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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญ ญ าจ ้างบร ิการร ักษาความปลอดภ ัย 
เขตการเดินรถที่ ๓ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่เมกา-บางนา) ตามสัญญา เลขที่ จ.๙๑/๒๔๖๓ ลงวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม 
สำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้อง

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
เขตการเดินรถท่ี ๓ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ (อู่เมกา-บางนา)

สัญญาเลขที่ .........

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...... ‘’...ร?เวิ!'รับปี®?.??........................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งองค์การ 
ท่ี ๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ต ุลาคม ๒๔๖๑ ซ ึ่งต ่อไปในส ัญญ าน ี้เร ียกว ่า “ผ ู้ว ่าจ ้า ง ” ฝ ่ายหน ึ่ง กับ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนซั่นแนล จำกัด โดย นางสาววิยะดา ดวงทิพย์ กรรมการผู้จัดการ 
ผ ู้ม ีอำน าจลงน ามผ ูกพ ัน บ ร ิษ ัท  ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ สำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบร ิษ ัท  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๗๐๒๖๔๗๔ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๒๐๐๔๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๘๐ 
ถนนประขาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ และได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจาก นายทะเบียนแห่งพระราซบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
พ.ศ.๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ สิ้นอายุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ปรากฏตามสำเนา 
ใบ อ น ุญ าต ป ร ะ ก อ บ ธ ุร ก ิจ ร ัก ษ าค ว าม ป ล อ ด ภ ัย  ต าม เอ ก ส าร แ น บ ท ้าย ส ัญ ญ าน ี้ ม อบ อำน าจให ้ 
นายนันทวัฒน์ พรมฤทธึ๋ อายุ ๔๒ ปี ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีฃ้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 
องค ์การขนส ่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเด ินรถท ี่ ๓ กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถท ี่ ๓ (อ ู่เมกา-บ างน า) 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบท้ายสัญญา พนักงานจำนวน ๓ คน และผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔

๑ .๑  จำนวนพน ักงาน ๓ คน ใน อ ัตราค ่าจ ้างคน ละ ๑ ๗ ,๐ ๐ ๐  บ าทต ่อเด ือน  
(หน ึ่งห ม ื่น เจ ็ดพ ันบาทถ ้วน) รวม ภ าษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  รวม เป ็น ราค าค ่าจ ้างท ั้งส ิ้น  ๖ ๑ ๒ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท 
(หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๐,๐๓๗.๓๘ บาท (สี่หมื่นสามสิบเจ็ดบาท 
สามสิบแปดสตางค์)

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่ 
วันท่ีได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (สอง) ผลัด โดยมีพนักงานรักษา ความปลอดภัยในแต่ละ 
ผลัด ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ข้อ ๑๐. ผนวก ๒ J*



๒

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที 
แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบีติงานในผลัดต่อไป 

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 
หรือมาแต่ไม ่ปฏิบ ัต ิงานในวันใด ผ ู้ร ับ จ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ัก เง ิน ค ่าจ ้างตามส ัญ ญ าต ่อคน ต ่อผล ัดและ 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราผลัดละ ๖๑๒ บาท (หกร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบจำนวนตามสัญญา 
ในแต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ช่ัวโมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ 
ไม,ได้ปฏิบัติงาน และผู้ร ับจ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้าง ปรับในอัตราชั่วโมงละ ๕ ๑.0๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
โดยเศษของนาทีหากเกิน ๓๐ (สามสิบ) นาที ให้คิดเป็น ๑ (หน่ึง) ช่ัวโมง

การปรับตามฃ้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานรักษา 
ความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒. การจ่ายเงิน
ผู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค ่าจ ้างเม ื่อผ ู้ร ับจ ้างปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ตามส ัญญาจ้างในข้อ ๑ และ 

ผ ู้ว ่าจ ้างไต้ตรวจรับการจ้างถ ูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยจะจ ่ายค ่าจ ้างเป ็นรายงวด เดือนละ ๑ (หนึ่ง) งวด 
รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด งวดละ ๕ ๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่ม 
โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างไต้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในแต่ละเดือน 
และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ โดยผู้รับจ้างจะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว ่าจ้างเมื่อครบ ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ 
ให้บริการครบทุกๆ ๑ (หน่ึง) เดือน

ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มี 
ล ักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการคิกษา ไม,ตํ่ากว่า 
การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ มีอายุ'ไม่ตํ่าก'ว่า ๒๕ (ยี่สิบห้า) ปีบริบูรณ์ และ 
ไม่เกิน ๕๕ (ห้าสิบห้า) ปีบริบูรณ์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนาย 
ทะเบียนตามพระราขบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา

๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติดังนี้

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้างบุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จ ัดให ้ม ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัย ร ักษาความสงบเร ียบร ้อย  
บีองกัน การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

จ่าท
*



๓

๓.๒.๓ แจ ้งหรือให ้พน ักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให ้ ผ ู้ว ่าจ ้างหรือ 
เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ 
ผู้ที่มาติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.(ะ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหาร 
ระดับสูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏินัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติ 
หน ้าท ี่หากม ีเหต ุจำเป ็นท ี่ไม ่อาจหลีกเล ี่ยงได ้ เซ่น พน ักงานรักษาความปลอดภัยเจ ็บป ่วยจนไม ่สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็น 
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วย 
ประการใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง 
ซื่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ

๓.๒.๗ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใช้อยู่ในขณะทำสัญญานี้ และท่ี 
จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายซื่อพร้อมประวัต ิและภาพถ่ายไม่เก ิน ๖ (หก) เดือน ของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว ่าจ้างภายใน ๑๕: (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อยก่อน ๑ (หน่ึง) วันทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 
คนใดปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม,เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแมใดๆ 
ท้ังส้ิน แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือ 
มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จ ัดอบรมพน ักงานร ักษาความปลอดภ ัยของผ ู้ร ับจ ้าง ให ้อยู่ 
ในระเบียบวินัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นที่ 
จำเป ็นในการปฏิบ ัต ิงานตามสัญญานี้ให ้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้ร ับจ้าง ด ้วยค่าใช้จ ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง พร้อมติดบีายซื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ซัดเจนทุกคน แต่ 
ผู้ร ับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของ 
ทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของ 
ประซาขนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัต ิธ ุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕:๕:๘ ประกาศ 
กำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และ$'รุ'ปรายงาน1ประจำเดือนแจ้ง 
ให้ผ้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ ..

สั.รการ^'^

j?1̂ * /๓.๒.๑๓...



๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
07 c i  •ร W เท 8/07 ๘ ๘. V  d l ft/ I a/ Ij M s / V  a  ร) _ _ _o| e j  5ฟฺ ft/ _ _ , _ « / * )   I o/f=> ft/สัญญานิไดยไม่ใต้รับความเฟ้นขอบเบนหนังสิอจากผู้ว่าจ้างไม่ เดทํงสิน เนกรณทึมขอสงสัยเนการปฏิบัติหนำท่ 
ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใน 
กรณีจำเปีนและเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยซนํฃองผู้ว่าจ้าง 
เป็นสำคัญ

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังนี้
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง 

ตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องขดใข้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บ 

ไว้ในอาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิ่งกีดกั้นสำหรับ 
คุ้มครองทรัพย์สินโดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเก ิดแก่ทรัพย์ส ินซึ่งอยู่นอกอาคาร 
สถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ 
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือไต้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ขนิด 
จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหาย 
จริงในบีจจุบันแต่ไม่เกินราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.๕ ใน กรณ ีพ น ักงานร ักษาความปลอดภ ัยปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่บกพ ร ่อง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับ 
จ้างไต้เป็นรายครั้ง ครั้งละ ๖๑๒.๐๐ บาท (หกร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องใน 
แต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับลัดจากวันทราบ 
เหตุดังกล่าว เพื่อให้ผู้รับจ้างชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับลัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 
ผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำขี้แจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ขี้แจงภายใน 
กำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างไต้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว ่าจ้างหรือทรัพย์ส ินของผู้ว ่าจ้าง 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดา 
ความเสียหายที่ไต้กระทำขึ้นนั้นเอง

๓.๓.๘ หากความเส ียหายหร ือส ูญ หายของทร ัพย ์ส ินซ ึ่งผ ู้ร ับจ ้างต ้อง 
รับผิดขอบเกิดขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความ 
รับผิดของคู่สัญญา แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไต้มีส่วนในความผิดนั้นยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว ่าจ้างหรือบุคลากรของ

ผ้ว่าจ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผ้ว่าจ้างหรือบคลากรของผ้ว่าจ้าง



๕

๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไม่อยู่ในวิส ัยที่ 
ผู้รับจ้างจะ{เองกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

๓.๔.๓ ผู้ร ับจ้างไม่ต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เก ิด 
ขึ้นกับทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรของผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของ 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานของผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซน้ในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบรายการของทรัพย์สินนั้นแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของ 

ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตรับผิดขอบของผู้รับจ้าง เซ่น การตรวจด้นสิ่งของและยานพาหนะ 
เมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจำเบีน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยซัดเจน และ 
จัดทำประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานตังกล่าวติดประกาศไว้ ณ เขตการเดินรถที่ ๓ กลุ่มงานปฏิบัติการ 
เดินรถ ๓ อู่เมกา-บางนา

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

๔.๔ ผู้ว ่าจ ้างจะให ้เวลาแก่ผ ู้ร ับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์ส ินท ี่ส ูญหายคืนภายใน 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้
CH พ  3J 8/ «7 3J I e=i <S) V  I 1 / I 3 / oj ๐ >1 W) caTคืน ผู้รับจ้างจะต้องซดเข้ค่าความเสิยหายเห้แก่ผู้ว่าจางตามทีกำหนดเวัเนสัญญานิ

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัย 
เบีนพิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลัง 
สัญญานี้มีผลใข้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ตามอัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเป็น 
ธรรมหากผู้ว ่าจ ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร ้องขอเพราะเหตุซ ัดข้องต้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อื่นใด 
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด 

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายตังกล่าวให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง 
ไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาต ังกล ่าว ให้ผูว้ ่าจ ้างม ีส ิทธ ิท ี่จะห ักเอาจากจำนวนเง ินค ่าจ ้างทีต่้อง 
ชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ได้ทันที § ,

<  \ พก ^ ^ ร ^ ' / ! ททค่า...
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หากค ่าปร ับ ค ่าเส ียห าย ห ร ือค ่าใช ้จ ่ายท ี่บ ังค ับ จากเง ิน ค ่าจ ้างท ี่ต ้องชำระ หรือ 
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จน 
ครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเง ินค ่าจ ้างตามสัญญาที่ห ักไว้จ ่ายเป ็นค ่าปรับ ค ่าเส ียหาย หรือค่าใช้จ ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว ่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

ได้ทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะ 
เห็นสมควรได้ทันที และผู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรับผิดขอบใน 
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะ 
การจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องชำระสำหรับการให้บริการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม ่ทำให้ผ ู้ร ับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธิในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมาย 
แรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้าง 
ช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความในวรรคหนึ่ง ผู้รับ,จ้างต้อง 
ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ 
ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 

เลขท่ี แ-๖๓--X-RO-oob๕ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญานี้

กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างใช ้ห น ังส ือค ํ้าประก ัน มาเป ็น ห ล ักประก ัน การปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ า 
หนังสือคํ้าประกันตังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ 
ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้f y จ ้า !เ^ ข ้อ ผ ก เ 
ตามสัญญานี้ 2,
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หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับ 
ผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว ่าจ้างภายใน 
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้ร ับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผ ู้ว ่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ร ับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดด่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว ่าจ ้าง หรือเหตุสุดวิสัย 

หรือเก ิดจากพฤติการณ ์อ ันหนึ่งอ ันใดที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ต ้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถทำการตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว 
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน 
๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิให้เป ็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิ 
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิด 
จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
๑๐.๑ ผนวก ๑ คำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ 

ท่ี ๒๗๗A3๕๖๓ เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัย 
บริเวณอู่เมกา-บางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ 
เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ หน้า

๑๐.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และแผนผังรักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ หน้า

๑๐.๓  ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
บริเวณอู่เมกา-บางนา ท่ี ทร.๐๕๑/๒๕๖๓ I?
ลงวันทื ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
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๑๐.๔ ผนวก ๔ ประกาศผู้ซนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง 
รักษาความปลอดภัย บริเวณอู่เมกา-บางนา 
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเปีนที่สุดและผู้รับจ้างใม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาใต้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือใว้ฝ่ายละหนี่งฉบับ

ลงข่ือ......................1.....If...............................ผู้ว่าจ้าง

........... .................................................................................... .ผ ูรั้บจ้าง
(บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เพนนนล จำกัด

โดย นายนันทวัฒน์ พรมฤทธ้ิ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงข่ือ..................... ....................................... พยาน
(นายมานิตย์ ร่ืนภาคจิตร์)

4  .ลงซอ....................... ‘โ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)

เลขทืโครงการ ๖๓๐๖๗๒!อ๑๙๐๖  
เลขคุมสัญญา ๖๓๐๙๐๙๐๐๐๓๗๖
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คำส่ัง องคํการขนส่งมวลขนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี ๓ 
ท ๒๗๗/๒๕๖๓

เร่ือง! แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ 
ประกวเตราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอู่เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถท่ี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคา 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณอู,เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรลที่ ๓ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายซื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย บริเวณอู,เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ 

เขตการเดินรถที่ ๓
ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้างานบัญชีและงบประมาณ
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๓

กรรมการ

๓. หัวหน้างานการเงิน
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ ๓

กรรมการ

๔. นิติกร ๕ กลุ่มงานนิติกรรม 
กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย

กรรมการ

๔. หัวหน้างานบริการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดินรถที่ ๓

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่
ลงลายมือซื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตาม 

เงื่อนไขที่ส่วนราซการกำหนดไวิในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



๒ 4a!V0Ti JD

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ ๓ ประธานกรรมการฯ

เขตการเดินรถที่ ๓
๒. หัวหน้างานธุรการปฏิบ้ตการเดินรถ ๓ กรรมการ

เขตการเดินรถที่ ๓
๓. พนักงานธุรการ ๔ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานปฏินัติการเดินรถ ๓.เขตการเดินรถที่ ๓

อำนาจและหน้าที่ 
ตรวจรับพัสดุ 'ริ*\

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0 /
(นายสวง^ฉิมพลี)

ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ ปฏิบัติการแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
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จ้างเหมารักษาความปลอดภัย องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ 2564

1A

องค์การเขตการเดินรถที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู, 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ม ีความจำเป ็นจะต ้องจ ้างพน ักงานรักษาความปลอดภ ัยเพ ื่อด ูแลทร ัพย ์ส ิบท ี'เป ็นล ังหาร ิมทรัพย ์ และ 
อล ังหาริมทรัพย ์ขององค ์การ บริเวณอู'เมกา-บางบา กล ุ่มงานปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถ 3 เขตการเดินรถที, 3 
โดยปฏิบัติงาบเป็นผลัดตลอดวัน (24 ช่ัวโมง) จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.0 น. ถึงเวลา 19.00 น. จำนวน 1 คบ
ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 2 คบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ประจำปี 2564 เป็นเงิน 764,723.70 
บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พับเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือก

คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ ที่ใช้ในขณะที'สำเร็จการศึกษา โดยต้องจัดส่งเอกสาร

หลักฐานการศึกษาให้แก่องค์การตรวจสอบก่อนปฏิบัติหน้าที่
3. ต้องไต้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยต้องจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่
4. ต้องมีใบรับรองผ่านการปีกอบรมจากหน่วยที'มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานปีกอบรม 

ที่นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที'จะปฏิบัติหน้าท่ี
5. ต ้องไม่ม ีโรคประจำตัวที'ม ีผลต่อการปฏิบ ัต ิงานรักษาความปลอดภัยและมีร่างกายที'แข็งแรง 

ไม่เป็นผู้ทุพลภาพหรือไร้ความสามารถ จิตฟ่นเพิอบ พร้อมที่จะปฏิบีตหน้าที่ไต้ โดยต้องจัดส่งหลักฐานใบรับรอง
แพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

6. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมาย และท่ัวไป ไม่เคยไต้รับโทษจำคุกถึงที่สุดให้จำคุก 
สำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล 
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที,ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพันโทษมาแล้วไม,น ้อยกว่าสามปี ก่อนวัน 
ขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่งประวัติ อาชญากรรม 
ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่

7. ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบฟอร์มเสื้อผ้าที่ผ ู้ร ับจ้างกำหนด และติดบ ี^*เสดง ชื่อ ^ น ี้า ล !
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ^I
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ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่น ๆ

1. ผ ู้เสนอราคาต ้องได ้ร ับอน ุญ าตประกอบธ ุรก ิจล ักษาความปลอดภ ัยจากนายทะเบ ียนตาม 
พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยต้องจัด 
ส่งเอกสารหลักฐานไป พร้อมกับใบเสนอราคา

2. องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิก โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาได้ 
ท ุกเม ื่อและองค์การทรงไว้ซ ึ่งส ิทธิท ี'จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ย ืนข้อเสนอและเสนอราคาได้ท ุกเม ื่อ 
โดยผู้ยื่นข้อเสนและเสนอราคาไม,มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น เช่นนกหวีด ไฟฉาย กระบอง และวิทยุสื่อสาร ให้ครบล้วนตามจำบวบ 
เจ้าเหน้าที่รักษาความปลอดภัยใบแต่ละผลัด อุปกรณ์ดังกล่าวต้องพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเคร่ืองใด 
เครื่องหนึ่งเสียหายหรือชำรุดจะต้องหาทดแทนใหม่

4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายซื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเก็บ 
ไว้เป็นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วับลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้

4.1 ประวัติ -  วุฒิการศึกษา
4.2 รูปถ่ายปีจจุบัน ขนาด 1 น้ีว จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปิจจุบัน
4.4 สำเนาบัตรประซาขน
4.5 เอกสารสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงาบตำรวจแห่งชาติ

และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ว ่าจ้าง” ทราบอย่างน้อย 1 วันทำ 
การทุกครั้ง

5. ผู้รับจ้างต้องจัดแกอบรมด้านการบีองกันอัคคีภัย ความรู้เบื้องด้นในการดับเพลิง ซ่ึงอาจเกิดฃ้ีบใบ 
บริเวณที่ร ับผิดชอบ ให้ใช้เครื่องมือที'มีอยู่ได้ทันทีที,เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็บว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจบ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามรถจะดับไฟในเบื้องต้นได้ ให้รีบแจ้งผู้ว่าจ้างโดยทันที และต้องโทรแจ้ง 
เบอร์ 199 หรือ 191 ให้หน่วยดับเพสิงที่อยู่ใกล้หรือสถานีตำรวจโดยทันที

6. ผู้รับจ้างจะต้องกำชับ กวดชัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติด เล่นการพนัน 
หรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่

7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือชุดฟอร์มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน 
ให้มีบีายชื่อผู้ปฏิบัติงาน และชื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นชัดเจน

8. กรณีเจ้าหน้าที'รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา “ผ ู้ร ับ จ ้าง” ยินยอมให้ 
“ผ ู้ว ่าจ ้าง” ปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนรายคบต่อวัน โดยคำนวนคำนวน 
จากเงินค่าจ ้าง ที่ผู้ว ่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคนต่อวันและในแต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ช่ัวโมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อคบต่อชั่วโมง

ในกรณีผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานล่าข้า หรือกลับก่อนเวลาที่กำหนดเป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีแล้วแต่กรณี 
หากเกิน 30 นาที องค์การจะคิดค่าปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ชั่วโมงแรกของเวลาที'กำหนดให้เริ่มทำงาน 
และหากไม'เกิน 30 นาที องค์การจะคิดค่าปรับเป็นรายนาทีเฉพาะของชั่วโมงที'กำหนดให้เริ่มทำงานเท่านั้น 
ส่วนชั่วโมงถัดไปเศษของนาทีองค์การจะคิดค่าปรับเป็นหนึ่งชั่วโมง จนถึงเวลาที' ผู้รับจ้างจัดเจ้าหน้าที่รักษา
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10. ผู้ว ่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน รวม 12 งวดเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
แต่ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานที่ส่ง 
มอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีได้รับใบแจ้งหน้ีโดยผู้รับบจ้างจะต้องส่งใบ 
แจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้าง เมื่อครบ 30 (สามสิบ) นับแต่วันที่ได้ให้บริการครบล้วนในแต่ละเดือน

11. ผู้รับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ต้องรับผิดขอบตามสัญญาจ้าง 
รวมถึงข้อกำหนดต่าง  ๆ ทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบล้วนตามสัญญาจ้าง และไม่เกิดข้อ 
โต้แย้งในภายหลัง

12. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามพระราชบัญณูติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็นลังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวผพื้นที่ 
ของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ดูแลจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น  ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถ 
มิให้จอดรถกีดขวางการจราจร

3. เปิด - ปิด ประตูทางเข้าออก ตามวันเวลาที่กำหนด
4. เปิด - ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร ตามเวลาที่กำหนด
5. ให้แลกบัตรบุคคลภายบอกที่จะเข้าไปติดต่อธุระ และติดตามตรวจตราบุคคลที่มีพฤติกรรมอันมีพิรุธ 

เพื่อบีองกันเหตุร้ายอันอาจเกิดขึ้นไต้
6. ดูแลห้ามมิให้ผู้ขายสินค้า นำสินค้าเข้าไปเดินขายภายในบริเวณอาคาร
7. ให้ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานต่าง  ๆ ของผู้ว่าจ้าง ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ
8. ปฏิบัติงาบอื่น  ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

ข้อสงวนสิหริ
1. เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งนี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564 การลงนามใน 

สัญญาหรือข้อตกลง จะกระทำไต้ต่อเมื่อองค์การไต้รับอนุติเงินจากงบประมาณประจำปี 2564 แล้วเท่าบ้ัน
2. องค์การทรงไว้ซี่งสิทธิที่จะไม,คัดเลือกข้อเสนอหรือจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญา 

ไต้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซี,งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไต้ทุกเมื่อ 
โดย ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

3



ที่ทำการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเฑพ เขตการเดินรถท่ี 3
แผนผังยามรักษาความปลอดภัย อู่เมกา บางนา

ผลัดกลางวัน เวลา 07.00-19.00 น. (จำนวน 1 คน)

อาคาร 1 อาคาร 2

ลานจอดรถโดยสารประจำทาง
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ที่ทำการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3 
แผนผังยามรักษาความปลอดภัย อู่เมกา บางนา

ผลัดกลางคืน เวลา 19.00-07.00 น. ของวันรุ่งข้ึน (จำนวน 2 คน)

จุดยามรักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 นาย

ลานจอดรถโดยสารประจำทาง

อาคาร 1 อาคาร 2

อุดยามรักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 นาย

อาคาร 3

โรง'ใเอมอโน'ฯ

๔
๔'
X
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เข?.ทน'1ตง กรุงเทพฯ 10400.

ท่็ TIS.051/2563 เขผแ,ารเดนรน VI 
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วนท 20 เดอน สิงหาคม พ.ศ. 2563
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เรื่อง ต่อรองราคาและขอยืนยันราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอาโกส์ (e-bidding)

อางถึง ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 006/2561 ลงวนที่ 15 ม,ย. 63

ตามที1บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสกาเด อินเตอร์เนชํ่'นแนล จำกัด ไคเขาร่วมประกวดราคาจ้าง 
บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณลู่ฒกาบางนา กลุ่มงานปฐิบ็ตีการเล็นรถ 3 เขททารเดนรถที่ 3 อักราจ้าง 3 คน 
ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน เริ่มสัญญา'ตงแต่'วันที่ I ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และบริษัทฯได้เสนอ 
ราคาสืที่ฝัด จำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 612,000.00 บาท (หm iสนหนงหมนสองทินบทพวน) ราคาน้ีไต้รวม 
ภาษีมลอ่าเพิ่ม 7% แทะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่’งปวงไว้หมคแล้ว นั้น

และตามที่คณะกรรมการฯ ได'ขอต่อรองราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยมานั้น ซงทางบริษัทฯ 
ได้พิจารณาแล้ว ขอยืนยันราค!รวมจำนวนเงินทั้งฝัน 612,000.00 บาท (หก!!'สนหนงหมื่นสองท้นบา•แจ้วน) 
เนองจากเป็นราคาเป็นตาแล้ว ทั้งนี้ประกอบกับค่าจ้างแรงงานแทะล่าใช้จ่ายในการบริหารงานต่างๆตลอดจนค่า 
ครอง!ภัในป็จจุบนนิ';รุนวโน้มปรับตวสูงขน ดังนั้นด้วยเหตุหทิดังกลาวช้างด้น บริษัทฯจึงขอชนยันราคานี้
เนื่องจากไม่สามารถลดราคาลงมากกว่านี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ซอแสลงความนับถือ

จุ " ' ’C
(ง1พ ' / Q A  ส ืเ } • ท า ฯ - น
( นางสาววิยะลา ดวงท ิพย์)

กร1มการ?ไ?ดการ

โทรศัพท์02-277-9314
โ เท ส่าร 02-277-3712
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ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
บริเวณอู่เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ตามประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ 
ปลอดภัย บริเวณอู,เมกาบางนา กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๓ เขตการเดินรถที1 ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
เลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ น้ัน

บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ หน่วย/u n it  ผู้เสนอราคาที่ชนะ 
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการัด อินเตอรัเนซั่นแนล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง, 
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาตาสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๒ ,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืน 
สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขบส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ลิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสวงค์ ฉิมพลี)
ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ ๓ ปฏิบัติการแทน 

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ


