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หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. ๐๒ ๒๔๕-๔๙๖๔ , ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี (สกม.) กนก. / r W  / ๒๔๖๓ วันท่ี (ๆ0 กันยายน ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน)

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ข.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ขดร.๑

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่ม 
ปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) จำนวน ๖ อัตรา มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ ตลอดอายุสัญญาเปีนเงินจำนวนท้ังส้ิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงล้าน 
หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม ตามส ัญญา เลขที่ จ .๗๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ก ันยายน ๒๔๖๓ 
กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทยสวัสดี้)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ . .M . .น ี้โ เ ^ า ..............ระหว่าง องค์การ
ขนล่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ซ่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน 
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิซย์ โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ ๓๗/๓๗ หมู,บ ้านพ ุดซ ้อนซอยคู้บอน ๒๗ แยก ๖ แขวงท ่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
โดย นายซาตรี ส ุวะรักษ ์ กรรมการผ ู้จ ัดการผ ู้ม ีอำนาจลงนามผ ูกพ ันบริษ ัท ปรากฏตามหนังสือรับรอง 
ซองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๑๑๐๙๒๖ ตามหนังสือรับรองรองบริษัท ฉบับท่ี 
£๑๐๐๙๑๒๒๐๑๗๓๘๐๐ แนบท้ายส ัญญานี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก 
นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ นายทะเบียนตามพระราซบัญญัติ 
ธ ุรก ิจร ักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ใบอนุญาตออกให้วันที' ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ล ิ้นอายุว ันท ี่ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แนบท้ายสัญญานี้ 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน
บร ิเวณ อ ู'บ างเขน  เขตการเด ิน รถท ี, ๑ เลขท ี, ๑๑๓ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กร ุงเทพมหานคร 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที,ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องปฏบัติหน้าที่ให้

ระยะเวลาการจ้าง ๑ (หนิง) ปี นับดังแต่วับที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถิงวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมเ'น เ, —1, น,
เงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษ์มูลคู้าเพิ่นั,ตลอดจน J J  
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใข้จ่ายทั้งปวง
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๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
ตั้งแต่วันที่ระบุไวในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวันทุกวัน โดยไม,เว้นวันหยุดราชการ วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ 
ช่ัวโมง โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรอมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม,มาปฏิบ ัติงานหรือมาปฏิบ ัติงานไม'ครบ 
จำนวนหรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามสัญญาต่อคนต่อผลัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๑,๑๐๐.-บาท (หนึ่งพับหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้างมาปฏิบ ัต ิงานครบจำนวนตาม 
สัญญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม'ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหักเงินค่าจ้างตาม 
จำนวนช่ัวโมงท่ีไมใต้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับในอัตราช่ัวโมงละ ๙๒.- บาท (เก้าสิบสองบาทถ้วน) 

การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑ และผู้ว่า 

จ้างได้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน ๑๒ งวด ดังนี้ 
๒.๑ งวดท ๑ ลงงวดท ๑๑ จ1ายค ่าจางเป ็นจำนวนเงนงวดละ ๙๑,๐๓๐.-บาท 

(เถ้าหมื่นหนึ่งพับหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ งวดที่ ๑๒ จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงินงวดละ ๙๒,๐๗๐.-บาท (เก้าหมื่นสองพัน 

เจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น 

๑ ,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ 
ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ว้บท่ีได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับ 
จ้างจะต้องส่งใบแจ้งหน้ีให้ผู้ว่าจ้างเม่ือครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผ้รับจ้าง'นิ
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม,เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ 
มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการศึกษา ไม,ตากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ และไม่ 
เกิน ๕๕ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอบุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับุอนัญัาตl a p .ปะพุ,.
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอบุญาต เป็นพนักงานรักษาศว.เม่ 
ปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา V

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษา'ศจว่ม่ปลอดภัยุณ์
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ' 1 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น ชั่



๓

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก'ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ผู้ 
ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบค ุมด ูแลให ้พน ักงาบร ักษาความปลอดภ ัยให ้ความเคารพ 
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว ่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาบให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิป้ติ 
หน้าท ี่หากมีเหตุจำเป ็นที,ไม ่อาจหลีกเล ี่ยงได ้ เซ่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ ็บปวยจนไม่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำ 
ด้วยประการใดๆ เป็นที,เสียหายหรือเสื่อมเสียแก,ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของ 
ผู้รับจ้างซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ 
ที่จะออกใข้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ ้งรายซ ื่อพ ร ้อมประว ัต ิและภาพ ถ ่ายไม ่เก ิน  ๖ (หก) เดือน 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก, ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม่ใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว ่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ 
ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก1พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของผู้ 
รับจ้างเอง พร้อมติดป้ายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผ้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายf 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษ^
ประซาซนตามทีนายทะเบียนกลางตามพระราซบัญญัติธ ุรกิจรักษาความปลอดi 
กำหนดไม่ได้



๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือน 
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
สญญาน โดยไม่ไดรบความเซ“ฝขอบเปนหนงสือจากพูจำจางไม่ไดทงสน ในกรณหม'ซอสงสยในการปฏบตหนาท 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนิ
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรืยทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกดทนสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก,ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินทีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป ็นทรัพย์ส ินท ีผ ู้ว ่าจ ้างได้แจ้งให ้ผ ู้ร ับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท 
ชนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดชอบซดใช ้ค ่าความเส ียหายให ้แก ่ 
ผ ู้ว ่าจ ้าง ผ ู้ร ับจ้างอาจซดใช้ให ้เป ็นทรัพย์ส ิบประเภทและชนิดเด ียวกับ หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคา 
หรือค่าเสียหายจริงในบีจจุบันแตไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของ 
ทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ในกรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่บกพ ร,อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือค่าสั่งโดยซอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับ 
ผู้รับจ้างได้เป็นรายครง ครงละ ๑ ,๑๐๐.-บาท บาท (หนั้งพินํหนงร้อยบาทถวน)โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความ 
บกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วันทำการ นับถัด 
จากวันทราบเหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างซี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ใด้รับ 
แจ ้งจากผ ู้ว ่าจ ้าง ในกรณีผ ู้ว ่าจ ้างพิจารณาค่าข ี้แจงแล้วเห ็นว่าไม่ม ีเหตุอ ันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้ร ับจ้าง 
ไม่ซี้แจงภายในก่าหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม,ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผ ู้ว ่าจ ้างหรือทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถัาผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง / j f ^ * * * ‘ '“ไ!a

๓.๓.๘ หากความเส ียหายหรือส ูญหายของทรัพย์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ฺางต'อ-ร ุ 
รับผิดขอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว ่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผดอยู่ด ้วย คู่สัญญาจะรวฺนกันรับผิดโดยให้ 
ความรับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแตละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนันร่งหย่อ้นกว่าภ ับ ุ,V 
เพียงไร



๕

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก,ทรัพย์ส ิบของผู้ว ่าจ้างหรือบุคลากร 

ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่ผ ู้ 

รับจ้างจะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิป้ติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบขดใฃ้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที,เกิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน่ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผ ู้ว ่าจ ้างหรือบ ุคคลท ี'ผ ่านเข ้าออกในบร ิเวณ เขตรับผ ิดขอบของผ ู้ร ับจ ้าง เข่น การตรวจค้นสิงของและ 
ยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเบีน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบีติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที, ๑ (อู่ 
บางเขน) เขตการเดินรถที่ ๑

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

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก,ผู้รับจ้างใบการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ 
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน 
ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย
เบีนพิเศษขั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเปีนหนังสือ

๔ .๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเปีน
ธรรมหากผ้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด ผ้รับ‘บ 4 ร ' ^  .๐ I I Hy .

จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเขยใดๆ ทั้

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีทีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆx 

เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใ 
ให้แก่ผ้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเบีนหนังสือจากผ้ว่าจ้าง หากผู้' ,



๖

รับจ้างไม่ซดใช้1ห้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง 
ที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที

หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย หร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี,บ ังค ับ จาก เง ิน ค ่าจ ้างท ีต ้องขำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยงไม่เพยงพอ ผู้รับจ้างยนยอมชำระส่วนที่เหล่อที่ยังขาดอยู่ 
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยัง 
เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนี่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 

ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างรับหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต้บางส่วนตามแต้จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีสิทธิทีจะจ้างบุคคลอื่นทำงานต้อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราซการหรือมีความสัมพันธิในฐานะเป็นลูกจ้างซองผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาบ

ข้อ ๗. การจ้างข่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างข่วงอีกทอด 

หน่ึง เว้นแต่การจ้างซ่วงงานแต้บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ 
จ้างซ่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างข่วงงานแต้บางส่วนโดยฝ่า!!นความใบวรรคหนึง ผู้รับจ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว ่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานทีจ้างข่วงตามสัญญา 
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง 

มวลขนกรุงเทพ เลขที่ แ-๖๓-๙-R 0-๐๓๐๔ ลงวันที' ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.-บาท 
(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือ 
คํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษ ัทเงินทุ^รือบริษ ัท ว ัน ั้
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธูรกัจคํ้าประกันต:าม่ 
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายขื่อบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยน^เวียนให้ท่ร้าบ ..ร ร ่'' 
ตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป ็นหนังสือคํ้าประกัน ํพ ื่โล้ภ^©นิกสั ■ ■ วี--'''
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอด'ไปจนกว่าผู้'รับจ้างพ้น,ข้อผูกพื่Upsf*1 
ตามสัญญานี้ ^



๗

หลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันทีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แกํผู้ว่าจ้างภายใน ๗ 
(เจ็ด) วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างโดยไมมี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาใบการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามทีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕ 
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุบั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการดามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพิน ิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑ 0. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ 

ท่ี ๕๑๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการ 
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ 
การตรวจรับพัสดุ สำหรับการจางเหมารักษาความปลอดกัย 
กลุ่มงานปฏินัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อ่'บางเขน) 

ประจำปี ๒๕๖๔ และ แผนผังอู่บางเขน 
๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา



ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู'บางเขน)
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ลงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน 

สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ 
ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถีอเปีนที่สุดและผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข ้อความถูกต้องตรงกับ คู’ส ัญญาไต้อ ่านและเข ้าใจ 
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงใต้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชือ..'r ว ั. ...................................................... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวเบญจวรรณ เซ่ืเยมสุวรรณ)

^ 5 , .................................ผ้รับจ้าง
(บริษัท รักษาความใเลอดภัย ไทยเลิศทรัพย์ จำกัด 

นายซาตรี สฺวะรักษ์ กรรมการผ้จัดการผ้มือำนาจลงนามผกพันบริษัท)

ลงซ่ือ .พยาน

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซ่ือ

(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

.พยาน
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คำส่ัง องค์การขนส่งมวลชนกรงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๑ที.ร.ร ! ! (A
เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ 

การประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถท่ี ๑ (อู่บางเขน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา 
รักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการ 
เดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. นางปณิตา ข่ืนสกุล ประธานกรรมการฯ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่๑
๒. นางละมัย ศิริวนิซสุนทร กรรมการ

หัวหน้างานตรวจสอบ เขตการเดินรถที่ ๑
๓. นายวิทยา โสนายะ กรรมการ

หัวหน้างานแผนงานเขต
๔. นางสาวสุนิตรา ภูวา กรรมการ

นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. นางวรรณภา พลระบัล กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้างานบริการ เขตการเดินรถที่ ๑ 
อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ 
ส่วนราชการกำหนดไว้ไนประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ ประธานกรรมกา,

เขตการเดินรถที่ ๑
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ ๑ กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๑



กรรมการและเลขานุการ๓. พนักงานธุรการ ๔
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ 

อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อตกลงนั้น โดยดำเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖0  ข้อ ๑๘๕

ส่ัง ณ วันท่ี พ ,'''ารกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๑ 

ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการองค์การซนส่งมวลขน 
กรุงเทพ
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ขอบเขตของงาน (T erm s o f  Reference.TO R)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ 

(อู่บางเขน) ประจำปี ๒๕๖๔
๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) มีความจำเป็นจะต้องจ้างเหมารักษาความ 
ปลอดภัย เพ ื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การที่ม ี อยู่ในบริเวณอู่บางเขน 
ท้ังหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

๒. วัตถุประสงค์
ว่าด้วยดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การ ซ่ึงมีอยู่ 

ในบริเวณอู่บางเขน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัด ตลอดเวลา (๒๔ ช่ัวโมง) จำนวน ๖ คน ดังนี้-
- ผลัดท่ี ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. จำนวน ๒ อัตรา
- ผลัดท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน จำนวน ๔ อัตรา 

๓. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดขอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภย ขอบเขตหน้าที่การรักษาความปลอดภัย และความ 

รับผิดขอบของผู้รับจ้าง (ตามเอกสารแนบ ๑)
๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน
๒๔๖๔

๔. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใข้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี ๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงิน 

๑1๒๓๐,๔๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๖. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด 
๗. การจัดทำราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ ๒)
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เอกสารแนบ ๑
คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑. เน้นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีถึง ๕๕ ปีบริบูรณ์
๒. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน 

การศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๓.ต้องได้รับอนุญาตเน้นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยจัดส่งเอกสารเน้นหลักฐาน 

ให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๔. ต้องมีใบรับรองผ่านการ'ผิกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานผิกอบรมที่ 

นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
๕. ต ้องไม่ม ีโรคประจำตัวท ี่ม ีผลต่อการปฏิบ ัต ิงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์และ 

มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เน้นผู้ทุพสภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตพ่ืนเทืเอน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยต้องจัดส่ง 
หลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

๖. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งด้านกฎหมาย และท่ัวไป ไม่เคยได้รับโทษจำคุกถึงท่ีสุดให้จำคุก 
สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย 
อาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เน้นโทษสำหรับความผิดท่ีได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ 
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดขอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เน้นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายในบริเวณพื้นที่ของ 

ผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสียหายและสูญหาย
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่นๆ
๑. ผ ู้เส น อราคาต ้องได ้ร ับ อน ุญ าตป ระกอบ ธ ุรก ิจร ักษ าความ ป ลอด ภ ัยจากน ายท ะเบ ียน ตาม  

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราฃบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด
๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใซในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วย 

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเช้า-ออก 
สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนที่สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตาม 
จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใด 
เครื่องหนึ่งเสียหรือชำรุดจะต้องหามาทดแทนใหม่

๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายขื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 
เน้นหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ 

๔.๑ ประวัติ -  วุฒิการศึกษา 
๔.๒ รูปถ่ายบีจจุบัน ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๑ รูป
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๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านทีอยู่ปัจจุบัน 
๔.๔ สำเนาบัตรประซาขน 8
๔.๔ เอกสารสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเมือมีการเปลี่ยนตัวบุคคล 

ดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ “ผู้ว ่าจ้าง” ทราบอย่างน้อยก่อน ๑ วันทำการทุกครั้ง 
๕. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ 
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดผึเกอบรมต้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซ่ึงอาจเกิดข้ึน 

ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มือยู่ไต้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟในเบื้องต้นไต้ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้อง โทรศัพท์แจ้ง 
เบอร์ ๑๙๙ หรือ ๑๙๑ ให้หน่วยดับเพลิง หรือสถานีตำรวจ รับทราบทันที

๗. ผู้รับจ้างจะต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห่ามดื่มสุรา ส่ิงเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

๘. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน 
ให้มืบีายซื่อผู้ปฏิบัติงาน และซื่อบริษัทของผู้รับว่าจ้างปรากฏให้เห็นชัดเจน

๙. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา “ผู้รับจ้าง” ยินยอมให้ 
“ผู้ว ่าจ้าง” ปรับเบีนจำนวนรายคนต่อวัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวัน และใน 
แต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้าง 
จ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อชั่วโมง เศษของช่ัวโมงคิดเบ็เน ๑ ช่ัวโมง จนถึงเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ี “ผู้ว ่าจ้าง” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

๑ ๐ .ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลาปฏิบัติ 
หน้าที่อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อเบีนการเตรียมความพร้อมในการรับ - ส่งหน้าท่ี โดยจะต้องทำการจดแจ้งในสมุด 
รายงานประจำวัน

๑ ๑ .ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งคนใด:,ข้าปฏิบัติงานเกินกว่า ๑ ผลัด กรณี 
ผู้รับจ้างเช้าปฏิบัติงานเกิน ๑ ผลัด หรือจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่อู่อื่น ในสัญญาท่ีทำ 
กับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนในผลัดใด หรือขาดจำนวนไป 
ในระหว่างผลัด และผู้รับจ้างไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเช้าทดแทน ผู้ว่าจ้างจะไม่ขำระค่าจ้าง 
ให้แก่ผู้รับจ้างในผลัดที่ได้ปฏิบัติงานเกินกว่า ๑ ผลัด หรือส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ครบจำนวนและผู้
รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราคนละ.........บาทต่อผลัดต่อคน โดยผุรับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจาก
ค่าจ้างตามสัญญาได้ด้วย

๑๒.กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่เหมาาสมด้วยประการใดๆ ท่ีจะปฏิบัติ 
หน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้า'•''ต้องนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
คนใหม่เช้าเปลี่ยนทดแทนภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง น.:ะจะต้องไม่นำเจ้าหน้าที่ร ักษาความ 
ปลอดภัยคนที่ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเช้าป,ฏิบัติหน้าที่อีกตลอด•นายุสัญญา ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ดำเนินการ 
เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกำหนดเวลาดังกล่าวช้างต้นหรือนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนที่ผู้ 
ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเช้าปฏิบัติหน้าที่อีก ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้' งปรับเบีนรายคนทียังไม่เปลี่ยนตัวคน
..............บาทต่อผลัดหรือปรับเบีนรายคนรายครั้งที่นำเจ้าหน้าที่รักษาคว':ม,,ลอดภัยเช้าปฏิบัติหน้าที่อื่ภ'•ฐมุส์ะ'ค^ริบั^
ละ............บาทต่อผลัด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาค่าปรับจากค่' จ้างตามสัญญาได้ตัวE



-๓-
๑๓.กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาในข้อ๑ ๑ และ๑๒ อยู่เนืองๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
๑๔.ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็นงวดๆละ ๑ เดือน (รวม ๑๒ เดือน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานแต่ 

ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 
๑๕.ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญาจ้าง 

รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ท้ังหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง และไม่เกิดข้อโต้แย้ง 
ในภายหลัง

๑๖.ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาซีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗.ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสงวนสิทธิ
๑. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมัติเงินงบประมาณม่ระจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่าน้ัน
๒. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาได้ 

ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้ยื่น 
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองค์การ
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ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดนรถ ๑ เขต 
การเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เร่ือง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงาน 
ปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) และเอกสาร 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ บัน

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน) จำนวน ๑ 
โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยเลิศทรัพย์ จำกัด (ไห้บริการ) โดย 
เสนอราศาตรสุด เบ็เบเงินท้ังส้ิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น 
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันที สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิโรจน์ แหวนทองคำ)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที' ๑ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


