๓๔๔๙๔
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๐๓๐
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คำสั่ง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ที่
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เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง
รักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพๆ มีความประสงค์จะ จ้างรักษาความปลอดภัย
สำนักงานใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑ .ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ

ประธานกรรมการฯ

๒ .นิต ิก ร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม

กรรมการ

สำนักกฎหมาย
๓ .นางทักษกรโชติวัฒนนาดิน

กรรมการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ กลุ่มงานจัดซื้อ
สำนักบริการและจัดซื้อ
๔. พนัก งานธุรการ๕

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซื้อ
อำนาจและหน้าที่
๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ
เชิญซวน
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไวในหนังสือเชิญ
ซวน
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ
ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ

,

บัระธาใ.
.ธานกรรมการฯ

สำนักบริการและจัดซื้อ
^พงศ สวาสดิ้กลิ่ม)
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๒. หัวหน้างานควบคุมภายใน

กรรมการ

กลุ่มงานควบคุมภายใน
สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๓. นายประสิทธิ้ ล้อมวงษ์

กรรมการ

เจ้าหน้าทอาซีวอนามัย ๔
งานความปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าที่
๔. นายดิเรก กระต่ายทอง

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔ กลุ่มงานบริการ
สำนักบริการและจัดซื้อ
อำนาจและหน้าที่
ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๔

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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จ้างเหมารักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ สำนักงาบใหญ่
ประจำปีงบประมาณ! ๒๔๖๔

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ขั้น,อาคารอเนกประสงค์
1อาคารกลุ่ม สื่อ สาร 1 อาคารแพทย์ , อาคารกลุ่มงานสายตรวจพิเศษ จีงมีความจำเป็นจะต้องจ้างรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ขององค์การที่มี อยู่ในบริเวณสำนักงานใหญ่
ทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ปลอดภัย
๒. วัตถุประสงค์
ว่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และ อลังหาริมทรัพย์ขององค์การ
ซึ่งมีอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ขั้น , อาคารอเนกประสงค์ 1อาคารกลุ่มสื่อสาร , อาคารแพทย์ 1อาคาร
กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ และลานจอดรถบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยใข้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๔ คน
และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๑ คน (รวมเป็น ๖ คน) ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันละ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ขั้วโมง ดังนี้
ผลัดที' ๑

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน (รวมเป็น ๓ คน)

ผลัดที่ ๒

ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน

๓. ขอบเขตหน้าที’และความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง

ข้อกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ และหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(เอกสารแนบ ๑)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่า จ้า งเหมารัก ษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔
๔. วงเงินในการจัดหา
วงเงิน ในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที'ตั้งไว้ในปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน
๑,๖๓๐,๒๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
๗. การจัดทำราคากลาง
สืบราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราขูถัมภ์ (เอกสารแนบ ๒)

tv!WะเฑV) \)/V )
-๒เอกสารแนบ ๑
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๑. “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และ
อลังหาริมทรัพย์ของ”ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งมีอยูในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ขั้น,อาคารอเนกประสงค์,อาคารกลุ่ม
สื่อสาร อาคารแพทย์,อาคารกลุ่มงานสายตรวจพิเศษ และลานจอดรถบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
ทุกวัน ใม่เว้นวันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ขั้วโมง ดังนี้
ผลัดที่ ๑

ตั้งแต่เวลา ๐๗.0๐ น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน (รวมเป็น ๓ คน)

ผลัดที่ ๒

ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศขาย อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีและไม่กิน ๖๐ ปี บริบูรณ์
๑.๒ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมายว่า ด้วยการศึกษาภาคบังคับ
๑.๓. ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใบอนุญ าตเป็น พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การก่อนที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่
๑.๔ ต้องมีใบรับรองผ่านการผิกอบรมจากหน่วยงานที,มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถาน
ผิกอบรมที่ นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนทีจะปฏิบัติหน้าที่
๑.๕. ต้องมีความซื่อสัตย์ มีค วามประพฤติด ี มีร่างกายที'แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่
รับผิดชอบ ไม,มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม,มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.

๒๕๕๘
๑.๖. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา เว้นแต่โทษที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่มี
ประวัติต่างพร้อย ในการทำงาน

๑.๗ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
๒. “ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย ด้วย ค่าใช้จ่ายชอง”ผู้ร ับ จ้า ง” เองทั้งสิ้น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และเครื่องวิทยุสื่อสาร
อุปกรณ์ด้งกล่าว ต้องมีเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเครื่อง
ใดเครื่องหนึ่งเสียหรือชำรุด จะต้องหามาทดแทนใหม่

๓. “ ผู้รับจ้าง”ต้องจัดผิกอบรมต้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เนี้องต้น ในการดับเพสิง ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ภายในบริเวณที,รับผิดชอบให้ใช้เครื่องมือที,มีอยู่ได้ ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สามารถจะดับไฟใบเบื้องต้นได้ ให้รีบแจ้งโทรศัพท์แจ้งเบอร์ ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้
หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และต้องแจ้ง”ผู้ว่าจ้าง”รับทราบโดย ทันที
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๔. “ ผู้ร ับ จ้า ง” จะต้องส่งรายขื่อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้
’’ผู้ว่าจ้าง” เกบไว้ เป็นหลักฐาน ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันเริ่มงานตามสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
๔.๑ ประ,วัติ - วุฒิการศึกษา
๔.๒ รูปก่ายปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๑ รูป
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
๔.๔ สำเนาบัตรประซาขน
๔.๔ เอกสารสอบประวัติอาขญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งขาติ
เมือมีการเปลียนดัว'บุคคลดังกล่าว’’ผู้รับจ้าง”ต้องแจ้งให้” ผู้ว่าจ้าง” ทราบอย่างน้อยก่อน ๑ วันทำการ
ทุกครั้ง
๔.”ผู้รับจ้าง’’จะต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามนำสิ่งเสพติด สุรา ของมีนเมา
และ สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณองค์การ และ ไม,เสพสิ่งเสพติด สิ่งมีนเมาระหว่างเวลาทำงาน หรือ ทำงานใน
สภาพมีนเมา ห้ามเล่นการพนัน หรือ หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ ห้ามนำอาวุธ ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณองค์การ
ทุกกรณี
๖. “ผู้รับจ้าง’’ต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือขุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะ
ปฏิบัติงาน ให้มีปัายขื่อผู้ปฏิบัติงาน และขื่อบริษัทของ”ผู้รับจ้าง’’ปรากฎให้เห็นชัดเจน
๗.จัดให้มีสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน สมุดบันทึกบุคคลและยานพาหนะเข้า - ออก
๘. จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
๙.หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม มีความประพฤติไม่ดี และ
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพพจน์ขององค์การ “ผู้ว่าจ้าง’’มีสิทธิขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ’’ผู้รับจ้าง”ต้องทำการ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ใหม่ ภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันที่ไต้รับหนังสือ ขอเปลี่ยนโดยไม่คิดค่าไข้จ่าย
ใด ๆ
๑๐. หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วยประการใด ๆเป็นที่
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่’’ ผู้ว่าจ้าง” ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของ’’ ผู้รับจ้าง” ซึ่ง”ผู้รับจ้าง”'
ต้องรับผิดขอบทุกประการ
ข้อกำหนด■รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญ้ตธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ ซึ่งมีผลไข้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๔๙ โดยต้อง
จัดล่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา
๒. ในกรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผลัดใดไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบล้วน
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน “ผู้รับจ้าง”ต้องรีบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาแทนทันที แต่ต้อง
ไมใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงาบในผลัดต่อไป

๓. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาได้
ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
๔. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ ไ ด ้ ^ ^ ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ ำ ป ี ๒๔๖๔ การลงนามใน
สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอฬงิตํนจ®ง

ร^มาณ ป^าปี ๒๔๖๔ แล้วเท่านั้น
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๕. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวดๆละ ๑ เดือน (รวม ๑๒ เดือน) เมื่อ”ผู้รับจ้าง”ส่งมอบ
งานแต่ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของ”ผู้ว่าจ้าง” ได้ตรวจความถูกต้อง ครบล้วน เรียบร้อย
แล้ว
๖. “ผู้รับจ้าง”จะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญา
จ้าง รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ทังหมด เพื่อให้การปฏิทัตงานมีความถูกต้องครบล้วนตามสัญญาจ้าง และไม่เทิดข้อ
โต้แย้งในภายหลัง
ค่าบ่รับ
กรณีที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ครบล้วนตามสัญญา “ผู้ร ับ จ้า ง” ยินยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง”
ปรับ เป็นจำนวนรายคนต่อวัน ในอัตราผลัดละ ๕๐0.- บาทต่อคน/วัน และในแต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ปฏิบ ัติงานไม่ครบ ๑๒ ซั่วโมง ให้ค ิด ค่า ปรับ เป็น รายจั่ว โมงๆ ละ ๕๐.- บาท ต่อ คน/วัน จนถึงเวลาที่
’’ผู้รับจ้าง”จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบล้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ “ผู้ว่าจ้าง” บอกเลิก
สัญญาแล้วแด,กรณี
ในกรณีที่รักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติหน้าที่งานไม,ครบล้วนตามกำหนดเวลา หากเทิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์ลินของ“ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก, “ผู้ว่าจ้าง” ภายใบวงเงิน
ไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทล้วน) ต่อค่าเสียหายหนี่งครั้ง
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๑. ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ภายในบริเวณพื้นที่ของผู้ว่าจ้าง ไมให้เกิดความเสียหาย
๒. ต้องอำนวยความสะดวก จัดการจราจรให้กับยานพาหนะที่ เข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก ของ
ผู้ว่าจ้าง ดูแลจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆภายในบริเวณ
ลานจอดรถมิให้จอดกีดขวางการจราจร

๓. ต้องตรวจบุคคลและยานพาหนะ โดยการแลกบัตรบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปภายในบริเวณที่ทำ
การของ’’ผู้ว่าจ้าง’’ และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรมอันมีพิรุธ เพื่อบีองกันเหตุร้ายอันอาจ
เกิดขึ้นไต้ กรณีมีบุคคลภายนอกที่เห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณีส่อไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ
หรือหากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ให้รีบรายงาน’’ผู้ว่าจ้าง’’หรือผู้ที่ไต้รับมอบหมายทราบ
๔. เปิด- ปิด ประตูทางเข้า - ออก ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
๕. ต้องตรวจตราดูแลอาคารสถานที เอกสาร และ ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ต้องรักษาความ
ปลอดภัยนอกเวลาทำงาน ต้องเปิดและปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายใน - ภายนอกอาคาร และ อุปกรณ์
ไฟฟ้า ประปา ตามความเหมาะสม เมื่อพบเหตุผิดปกติต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้กุญแจชำรุด ฯลฯ ต้องรายงาน’’ผู้ว่าจ้าง’’ทราบทันที
๖. ต้องตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดขอบอย่างสมํ่าเสมอ ในช่วงที่เปลี่ยนผลัดหน้าที่ต่อจากพนักงาน
รักษาความปลอดภัยชุดก่อนจะต้องรายงานและส่งมอบภารกิจที่ไต้รับมอบหมายต่อเนื่องกัน
โดยการบันทึกแจ้งในสมุดรายงาน
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-๕๘. ต้องกับและระงับเหตุอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณที่รับผิดขอบใบเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมือที่
มีอยูใต้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ แล้วเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจนพนักงานรักษาความปลอดภัย
ไม่สามารถที่จะดับไฟในเบืองต้นไต้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของ”ผู้ว่าจ้าง”รับทราบโดยทันที และ
ต้องโทรศัพทัแจ้ง ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
รับทราบทันที
๙. ให้ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง ให้แก,ผู้มาติดต่อราชการ
๑๐. ต้องวางตนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่น่าเชื่อถือของ”ผู้ว่าจ้าง”ตลอดจนผู้พบเห็น
๑๑. ปฏิบ้ติงานอื่น ซึ่งไม่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียหาย เมื่อไต้รับการร้อง,ขอ
จากผู้ว่าจ้างเป็นครั้งคราว
๑๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องจัดให้มีการรวมพลเพื่อตรวจเช็คกำลังพล และ
ต้องรับหน้าที่ก่อนเวลาอย่างน้อย

<9)๕

นาที เพื่อเตรียมการรับ

-

ส่งผลัด เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย และต้องแจ้งภารกิจที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติในผลัดต่อไป
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07.00 - 19.00 น.

๙ พไ>T7

แผ่นที่ 4

หมายเหตุ ผลัดหี่ 2

ว"นเสาร์- ว"นอาทิต ย์แ ละว"นหยุด
นักขัตกฤษ์ ใช้ยามจำนวน 3 คน ทำ
การดูแ ลรัก ษาความปลอดภัย ตาม
จุด หมายเลขที,กำหนดต"งแต'เวลา

rtl, centra ยุท1ท,ช

19.00 - 07.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

4งพ? T7

ที่ อผศ ๕๑๔๙/

(จวพว\x

7
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔0๐

Jv

กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ
อ้างถึง หนังสือ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ อผศ ๕๑๔๙/๒๒๑๕ ลงวับที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓
ตามอ้างถึง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์ก ารสงเคราะห์ท หารผ่านศึก ในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ เสนอราคาค่า บริก ารรัก ษาความปลอดภัย ให้ก ับ องค์ก ารขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ คน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิน ๑,๕๗๓,๐๐๘.-บาท (หนึ่งล้าน
ห้า แสนเจ็ด หมื่น สามพัน แปดบาทล้ว น) และได้ร ับ การประสานจาก องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ
ขอให้พิจารณาปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย ความโดยละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ พิจารณาแล้ว สามารถปรับลดราคาค่าบริการรักษา
ความปลอดภัยให้กับ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ดังนี้

สำดิบ

รายการ

ราคา/เดือน

รวมเป็นเงิน
จำนวน/หน่วย
(บาท)

๑

หัวหน้าขุด

๒๐,๙๐๐.-

๑

๒๐,๙๐๐.-

๒

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๒๐,๙๐๐.-

๕

๑๐๔,๔๐๐.-

รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๒๕,๔0๐.-บาท
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน เป็นเงินทั้งสิน
๑,๕๐๔,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทล้วน)
สำหรับราคาการจ้างที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากรัฐบาลประกาศปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าใหม่ภายหลังจากที่เสนอราคาไปแล้ว
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด (TOR) หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนอกเหนือจากเงื่อนไขสัญญา
**

จ้างเดิม ขอให้มีการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขภาร’
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า^ามตกฐงร่ภัมกันก่อนเริ่มปฏิบ้ติงาน
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สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ ขอถือหนังสือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และ
ขอความกรุณาท่านให้เร่งดำเนินการด้านสัญญาให้เสร็จสินโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นกรณีสัญญา
ล่าข้าเกินกว่า ๑๕ วัน หากพ้น กำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงาน ฯ ขอถือหนังสือเสนอราคาอบับนี้เป็น
หลักฐานในการเรียกเก็บเงินค่าบริการรักษาความปลอดภัยในเบื้องด้น
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ ขอขอบคุณท่านที่ส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบ
อาชีพทำให้ทหารผ่านค์ก ครอบครัวทหารผ่านสืก และทหารนอกประจำการได้มีงานทำเป็นอาชีพ ขี่งเป็นพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน สำนักงาน ๆ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้
จึง เรีย นมาเพื่อ กรุณ าพิจ ารณา หากผลเป็น ประการใดกรุณ าแจ้ง ให้ สำนักงาน ๆ ทราบ
ล่วงหน้าก่อนสินสุดสัญญาจ้างไมนัอยกว่า ๑๕ วัน

ขอแสดงความนับถือ

พันโท
(พสิษฐ์ เพชรหลิม)
ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย

ส่วนการตลาด (แผนกบริหารสัญญา ๒)
โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๓๗๖ ต่อ ๑๓๐๗ 1๐๙ ๐๖๔๑ ๕๒๓๘
โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๐๘๕๕
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ (๙๒.๑๒.(ร)๕..๐๐ ) จำนวน ๖ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
ลิน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

I f
(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
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