บันทึกข้อความ
BM TA

Bangkok Mass Transit Authority

หน่วยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย โทร. 0๒ ๒๔๕-๕๙๖๕ , ๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ (สกม.) ก น ก .^ ^ร) / ๒๕๖๓
วันที่ &\ Q กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
เรียน

รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑ ข.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สบจ. ผอ.สทส. ผอ.ขดร.๗

ด้วย กลุ่ม งานนิติก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้า งเหมารัก ษาความปลอดภัย
กลุ่ม ปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ (อู่เทศบาลบาง) จำนวน ๓ อัตรา อัต ราค่าจ้าง ๑๕,๔๐๐.-บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อคนต่อเดือน รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๔ ตลอดอายุส ัญ ญาเปีน เงิน จำนวนทั้ง สิ้น ๕๕๔,๔๐๐.-บาท
(ห้า แสนห้า หมื่น สี่พ ัน สี่ร ้อ ยบาทถ้ว น) รวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ตามสัญ ญา เลขที่ จ.๗๘/๒๕๖๓ ลงวัน ที่
๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๓ กับ บริษัท รัก ษาความปลอดภัย ทีเอ็น เอ็น การ์ด ๒๐๐๙ จำกัด รายละเอีย ดปรากฏ
ตามสำเนาสัญญา ที่แนบมานี้

ร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ โทยิสวส่ดึ๋)
ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ

ออค์การบนส่อมวลชนกรอ/ทพ
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ส ำน ัก งาน ให ญ ่ เล ข ท ี่ ๑ ๓ ๑ ถน น วัฒ น ธรรม เข ต ห ้ว ย ข ว าง กท ม . ๑ 0 ๓ ๒ 0

องค์mรนบส'งมวลบนกรอเกผ โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-0๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ (อู่เทศบาลบางบัวทอง) เขตการเดินรถที่ ๗
สัญญาเลขที่

^ ./.!ร.รุ.!?.??........

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ .....^... (
โ
............ ระหว่าง องค์การ
ขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นางสาวเบญจวรรณ เปียมสุวรรณ ผู้ข่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ
ขนส่งมวลซนกรุงเทพที่ ๕๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า ''ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท รัก ษาความปลอดภัย ทีเอ็น เอ็น การ์ด ๒๐๐๙ จำกัด ซึ่ง จดทะเปีย นเป็น นิต ิบ ุค คล
ณ สำนัก งานทะเบีย นหัน ส่ว นบริษ ัท กรุง เทพมหานคร กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณิช ย์
โดย นางปารมี บุตรซานนท์ กรรมการผู้จ ัด การมีอ ำนาจลงนามผูก พัน บริษ ัท สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๓๒
ซอยรามคำแหง ๔๒ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท สำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท กรุง เทพมหานคร กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า
กระทรวงพาณิช ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่ ๐๑๑๔๔๖๐๐๒๗๑๔๓ ตามหนัง สือ รับ รองรองบริษ ัท ฉบับที่
สจ.๔ ๐๓๔๒๔๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๓ มอบอำนาจให้ นายบุญมา พรมจันทะ ตามหนังสือมอบอำนาจ
ลงวันที, ๒๘ กัน ยายน ๒๔๖๓ แนบท้ายสัญ ญานี้ และได้ร ับ ใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย
จากนายทะเบียนแห่งพระราชบัญญ่ติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๔๔๘ นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ธุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ค. ๒๔๔๘ ใบอนุญ าตออกให้ว ัน ที ๒๐ กัน ยายน ๒๔๖๒ ลิ้น อายุว ัน ที่
๒๐ กัน ยายน ๒๔๖๖ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย แนบท้า ยสัญ ญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง'' อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ้างและผู้ร ับ จ้างตกลงรับ จ้างบริก ารรัก ษาความปลอดภัย ภายใน
บริเวณอู่เทศบาลบางนัว ทอง กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถ ๑ เขตการเดิน รถที, ๗ เลขที, ๘๔ หมู1 ๔
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัว ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีร ายละเอีย ดและ เงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ต่อคนต่อเดือน รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายเป็น งวด จำนวน ๑๒ งวด มีก ำหนดระยะเวลาการ
จ้าง ๑ (หนึ่ง) ปี นับ ตั้ง แต่ว ัน ที, ๑ ตุล าคม ๒๔๖๓ ถึง.วันพี่.-รเ๐-กัน ษจษน๒๔๖๔ เป็น ราคาค่า จ้า งทั้ง สิ้น
๔๔๔,๔๐๐.-บาท ( ห ้ า แ ส น ห ้ า ห ม ื ่ น ส ์ พ ั น ส ี ่ ร ้ อ ย บ ใ ใ ต ล อ ด จ น ภ า ษ ี อ า ก ร อ ื ่ น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวง
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๑.๒ ผู้รับ จ้างจะต้องจัดพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย มาปฏิบ ัติห น้าที่ตามสัญ ญานี้
ตั้งแต่วันที่ระบุไว้โนข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวันทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราขการ วันละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาบผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทัน ที
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ไม่ม าปฏิบ ัต ิง านหรือ มาปฏิบ ัต ิง านไม,ครบ
จำนวนหรือมาแต่ไม,ปฏิบัติงานในวันใด ผู้ร ับ จ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างทัก เงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาต่อ คนต่อ ผลัด และ
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๕๕๕.-'บาท (ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า งมาปฏิบ ัต ิง านครบจำนวนตาม
สัญ ญาในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งทัก เงิน ค่า จ้า งตาม
จำนวนชั่วโมงที่ไม่ไต้ปฏิป็ติงาน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง ๔๗.- บาท (สี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
การปรับตามข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยค่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ ค่า จ้า งตามสัญ ญ าจ้า ง ข้อ ๑
และผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับการจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ่ายค่าจ้างเป็น งวด งวดละ ๑ เดือน รวมจำนวน
๑๒ งวด ดังน
๒.๑ งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๑ จ่า ยค่า จ้า งเป็น จำนวนเงิน งวดละ ๔๖,๑๘๑.๔๒ บาท
(สี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒.๒ งวดที่ ๑๒ จ่ายค่าจ้างเป็น จำนวนเงิน งวดละ ๔๖,๔๐๓.๒๘ บาท (สี่หมื่นหกพัน
สี่ร้อยสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าจ้างตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ รวมเป็นจำนวนเงินตลอดอายุสัญญาจ้างทั้งสิ้น
๔๔๔,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
ได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับใบแจ้งหนี้โดย
ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ให้บริการครบถ้วนในแต่ละเดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงาบรักษาความปลอดภัย
ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีม ารยาทมีส ุข ภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่
มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามพระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ และมีก ารศึก ษา ไม1ตากว่า
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณี และไม่
เกิน ๔๔ (ห้าสิบ ห้า) ปีบ ริบ ูรณ์ และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น พนัก งานรัก ษาความปลอดภัยรับ อนุญ าตจากนาย
ทะเบียนตามพระราซบัญ ญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความ
1๒คดภัยรัใ เคนถเาตต้อง'ไม่สิ้นคายระหว่างการปฎิบัติงานตามสัญญา__ _—
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๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑ จัดให้มีพ นักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพ ย์สิน ของ
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น
๓.๒.๒ จัด ให้ม ีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย รัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
ป้องกัน การโจรกรรม และระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
๓.๒.๓ แจ้ง หรือ ให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย แจ้ง ให้ ผู้ว ่า จ้า งหรือ
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก,ผู้
ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ
๓.๒.๕ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ให้ค วามเคารพ
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ข องผู้ว ่าจ้างและปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ม าติด ต่อ หรือ ใช้บ ริก ารของผู้ว ่าจ้างด้ว ยความสุภ าพ
เรียบร้อย
๓.๒.๖ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิง านให้เป็น ไป
ตามสัญ ญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที'มาปฏิบัติ
หน้า ที่ห ากมีเหตุจ ำเป็น ที่ไ ม,อาจหลีก เลี่ย งได้ เซ่น พนัก งานรัก ษาความปลอดภัย เจ็บ ปวยจนไม่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย
หากพนัก งานรัก ษาความปลอดภัยหรือ ผู้ป ฏิบ ัต ิง านแทนด้ง กล่าวกระทำ
ด้วยประการใดๆ เป็น ที่เสียหายหรือเสื่อ มเสียแก่ผู้ว่าจ้างไมวากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของ
ผู้รับจ้างซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบทุกประการ
๓.๒.๗ ควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใข้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และ
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
๓.๒.๘ แจ้ง รายซื่อ พร้อ มประวัต ิแ ละภาพถ,ายไม,เกิน ๖ (หก) เดือ น
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที,จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก' ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลด้งกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยก่อน ๑ (หนึ่ง) วันทำการทุกครั้ง
๓.๒.๙ ในกรณี,ที่ผู้'ว่า'จ้าง เห็น ว่าพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้รับ จ้าง
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนด้งกล่าวในทันทีที'ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อแม่ใดๆ
ทั้งสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ
มีความประพฤติที'ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบ ัต ิห น้าที่อ ีก และ ผู้ว ่า จ้างตรวจพบให้ถ ือ ว่า ผู้ร ับ จ้างผิด สัญ ญาผู้
ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
๓.๒.๑๐ จัด อบรมพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของผู้ร ับ จ้า ง ให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
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ผู้ร ับ จ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนัก งานรัก ษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ เครื่องแบบของ
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มือำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ
ประขาขนตามที่น ายทะเบีย นกลางตามพระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กำหนดไม่ได้
๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ
๓.๒.๑๓ ผู้รับ จ้าง จะวางกฎเกณฑ์ห รือ ระเบีย บในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ต าม
สัญญานี้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเบีบหนังสือจากผู้ว่าจ้างไมได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มืฃ้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน
กรณีจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง
เป็นสำคัญ
๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสีย หายที,เกิด ขึ้น จริงและอยู่ใ นความรับ ผิด ขอบของผู้ร ับ จ้าง
ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเกิบ
ไว้ใ นอาคารสถานที่แ ละปรากฏร่อ งรอยการงัด แงะหรือ ทำลายเครื่อ งกีด ขวางหรือ ทำลายสิ่ง กีด กั้น สำหรับ
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม
๓.๓.๓ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด แก'ทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง อยู่น อกอาคาร
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญ ญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ขนิด
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว
๓.๓.๔ ในกรณีท ี่ผู้รับ จ้างต้องรับ ผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก,ผู้ว่า
จ้า ง ผู้ร ับ จ้า งอาจซดใช้ใ ห้เป็น ทรัพ ย์ส ิบ ประเภทและซนิด เดีย วกัน หรือ โดยซดใช้ร าคาให้ต ามราคาหรือ
ค่าเสียหายจริงในบีจจุบ ัน แต่ไม่เกิน ราคาเดิม ที,ผู้ว ่าจ้างจัด หามาโดยหัก ค่าเสื่อ มราคาตามอายุก ารใช้ง านของ
ทรัพย์สิน
๓.๓.๕ ในกรณีพ นัก งานรัก ษาความปลอดภัย ปฏิบ ัต ิห น้า ที่บ กพร,อง
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทบของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับ
จ้างได้เป็น รายครั้ง ครั้งละ ๕๕๕.-บาท (ห้าร้อ ยห้าสิบ ห้าบาทถ้ว น) โดยผู้ว ่าจ้างจะต้อ งแจ้ง ความบกพร่อ ง
ในแต่ล ะครั้งเป็น หนังสือ ให้ผ ู้รับ จ้างหรือผู้แทนของผู้รับ จ้างทราบภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ทำการ นับถัดจากวัน
ทราบเหตุด ังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างขี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว ่า จ้า ง ในกรณีผ ู้ว่าจ้างพิจ ารณาคำขี้แจงแล้วเห็น ว่าไม,มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขี้แจง
ภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้
๓.๓.๖ ในกรณีท ี่พ นักงานรัก ษาความปลอดภัยปฏิบ ัต ิห น้าที่ไม,ครบถ้วน
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิด ความเสีย หายใดๆ ขึ้นแก,ผู้ว ่าจ้า งหรือ ทรัพ ย์ส ิน ของผู้ว ่า จ้า ง
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ได้กระทำการใดๆ อัน เป็น การละเมิดต่อบุค คล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับ จ้างจะต้องรับ ผิดใบบรรดา
ความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นเอง
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๓.๓.๘ หากความเสีย หายหรือ สูญ หายของทรัพ ย์ส ิน ซึ่ง ผู้ร ับ จ้า งต้อ ง
รับ ผิด ขอบเกิด ขึ้น เพราะผู้ว ่าจ้างหรือ บุค ลากรของผู้ว ่าจ้างมีส ่ว นผิด อยู่ด ้ว ย คู่สัญ ญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้
ความรับผิดของคู,สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน
เพียงไร
๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสีย หายหรือ สูญ หายแก'ทรัพ ย์ส ิน ของผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค ลากร
ของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เกิด จากภัย ต่างๆซึ่งไม,อยู่ในวิสัยที่
ผู้รับจ้างจะป้องกันได้ เว้น แต่ความเสียหายนั้น เกิดขึ้น จากความจงใจหรือประมาทเลิน เล่อ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
๓.๔.๓ ผู้ร ับ จ้างไม่ต ้อ งรับ ผิด ขอบซดใช้ค ่าเสีย หายไม่ว ่ากรณีใ ดๆ ที,เกิด
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบรายการของทรัพ ย์ส ิน นั้น แล้ว และเว้น แต่ความเสียหายนั้น เกิดขึ้น จากความจงใจหรือประมาทเลิน เล่อ
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก'บุคลากรของ
ผู้ว ่า จ้า งหรือ บุค คลที,ผ่า นเช้า ออกในบริเวณเขตรับ ผิด ขอบของผู้ร ับ จ้า ง เซ่น การตรวจค้น สิง ของและ
ยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเป็น
๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบีติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ
จัด ทำประกาศกำหนดหน้า ที่แ ละจุด ปฏิบ ัต ิง านดัง กล่า วติด ประกาศไว้ ณ กลุ่ม งานปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถที่ ๑
(อู่บางเขน) เขตการเดินรถที่ ๑
๔.๓ กรณีท รัพ ย์ส ิบ ของผู้ว ่า จ้า งเกิด ความเสีย หายหรือ สูญ หายอัน เนือ งมาจากการ
โจรกรรม ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยด่วน พร้อมระบุ
ขนิด ประเภท จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง
๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก'ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญ หายคืนภายใน ๓๐
(สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน
ผู้รับจ้างจะต้องซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย
เป็นพิเศษซั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ
๔.๖ ในกรณีท ี่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัต ราค่าจ้างแรงงานขั้น ตํ่าภายหลัง
สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิร้องขอเพิ่ม อัต ราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนัก งาบรัก ษาความปลอดภัย
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น
ธรรมหากผู้ว ่า จ้า งไม'สามารถตกลงตามที่ร ้อ งขอเพราะเหตุข ัด ช้อ งด้า นงบประมาณหรือ เพราะเหตุ อื่นใด
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้'' งจ เไ ^ร ีเ ^ ร ้เ ) ^ แ แ รือค่าซดเขยใดๆ ทั้งสิ้น

16 GUARD
SECURITY TNN g u a r d 2009 CO.,LTD.

ฟ ้พ วักนาความปลอดภย ทํเอ็นเอ็น ITO8 2009 จ่า?ฟ้

(า

t/liL

h
?

๖

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก1ผู้ว่าจ้างโดยสิ้น เซิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด ) วัน นับสัดจากวัน ที่ได้รับ แจ้งเป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้รับ จ้างไม่ข ดใช้ให้ถ ูก ต้อ งครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผ ู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิท ี่จ ะหัก เอาจากจำนวนเงิน
ค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที
หากค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยทีบ ัง คับ จากเงิน ค่า จ้า งที'ต้อ งชำระ หรือ
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับ จ้างยิน ยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ ค่า เสีย หาย หรือ ค่า ใช้จ ่า ยแล้ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ
เห็นลมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิท ีจ ะจ้างบุค คลอื่น ทำงานต่อ ไปได้ โดยผู้รับ จ้างจะต้อ งรับ ผิด ขอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย
การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราซการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม,เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญ ญานี้ไปจ้างข,วงอีก ทอด
หนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้
จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าแนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับ จ้างต้อง
ชำระค่าปรับให้แก,ผู้ว ่าจ้างเป็น จำนวนเงิน ในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญ ญา
ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญ ญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินลด ตามใบเสร็จองค์การขนส่ง
มวลซนกรุงเทพ เลขที่ แ-๖๓-๙-R0-๐๓๐๘ ลงวันที' ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๗,๗๒๐.-บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ ห้า ของราคาจ้างมามอบให้แก, ผู้ว ่าจ้างเพื่อ เป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
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กรณีผ ู้ร ับ จ้า งใช้ห นัง สือ คํ้า ประกัน มาเป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญา
หนังสือคํ้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษ ัท เงิน ทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ
ผิดทั้งปวงของผู้รับ จ้างตลอดอายุส ัญ ญา ถ้าหลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้างภายใน ๗
(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลัก ประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามข้อนี้ผ ู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก่ผู้รับ จ้างโดยไม,มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีท ี่ม ีเหตุเกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของฝ่า ยผู้ว ่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิด จากพฤติก ารณ์อ ัน หนึ่ง อัน ใดที'ผู้ร ับ จ้างไม,ต้อ งรับ ผิด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอ ื่น ตามที'กำหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี๋ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕
(สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ร ับ จ้างไม,ปฏิบ ัต ิใ ห้เป็น ไปตามความใบวรรคหนึ่ง ให้ถ ือ ว่าผู้ร ับ จ้างได้ส ละสิท ธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือ ลดค่า ปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ใ นดุล พิน ิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗
ที่ ๖๘๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ
การตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
อู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน ๒ หน้า
ลงวันที่ ๑๑ ^ is m m Tnn
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๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ลู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๗ และ แผนผังลู่เทศบาลบางบัวทอง
จำนวน ๖ หน้า
๑๐.๓ ผนวก ๓ ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเลนอราคา
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ลู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิน้ติการเดินรถที่ ๑
เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓
จำนวน ๑ หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญ ญาที'ขัด หรือ แย้งกับ ข้อ ความในสัญ ญานี้ ใท้ใข้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญ ญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับ จ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวิน ิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีข ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู'สัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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(นางสาวเบญจวรรณ เรื่เยมสุวรรณ)

ลงซื่อ........พ
................................ผู้รับจ้าง
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นเอ็น การ์ด ๒๐๐๙ จำกัด
โดย นายบุญ มา พรมจันทะ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
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พยาน

ลงซื่อ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน

ลงซื่อ
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)
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คำสั่ง องคํการขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗
ที่...
..... /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ
การประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขต
การเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๗ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย อู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓ อัตรา และเพื่อให้เนินไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายขื่อต่อไปนี้เนิน คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย อู่เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ประธานกรรมการๆ
เขตการเดินรถที่ ๗
๒. หัวหน้างานบัญขีและงบประมาณ
กรรมการ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ฬ
๓. นายอนันต์ แก้วเขียว
กรรมการ
นิติกร ๔ กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย
๔. หัวหน้างานบริการ
กรรมการและเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๗
อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่
ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑
ประธานกรรมการฯ
เขตการเดินรถที่ ๗
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบัติการเดินรถ
กรรมการ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๑ เขตการเดินรถที่ ๗
๓. พนักงานธุรการ ๓
"าแ แ ^ท ี่ ๗
งานธุ’ รการปฏิ
บัติการเดินรถกลุ’่มงานปฏิ" บัติการเดิมรถ
๑ เขฺ^ ตกุ. ...,.,.--.
"
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อำนาจและหน้าที่
ตรวจรับพัสดุโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ ข้อ ๑๗๕
สั่ง ณ วันที่ 9$ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐพงษ์ อนันต์ไพฑูรย์)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ
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อกสารแนบ 4
ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE ะTOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู,เทศบาลบางบัวทอง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7
1. ความเป็นมา
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 7 (อู่เทศบาลบางบัวทอง) มีความจำเป็นต้อง
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์ และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การที่มีอยู่
ในบริเวณอู่เทศบาลบางบัวทองทั้งหมด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ขององค์การ
ซึ่งมีอยู่ในบริเวณอู่เทศบาลบางบัวทอง โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) จำนวน 3 คน ดังนี้
- ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 1 คน
- ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 บ. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 2 คน
3. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดขอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้าที่การรักษาความปลอดภัยและ
ความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง (เอกสารแนบ 1)
4. ระยะเวลาดำเนินการ
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
5. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัยใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี 2564 มีเพียงพอ
ต่อการดำเนินการ
6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาตํ่าสุด
7. การจัดทำราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ 3)
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องค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุง เทพ เขตการเดิน รถที่ 7
กำหนดรายละเอีย ดคุณ สมบัต ิแ ละเงื่อ นไขต่า ง ๆ ของการจ้า ง รปภ.

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคา
1. ผู้ยื่น ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้อ งเป็น นิติบ ุคคล
2. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งเป็น ผู้ม ีอ าชีพ เกี่ย วกับ การรับ จ้างรัก ษาความปลอดภัย
3. ผู้ยื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งไม่เป็น บุค คลล้ม ละลาย
4. ผู้ยื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งไม่อ ยู่ร ะหว่างเลิก กิจ การ
ไต้ร ับ อนุญ าตประกอบธุร กิจ รัก ษาความปลอดภัยจากนายทะเบีย นตาม พระราชบัญ ญัต ิธุรกิจรัก ษา
ความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้อ งจัด ส่งเอกสารหลัก ฐานไปพร้อมกับ การเสนอราคา
5. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งปฏิบ ัต ิต ามพระราชบัญ ญัต ิธ ุร กิจ รัก ษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด
6. ผู้ย ืน ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาไม่เป็น ผู้ท ี่ถ ูก ระบุไ ว้ใ นบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ท ิ้ง งานและได้แ จ้ง
เวียนขื่อให้เป็น ผู้ท ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง ซึ่งรวมถึง
นิต ิบ ุค คลที่ผ ู้ท ิ้ง งานเป็น หุ้น ส่ว นผู้จ ัด การ กรรมการผู้จ ัด การ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ ำนาจในการดำเนิน งานใน
กิจการของนิต ิบุค คลนั้น ด้วย
7. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งไม,เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
8. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
9. ผู้ยื่น ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น ผู้ท ี่ถูกประเมิน สิท ธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห ้าม
เข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญ ญาตามที่ กวพ. กำหนด
10.ผู้ย ืน ข้อ เส น อห รือ ผู้เ ส น อราคาต้อ งลงท ะเบ ีย น ใน ระบบ จัด ชื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Governm ent P rocurem ent: e - GP) ชองกรมบัญ ชีกลาง
11. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งไม่อ ยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไ ม่แ สดงบัญ ชีร ายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่ายไม่ถ ูก ต้องครบล้วนในสาระสำคัญ
12. ผู้ยื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาซึ่ง ได้รับ คัด เลือ กเป็น คู่ส ัญ ญาต้อ งรับ และจ่ายเงิน ผ่านบัญ ชี
ธนาคาร เว้น แต่ก ารจ่ายเงิน แต่ล ะครั้งซึ่งมีม ูล ค่าไม่เกิน สามหมื่น บาทคู่ส ัญ ญาอาจจ่ายเป็น เงิน สดก็ไ ต้
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13. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอหรือ ผู้เสนอราคาต้อ งผ่านก' พ ้© ® ฒ ,' ท ข ิร การจางเบองตน
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44.1
คุณ ลัก ษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่ ความรับ ผิด ชอบของผู้รับ จ้าง
คุณ สมบัต ิข องเจ้าหน้าที่ร ัก ษาความปลอดภัย
1. เป็นเพศขาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ โดยต้องจัดส่งเอกสารเป็น
หลักฐานให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
3. ต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน โดยจัดส่งเอกสารเป็น
หลักฐานให้องค์การก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องมีใบรับรองผ่านการแกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาฃีพรักษาความปลอดภัย จากสถานแกอบรม
ที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
5. ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์และมี
ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟินเพ้อน พร้อมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ไต้ โดยต้อง
จัดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
6. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย ทั้งต้านกฎหมายและทั่วไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกถึงที่สุดให้จำคุก
หรือ รับ ความผิด เกี่ย วกับ ชีว ิต และร่างกาย ความผิด เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ หรือ ความผิด เกี่ยวกับ เพศตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับ การพนัน หรือ ความผิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด เว้นแต่โทษสำหรับ
ความผิด ที่ไต้ก ระทำโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับ
ใบอนุญ าต และมิใซ่ค วามผิด เกี่ยวกับ เพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติอาชญากรรมให้
องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
7. ต้องแต่งเครื่องแบบผู้เสนอราคากำหนด และติด1ป้าย ซื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งหมายเลขประจำตัว
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโดยแจ้ง ซื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้องค์การทราบล,วงหน้า
8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ประกอบด้วย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเช้า-ออก และสมุดรายงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอลังหาริมทรัพย์ ภายใน
บริเวณพื้นที่ของผู้ว่าจ้างไมให้เกิดความเสียหายและสูญหาย

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้เสนอราคาต้องไต้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม
พระราขบัญญติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการ
เสนอราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบีตตามพระราขบัญญ้ตกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
โดยเคร่งครัด
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ด้ว ยค่าใช้จ่ายของผู้รับ จ้างเองทั้งสิ้น เซ่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร บัตรผู้มาติดต่อ
หรือบัตรผ่าน เช้า-ออก สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปก ุร เ^^ส ่ว ^ท ี่^ ต ,ว fwijjim^ รักษาความ &
(1องพร้อม'ใช้
ปลอดภัยให้ครบถ้วนตามจำนวนเจ้ไหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแท่ส ^ พ ^
งานไต้ดีตลอดเวลา หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียหรือชำรุดจะต้องหาม IVเดแVท
บริษัท ร้ทษาความปรอดภัอ ทเอ็นเอ็น IDM 2009 ฑ่ท้เรเ 4./ ผ้รัข...
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4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายซื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้
ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
4.1 ประวัติ-วุฒิการศึกษา
4.2 รูปถ่ายป้จจุบัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.3 ลำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปีจจุบัน
4.4 ลำเนาบัตรประขาซน
4.5 เอกสารสอบประวัติอาซญากรรมจากสำนัก งานตำรวจแห่งชาติและเมือมีก าร
เปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ ผู้รับจ้าง ” ต้องแจ้งให้ “ผู้ว่าจ้าง ” ทราบอย่างน้อยก่อน 1 วัน ทำการทุกครั้ง
5. ไม่พกพาอาวุธในบริเวณสถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
6. ผู้รับจ้างต้องจัดผึเกอบรมด้านการบีองกันอัคคิภัย ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ภายในบริเวณที่รับผิดขอบ ให้ใช้เครื่องมือที่มือยู่ได้ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม,สามารถจะดับไฟไหม้เบื้องต้นได้ ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันทีและต้องโทรศัพท์แจ้ง
เบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพลิงหรือสถานีตำรวจรับทราบทันที
7. ผู้รับจ้างจะต้องกำขับกวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุรา สิ่งเสพติด เล่นการ
พนันหรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่
8. ผู้ร ับ จ้างต้อ งจัด หาเครื่อ งแต่งกายหรือ ชุด ฟอร์ม ของเจ้าหน้าที่ร ัก ษาความปลอดภัยที่จะ
ปฏิบัติงานให้มีบีายขื่อผู้ปฏิบัติงาน และขื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นขัดเจน
9. กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา “ ผู้รับจ้าง ” ยินยอมให้
“ ผู้ว่าจ้าง ’’ปรับเป็นจำนวนรายคนต่อรัน โดยคำนวณจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวันและในแต่ละ
ผลัด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ชั่วโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้
ผู้รับจ้างต่อคนต่อชั่วโมง เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง จนถึงเวลาที่ “ ผู้รับจ้าง ” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ “ ผู้ว่าจ้าง ” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
10. ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลา
ปฏิบีติหน้าที่อย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ-ล่งหน้าที่ โดยจะต้องทำการจดแจ้งในสมุด
รายงานประจำรัน
11.
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบัติงานเกินกว่า 1 ผลัด
กรณีผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติหน้าที่ต่อที่อู'อื่นในสัญญาที่
ทำกับผู้ว่าจ้าง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจำนวนในผลัดใดหรือขาดจำนวนไป
ในระหว่างผลัด และผู้รับจ้างไม่ล่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าทดแทน ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่
จะได้รับตามอัตราค่าจ้างต่อคนต่อรัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายรันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่ตกลง
จ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ แต่'ไม่ตํ่าก'ว่า'วันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน
หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบ ัดัง■านครบจัานวน,.
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12. กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ ที่
จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องน่าเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคนใหม่เข้าเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง และจะต้องไม่น่าเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยคนที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้น เข้าปฏิบตหน้าที่อีกตลอดอายุสัญญา
13. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญ ญาใน ข้อ 11 และ 12 อยู่เนือง ๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้
14. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเน็เนงวดๆ ละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เมื่อผู้รับจ้างส่ง
มอบงานแต่ล ะเดือ นและคณะกรรมการตรวจรับ /ตรวจการจ้างของผู้ว ่าจ้าง ได้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว
15. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องรับผิดขอบสัญญา
จ้างรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้างและไม่เกิด
ข้อโต้แย้งภายหลัง
16. ข้อสงวนสิทธิ
1. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี๋ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564
การลงนามในสัญ ญาหรือ ข้อตกลง จะกระทำไต้ต ่อ เมื่อ องค์ก ารไต้รับ อนุม ัต ิเงิน งบประมาณประจำปี 2564
แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมีไต้ลงนามใน
สัญญาไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุก
เมื่อโดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
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BMTA
ประกาศองค์การขนส่งมวลซนกรุ'?เหพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสบอราคา ประกวดราคาจ้างเวงมาพบัก งานรกษาดวามปลอดภัย อู่เทศบาลบางบัวทอง
กลุ่ม งานปฏ็บ ั!การเดิน รถ ๑ เขกการเดิน รถที่ ๗ ด้วยวิธีป ระกวดรากาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding)
ดามประกาศ องค์การซบส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราค'••จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ลู่
เทศบาลบางนัวทอง กลุ่มงาบปฏิบัติการเดินรถ ๑ เซตการเดินรถที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <ebidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๖๕๖ลา ลงวับ
ที่ ๑๑ สิงบาคม ๒๔๖๓ บัน
บริการรักษาควานปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทเอ็นเอ็น การัด 2009 จำกัด (ในับริการ}โดยเสบอราคาตํ่าสุต เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๕๕๔,๙๐0.๐๐ บาท (ห้าแสนห้างงมนส์ฑันส์รอยบาทถัวน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าซนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 9 กับยายน พ.ส. ๒๔๖๓

(นายณฐพงษี อบันตเพ-ทูรย)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๗ ปฏิบัติการแหบ
ผู้อำนวยทารองค์การฃบส่งมวลซนกรุงเทพ
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