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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗

ท่ี สกม. (กนก.) /๒๔๖๓ วันที่ (V)0 กันยายน ๒๔๖๓

เร่ือง 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 กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ตามสัญญา เลขท่ี จ.๗๔/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๓ 
กับ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด 
ปรากฏตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวบูลย เทยสวสด้ี) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สญัญาจา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยั 
องคก์ารขนสง่มวลซนกรงุเทพ (สำนกังานใหญ)่

สัญญาเลขท่ี ‘.ค ์รุ:/๒'?£๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค ์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ ถนนว ัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ๒คํ..กันฺ.นา.ยุน..๒๕>.๓................ ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำส่ัง 
องค์การ ท่ี ๕๕๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ 
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พันโท พสิษฺฐ์ เพชรหลิม 
ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
พ.ศ.๒๕๑๐ และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึกสามารถให้บริการรักษาความปลอดภัย โดยไม่เปีนธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราขบัญญัติ 
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ มีสำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสน 
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ นายธีรพงศ์ สวาสดกล่ิน ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำส่ังสำนักงาน 
รักษาความปลอดภัย (เฉพาะ) ท่ี ๔๘๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง ท้ังสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปน้ี

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน 
บริเวณที่ทำการสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการว่าจ้าง 
ตามที่ระบ ุไวิในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และผู้ร ับจ ้างจะต้องปฏิบ ัต ิให ้ถ ูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๒ โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันแปดร้อย 
บาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทุกวัน โดยไม่เว้น 
วันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัดๆละ ๑๒ ช่ัวโมง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ผลัดท่ี ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน ในอัตราค่าจ้างคนละ ๒๐,๙๐๐ บาท (สองหม่ืนเถ้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน 
ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.จำนวน ๑ คน ในอัตราค่าจ้าง ๒๐,๙๐๐ บาท

ญัน ๓ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒,๗๐๐ บาท

^ร่^^ธรพงศ สวาสดิ้กลิ่น)
/๑.๑.๒...
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๑.๑.๒ ผลัดท่ี ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น 
เป ็นห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่ร ักษาความปลอดภ ัย จำนวน ®> คน ในอ ัตราค ่าจ ้างคนละ ๒๐,๙๐๐ บาท 
(สองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมจำนวน ๓ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒,๗๐๐ บาท 
(หกหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม

รวมค่าจ้างตามข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๒ รวมเป็นเงินตลอดอายุสัญญาจ้าง ทั้งสิ้น 
จำนวน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ 
ไม่ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไมใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏินิติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้าง 
ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน ในอัตราผลัดละ ๔๐๐ บาทต่อคน/วัน และในแต่ละผลัดหาก 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมงๆ ละ 
๔๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคน/วัน จนถึงเวลาที่ผู้รับจ้าง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงาน 
ครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ีผู้ว่าจ้าง บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

ในกรณ ีพน ักงานรักษาความปลอดภ ัย ไม ่มาปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่งานไม ่ครบถ้วนตาม 
กำหนดเวลา หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก'ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อค่าเสียหายหน่ึงคร้ัง

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๒.๑ ผนวก ๑ คำส่ังองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๓๓๑/๒๔๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ัง 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
ท่ี อผค. ๔๑๔๙/๔๐๖๖ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๓ จำบวบ ๒ หน้า 

๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ขนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และใบกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิน้ติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ปาเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

/ข้อ ๓...

ทั้งค สวาสดิ้กล่ิน)
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ข้อ ๓. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 

๑๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ 
ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดย 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหน้ีให้ผู้ว่าจ้างเม่ือครบ ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบทุก ๆ ๑ (หน่ึง) เดือน

ข้อ ๔. หน้าท่ีและความรับผิดของผู้รับจ้าง
๔.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ท่ีซ่ือสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีการศึกษา ไม่ต่ําก'ว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม,ตํ่ากว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๔.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้าง 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป็องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๔.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย บีองกัน 
การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๔.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ 
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเม่ือมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน

๔.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก,ผู้ท่ี 
มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทท่ีสุภาพ

๔.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๔.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
สัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิ,บติหน้าท่ี 
หากมีเหตุจำเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกคร้ังด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นท่ีเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๔.๒.๗ ควบคุมด ูแลให ้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ 
ข้อบังคับ ประกาค และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือพ้^นของผู้ว่าจ้างที่ใข้อย่ในุขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเก่ียวกับการรักษาความปลอดภั

ธรพงศ์ สวาสดิ้กสี่บ)
/๔.๒.๘...



๔.๒.๘ แจ้งรายขื่อพร้อมประวิตและภาพก่ายไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับแต่วัน 
ลงนามในสัญญาน้ี และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
ก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกคร้ัง

๔.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคน 
ใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้ 
มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าท่ีหรือ 
มีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ตอัการปฏิบัติหน้าท่ีอีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อ่ืนทำงานจ้างน้ีต่อจากผู้รับจ้างได้

๔.๒.๑๐ จ ัดอบรมพน ักงาบร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให้อยู่ 
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๔.๒.๑๑ จ ัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออ ุปกรณ ์อ ื่น 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใข้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดบีายข่ือ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เคร่ืองแบบให้ขัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเคร่ืองแบบของเจ้าพนักงานขื่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ 
ประขาซนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราฃบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๔.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้งให้ 
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อส้ินสุดวันหรือเดือนน้ันๆ

๔.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
โดยไม่ได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไมใต้ท้ังส้ิน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้รับจ้าง 
ต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ในกรณี 
จำเป ็นและเร่งด ่วนซี่งผ ู้ร ับจ้างต้องปฏิบ ัต ิไปในแนวทางสร้างสรรคํและสุภาพ โดยถือประโยซนํฃอง
ผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ

๔.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๔.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง ตาม 

สัญญาน้ีผู้รับจ้างต้องซดใข้ตามมูลค่าท่ีเสียหายจริง
๔.๓.๒ ความเส ียหายหรือส ูญหายอ ันเก ิดจากการโจรกรรมทรัพย ์ส ินซ ึ่ง 

เก็บไวิในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สิบโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สิบนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๔.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซ่ึงอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่
อยู่ในบริเวณท่ีระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ เป็นทรัพย์สิน 
ท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ซนิด จำนวน โดย 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๔.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและซนิดเดียวกับุ หรือโดยขดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมทผู้ว่าจ้างจัดหามาโเ คาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ^ /๔.๓.๔...

รืพงศ์ สวาสด้ีกลน)



๔.๓.๔ ในกรณ ีพ น ักงานร ักษ าความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อ ง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๔๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละ 
ครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับถัดจากวันทราบเหตุ 
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีท่ี ผู้รับจ้างไม่ข้ีแจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๔.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม 
กำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก'ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้อง 
รับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๔.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ 
กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความ 
เสียหายท่ีได้กระทำข้ึนน้ันเอง

๔.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
เกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิด 
ของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายข้ึนอยู่กับการท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดน้ันย่ิงหย่อนกว่ากันเพียงไร 

๔.๔ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปบ้ี
๔.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง 

อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๔.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้าง 

จะบีองกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๔.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายไม,ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ 
ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สิบนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๕. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมีดังบี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลท่ีผ่านเข้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การตรวจค้นสิ่งของและยานพาหนะ
เม่ือมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น

๔.๒ กำหนดหน้าท่ีและจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ

๔ .๓  ก รณ ีท ร ัพ ย ์ส ิน ข อ งผ ู้ว ่าจ ้า ง เก ิด ค วาม เส ีย ห าย ห ร ือ ส ูญ ห าย อ ัน เน ื่อ งม าจ าก ก าร  

โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญาบ้ี ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ
ขนิด ประเภท จำนวน และมลค่าของทรัพย์สินท่ีแท้จริง

งคํ สวาสด้ิกล่ิน)

/๔.๔...
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๕.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก่ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ 
คืน ผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ี

๕:.๕ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีต้องรักษาความปลอดภัย 
เป็นพิเศษข่ัวคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๕:.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญาน้ีมีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่ําท่ีรัฐบาลกำหนดเพ่ิมข้ึนซ่ีงผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลท่ีสมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อ่ืนใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีน้ีผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเขยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๖. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก, 
ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเฃิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ 
ขดใช้ให้ถูกต้องครบล้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง 
ขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ ่ายที่บ ังค ับจากเงินค่าจ้างที่ต ้องขำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือท่ียังขาดอยู่จน 
ครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๗. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่ 
จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบ 
ในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น 
เพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องขำระสำหรับการ 
ให้บริการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการขำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราขการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน
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ข้อ ๘. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแตบัางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ 
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญานี้ 

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าธีเนความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระ 
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง ตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น ....... เป็นจำนวนเงิน ......... บาท

(...... -....... ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ร: ของราคาจ้าง มามอบให้แก, ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาน้ี

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม 
สัญญาน้ี

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ 
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบ้ียเม่ือผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๐. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการฺใดุยุไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักเาน^แจ้งิห่'รือผู้ว่าจ้างทุ5าบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือฃ^^^^^เ™^°าโทชช่1มวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร r ’ ' < .

สวาสดกลบ) /รญญา...
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สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซ่ือ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

ลงซ่ือ..ไ ^ . .........1ะzz^..ร.......L .........ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ)

(สำน้ก
... ............................................. ผู้รับจ้าง
เลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นายธีรพงศ์ สวาสด๋ึกล่ิน ผู้รับมอบอำนาจ 

ลงนามผกพับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)

ลงซ่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน

ลงซ่ือ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน

เลขท่ีโครงการ ๖๓๐๖๗๐๓๔๔๙๔ 
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๐๓๐



B M T 7 V

พ ! ใ 3  n W u

ไ ร ) / อ

คำส่ัง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

ท่ี ะ!.].^ !}^

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้าง

รักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพๆ มีความประสงค์จะ จ้างรักษาความปลอดภัย 

สำนักงานใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายซ่ือต่อไปน้ีเป็น คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ .ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ ประธานกรรมการฯ

๒ .น ิต ิกร๕ กลุ่มงานนิติกรรม กรรมการ

สำนักกฎหมาย

๓ .นางทักษกรโชติวัฒนนาดิน กรรมการ

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ๓ กลุ่มงานจัดซ้ือ 

สำนักบริการและจัดซ้ือ

๔. พนักงานธุรการ๕ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานบริการ สำนักบริการและจัดซ้ือ 

อำนาจและหน้าท่ี

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีมาย่ืนข้อเสนอให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในหนังสือ 

เชิญซวน

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอท่ีกำหนดไวในหนังสือเชิญ

ซวน

๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอ 

ราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ 

สำนักบริการและจัดซื้อ

, บัระธาใ.

พ̂งศ สวาสดิ้กลิ่ม)

.ธานกรรมการฯ
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๒. หัวหน้างานควบคุมภายใน 

กลุ่มงานควบคุมภายใน 

สำนักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

กรรมการ

๓. นายประสิทธิ้ ล้อมวงษ์ กรรมการ

เจ้าหน้าทอาซีวอนามัย ๔

งานความปลอดภัยอาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ สำนักการเจ้าหน้าท่ี 

๔. นายดิเรก กระต่ายทอง กรรมการและเลขานุการ

พนักงานธุรการ ๔ กลุ่มงานบริการ 

สำนักบริการและจัดซื้อ 

อำนาจและหน้าท่ี

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 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 ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารต่าง  ๆ ดังน้ี อาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ข้ัน,อาคารอเนกประสงค์ 
1อาคารกลุ่มสื่อสาร 1 อาคารแพทย์ , อาคารกลุ่มงานสายตรวจพิเศษ จีงมีความจำเป็นจะต้องจ้างรักษาความ 
ปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ขององค์การท่ีมี อยู่ในบริเวณสำนักงานใหญ่ 
ท้ังหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ ปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์
ว่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และ อลังหาริมทรัพย์ขององค์การ 

ซ่ึงมีอยู่ในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ข้ัน , อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคารกลุ่มส่ือสาร , อาคารแพทย์ 1 อาคาร 
กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ และลานจอดรถบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ โดยใข้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ๔ คน 
และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๑ คน (รวมเป็น ๖ คน) ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
วันละ ๒ ผลัด ๆ ละ ๑๒ ข้ัวโมง ดังน้ี

ผลัดที' ๑ ต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน (รวมเป็น ๓ คน)
ผลัดท่ี ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน

- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน

๓. ขอบเขตหน้าที’และความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง ข้อกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น  ๆ และหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(เอกสารแนบ ๑)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ กำหนดระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้ังแต่วันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ 
๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที'ตั้งไว้ในปี ๒๔๖๔ เป็นเงิน 
๑,๖๓๐,๒๐๐.-บาท (หน่ึงล้านหกแสนสามหม่ืนสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุด
๗. การจัดทำราคากลาง

สืบราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก ในพระบรมราขูถัมภ์ (เอกสารแนบ ๒)



tv!Wะเฑ V) \) /V )
-๒-

เอกสารแนบ ๑

ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
๑. “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เพ่ือดูแลทรัพย์สินท่ีเป็นลังหาริมทรัพย์ และ 

อลังหาริมทรัพย์ของ”ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งมีอยูในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ๖ ขั้น,อาคารอเนกประสงค์,อาคารกลุ่ม 
ส่ือสาร อาคารแพทย์,อาคารกลุ่มงานสายตรวจพิเศษ และลานจอดรถบริเวณพ้ืนท่ีสำนักงานใหญ่ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ทุกวัน ใม่เว้นวันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัด  ๆละ ๑๒ ข้ัวโมง ดังนี้

ผลัดท่ี ๑ ต้ังแต่เวลา ๐๗.0๐ น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน (รวมเป็น ๓ คน)

ผลัดท่ี ๒ ต้ังแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน
- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพศขาย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีและไม่กิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ 
๑.๒ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมายว่า ด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
๑.๓. ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม 

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย 
รับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาโดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การก่อนที่จะ 
ปฏิบัติหน้าท่ี

๑.๔ ต้องมีใบรับรองผ่านการผิกอบรมจากหน่วยงานที,มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถาน 
ผิกอบรมที่ นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนทีจะปฏิบัติหน้าท่ี

๑.๕. ต้องมีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีร่างกายที'แข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ 
รับผิดชอบ ไม,มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม,มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 
๒๕๕๘

๑.๖. ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา เว้นแต่โทษท่ีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม่มี 
ประวัติต่างพร้อย ในการทำงาน

๑.๗ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด  ๆ
๒. “ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานรักษา 

ความปลอดภัย ด้วย ค่าใช้จ่ายชอง”ผู้รับจ้าง”เองท้ังส้ิน เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง และเคร่ืองวิทยุสื่อสาร 
อุปกรณ์ด้งกล่าว ต้องมีเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเคร่ือง 
ใดเครื่องหน่ึงเสียหรือชำรุด จะต้องหามาทดแทนใหม่

๓. “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดผิกอบรมต้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เน้ีองต้น ในการดับเพสิง ซ่ึงอาจเกิดข้ึน 
ภายในบริเวณที,รับผิดชอบให้ใช้เครื่องมือที,มีอยู่ได้ ทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไม่สามารถจะดับไฟใบเบ้ืองต้นได้ ให้รีบแจ้งโทรศัพท์แจ้งเบอร์ ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้ 
หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และต้องแจ้ง”ผู้ว่าจ้าง”รับทราบโดย ทันที

พงค์ สวาสด้ีกล่ิน)
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๔. “ผ ู้ร ับจ้าง”จะต้องส่งรายขื่อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ 
’’ผู้ว่าจ้าง”เกบไว้ เป็นหลักฐาน ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันเร่ิมงานตามสัญญา 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
ทุกคร้ัง

๔.”ผู้รับจ้าง’’จะต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ห้ามนำส่ิงเสพติด สุรา ของมีนเมา 
และ ส่ิงผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณองค์การ และ ไม,เสพส่ิงเสพติด ส่ิงมีนเมาระหว่างเวลาทำงาน หรือ ทำงานใน 
สภาพมีนเมา ห้ามเล่นการพนัน หรือ หลับในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ห้ามนำอาวุธ ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณองค์การ 
ทุกกรณี

๖. “ผู้รับจ้าง’’ต้องจัดหาเคร่ืองแต่งกาย หรือขุดฟอร์มของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีจะ 
ปฏิบัติงาน ให้มีปัายข่ือผู้ปฏิบัติงาน และข่ือบริษัทของ”ผู้รับจ้าง’’ปรากฎให้เห็นชัดเจน

๗.จัดให้มีสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน สมุดบันทึกบุคคลและยานพาหนะเข้า -  ออก 
๘. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

หน้าท่ีก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญา
๙.หากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องไม่เหมาะสม มีความประพฤติไม่ดี และ 

หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 
ต่อภาพพจน์ขององค์การ “ผู้ว่าจ้าง’’มีสิทธิขอเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และ’’ผู้รับจ้าง”ต้องทำการ 
เปล่ียนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้ใหม่ ภายใน ๓ วันนับต้ังแต่วันท่ีไต้รับหนังสือ ขอเปล่ียนโดยไม่คิดค่าไข้จ่าย 
ใด ๆ

๑๐. หากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วยประการใด เๆป็นท่ี 
เสียหายหรือเส่ือมเสียแก่’’ผู้ว่าจ้าง” ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของ’’ผู้รับจ้าง” ซ่ึง”ผู้รับจ้าง”'
ต้องรับผิดขอบทุกประการ
ข้อกำหนด■รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืน ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม 
พระราชบัญญ้ตธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ ซ่ึงมีผลไข้บังคับแล้วต้ังแต่วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๔๙ โดยต้อง 
จัดล่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา

๒. ในกรณีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผลัดใดไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบล้วน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน “ผู้รับจ้าง”ต้องรีบดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที แต่ต้อง
ไมใช่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงาบในผลัดต่อไป

๓. องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียังไม่ได้ลงนามในสัญญาได้ 
ทุกเม่ือ และองค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเม่ือ โดยผู้ย่ืน 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ

๔. เงินค่าพัสดุสำหรับการซ้ือหรือจ้างครั้งน้ี ได ้^^งบประมาณประจำป ี  ๒๔๖๔ การลงนามใน
ร^มาณป^าปี ๒๔๖๔ แล้วเท่าน้ัน

X .• 1 ^สวาสดี£เลิน) , ~

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอฬงิตํนจ®ง

กร;/ด่า
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๕. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวดๆละ ๑ เดือน (รวม ๑๒ เดือน) เมื่อ”ผู้รับจ้าง”ส่งมอบ
งานแต่ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของ”ผู้ว่าจ้าง” ได้ตรวจความถูกต้อง ครบล้วน เรียบร้อย 
แล้ว

๖. “ผู้รับจ้าง”จะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานท่ีต้องรับผิดขอบตามสัญญา
จ้าง รวมถึงข้อกำหนดต่าง  ๆ ทังหมด เพ่ือให้การปฏิทัตงานมีความถูกต้องครบล้วนตามสัญญาจ้าง และไม่เทิดข้อ 
โต้แย้งในภายหลัง 

ค่าบ่รับ
กรณีที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ครบล้วนตามสัญญา “ผู้รับจ้าง” ยินยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง”

ปรับเป็นจำนวนรายคนต่อวัน ในอัตราผลัดละ ๕๐0.- บาทต่อคน/วัน และในแต่ละผลัดหากเจ้าหน้าท่ีรักษาความ 
ปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ ซ่ัวโมง ให้คิดค่าปรับเป็นรายจั่วโมงๆ ละ ๕๐.- บาท ต่อคน/วัน จนถึงเวลาท่ี 
’’ผู้รับจ้าง”จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความ ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบล้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี “ผู้ว่าจ้าง” บอกเลิก 
สัญญาแล้วแด,กรณี

ในกรณีที่รักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติหน้าที่งานไม,ครบล้วนตามกำหนดเวลา หากเทิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์ลินของ“ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก, “ผู้ว่าจ้าง” ภายใบวงเงิน 
ไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนบาทล้วน) ต่อค่าเสียหายหน่ีงคร้ัง

๑. ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินท่ีเป็นลังหาทรัพย์สินท่ีเป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
ภายในบริเวณพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้าง ไมให้เกิดความเสียหาย 

๒. ต้องอำนวยความสะดวก จัดการจราจรให้กับยานพาหนะท่ี เข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก ของ 
ผู้ว่าจ้าง ดูแลจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอ่ืน ๆภายในบริเวณ 
ลานจอดรถมิให้จอดกีดขวางการจราจร

๓. ต้องตรวจบุคคลและยานพาหนะ โดยการแลกบัตรบุคคลภายนอกท่ีจะเข้าไปภายในบริเวณท่ีทำ 
การของ’’ผู้ว่าจ้าง’’และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรมอันมีพิรุธ เพ่ือบีองกันเหตุร้ายอันอาจ 
เกิดข้ึนไต้ กรณีมีบุคคลภายนอกท่ีเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณีส่อไปในทางท่ีไม่น่าไว้วางใจ 
หรือหากมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน ให้รีบรายงาน’’ผู้ว่าจ้าง’’หรือผู้ท่ีไต้รับมอบหมายทราบ

๔. เปิด- ปิด ประตูทางเข้า - ออก ตามวันเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด
๕. ต้องตรวจตราดูแลอาคารสถานที เอกสาร และ ทรัพย์สินของทางราชการ ท่ีต้องรักษาความ 

ปลอดภัยนอกเวลาทำงาน ต้องเปิดและปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายใน - ภายนอกอาคาร และ อุปกรณ์ 
ไฟฟ้า ประปา ตามความเหมาะสม เม่ือพบเหตุผิดปกติต่าง  ๆ เช่น ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ 
เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท้ิงไว้กุญแจชำรุด ฯลฯ ต้องรายงาน’’ผู้ว่าจ้าง’’ทราบทันที 

๖. ต้องตรวจตราในเขตพ้ืนท่ีรับผิดขอบอย่างสม่ําเสมอ ในช่วงท่ีเปล่ียนผลัดหน้าท่ีต่อจากพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยชุดก่อนจะต้องรายงานและส่งมอบภารกิจท่ีไต้รับมอบหมายต่อเน่ืองกัน 
โดยการบันทึกแจ้งในสมุดรายงาน

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
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๘. ต้องกับและระงับเหตุอัคคีภัย ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในบริเวณท่ีรับผิดขอบใบเบ้ืองต้น โดยใช้เคร่ืองมือท่ี 
มีอยูใต้ทันทีท่ีเกิดเพลิงไหม้ แล้วเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจนพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ไม่สามารถท่ีจะดับไฟในเบืองต้นไต้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีของ”ผู้ว่าจ้าง”รับทราบโดยทันที และ 
ต้องโทรศัพทัแจ้ง ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง 
รับทราบทันที

๙. ให้ข้อมูลท่ีต้ังของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง ให้แก,ผู้มาติดต่อราชการ
๑๐. ต้องวางตนปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือของ”ผู้ว่าจ้าง”ตลอดจนผู้พบเห็น
๑๑. ปฏิบ้ติงานอื่น ซ่ึงไม่ทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเสียหาย เม่ือไต้รับการร้อง,ขอ 

จากผู้ว่าจ้างเป็นคร้ังคราว
๑๒. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องจัดให้มีการรวมพลเพ่ือตรวจเช็คกำลังพล และ 

ต้องรับหน้าท่ีก่อนเวลาอย่างน้อย <9)๕ นาที เพ่ือเตรียมการรับ -  ส่งผลัด เจ้าหน้าท่ีรักษาความ 
ปลอดภัย และต้องแจ้งภารกิจท่ีต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติในผลัดต่อไป



แผงผังรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ ผลัดท่ี 1

วันจันทร์-วันศุกร์ ใช้ยามจำนวน 3 คน 

ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม 

จุดหมายเลขที,กำหนด/งแต,เวลา 

07.00 -  19.00 น.
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หมายเหตุ ผลัดท่ี 2

วันจันทร์-วันศุกร์ ใช้ยามจำนวน 3 คน 

ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม 

จุดหมายเลขที,กำหนดต"งแต'เวลา 

19.00 -  07.00 น.ของวันรุ่งข้ึน
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หมายเหตุ ผลัดท่ี 1

ว ั นเสาร ์ -ร ั นอาทิ ตย ์ และว ั นหย ุด 

นักขัตกฤษ์ ใช้ยามจำนวน 3 คน ทำ 

การดูแลรักษาความปลอดภัยตาม 

จ ุดหมายเลขท ีกำหนด/งแต ่เวลา 

07.00 -  19.00 น.



หมายเหตุ ผลัดห่ี 2

ว"นเสาร์-ว"นอาทิตย์และว"นหยุด 

นักขัตกฤษ์ ใช้ยามจำนวน 3 คน ทำ 

การดูแลรักษาความปลอดภัยตาม 

จุดหมายเลขที,กำหนดต"งแต'เวลา 

19.00 -  07.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
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แผ่นท่ี 4
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องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔0๐

J v  กรกฎาคม ๒๕๖๓

เร่ือง ปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานรักษาความปลอดภัย ท่ี อผศ ๕๑๔๙/๒๒๑๕ ลงวับท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓

ตามอ้างถึง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ เสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยให้กับ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เลขท่ี ๑๓๑ 

ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ คน 

ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินท้ังสิน ๑,๕๗๓,๐๐๘.-บาท (หน่ึงล้าน 

ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดบาทล้วน) และได้ร ับการประสานจาก องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

ขอให้พิจารณาปรับลดราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัย ความโดยละเอียดแจ้งอยู่แล้ว น้ัน

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ พิจารณาแล้ว สามารถปรับลดราคาค่าบริการรักษา 

ความปลอดภัยให้กับ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ดังน้ี

จำนวน/หน่วย
รวมเป็นเงิน

สำดิบ รายการ ราคา/เดือน
(บาท)

๑ หัวหน้าขุด ๒๐,๙๐๐.- ๑ ๒๐,๙๐๐.-

๒ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ๒๐,๙๐๐.- ๕ ๑๐๔,๔๐๐.-

รวมเป็นเงินเดือนละ ๑๒๕,๔0๐.-บาท

ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน เป็นเงินท้ังสิน 

๑,๕๐๔,๘๐๐.-บาท (หน่ึงล้านห้าแสนส่ีพันแปดร้อยบาทล้วน)

สำหรับราคาการจ้างที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากรัฐบาลประกาศปรับอัตราค่าจ้าง

ข้ันต่ําใหม่ภายหลังจากท่ีเสนอราคาไปแล้ว

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนใด (TOR) หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนอกเหนือจากเง่ือนไขสัญญา
** ■ 'พ _̂ o____ _____ Î f V t 1 <o!_ - I

จ้างเดิม ขอให้มีการพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขภาร’

litJ X
า^ามตกฐงร่ภัมกันก่อนเร่ิมปฏิบ้ติงาน
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สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ ขอถือหนังสือฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา และ 

ขอความกรุณาท่านให้เร่งดำเนินการด้านสัญญาให้เสร็จสินโดยเร็ว เพ่ือหลีกเล่ียงค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีสัญญา 

ล่าข้าเกินกว่า ๑๕ วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สำนักงาน ฯ ขอถือหนังสือเสนอราคาอบับนี้เป็น 

หลักฐานในการเรียกเก็บเงินค่าบริการรักษาความปลอดภัยในเบ้ืองด้น

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ ฯ ขอขอบคุณท่านท่ีส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบ 

อาชีพทำให้ทหารผ่านค์ก ครอบครัวทหารผ่านสืก และทหารนอกประจำการได้มีงานทำเป็นอาชีพ ข่ีงเป็นพัสดุท่ี 

รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน สำนักงาน ๆ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ี

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ สำนักงาน  ๆทราบ 

ล่วงหน้าก่อนสินสุดสัญญาจ้างไมนัอยกว่า ๑๕ วัน

ขอแสดงความนับถือ

พันโท

(พสิษฐ์ เพชรหลิม)

ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย

ส่วนการตลาด (แผนกบริหารสัญญา ๒)

โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๓๗๖ ต่อ ๑๓๐๗ 1 ๐๙ ๐๖๔๑ ๕๒๓๘ 

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๐๘๕๕
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท่ี องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง น้ัน

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ (๙๒.๑๒.(ร)๕..๐๐ ) จำนวน ๖ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินท้ัง 

ลิน ๑,๕๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด 

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

I f
(นางพนิดา ทองสุข)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

'  ' i  i^ เบัพันายธรพงศ สวาสดิกลิน)


