
 

                                ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)  และรางเอกสารประกวดราคา 

       วาจางเหมาการรกัษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม  เขตการเดนิรถท่ี 2 

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส  

........................................... 

1.  ขอบเขตของงาน  (Terms  Of  Reference : TOR) 

                     1.1   ความเปนมา   
                               เขตการเดินรถท่ี 2  มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย  จํานวน   12  อัตรา  

ในอูมีนบุรี  กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1  และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 2, กลุมงานปฏิบัต ิ

การเดินรถ 3  ตอเนื่องอีก 1 ป  เนื่องจากมีพ้ืนท่ีและทรัพยสินท่ีดูแลจํานวนมาก 

 1.2  วัตถุประสงค 
        การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพ่ือดูแลทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย 

ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3  เขตการเดินรถท่ี 2  โดยปฏิบัติหนาท่ีตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน   

ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยท้ังอูแนบทาย  (เอกสารหมายเลข 1 และ 2) 

         1.2.1  บรเิวณอูมีนบุรี  กลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 1                    จํานวน  5  อัตรา 

    1.2.2  บริเวณอูสวนสยาม  กลุมงานปฏิบัตกิารเดนิรถ 2 และ 3  จํานวน  7  อัตรา 

 1.3  คณุสมบตัขิองผูประสงคจะเสนอราคา 
  1.3.1  ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

  1.3.2  ตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจง 

เวียนช่ือแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ 

ทางราชการ  

                                1.3.3  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือตอง 

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคา 

จางดวยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม   

                                 1.3.4  ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทยเวนแต 

รฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังสละสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวานัน้ 

                                                                                                                                /1.3.5  บุคคลหรือ... 
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1.3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงไดดําเนินการ 

จัดซ้ือจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนกิส  (e - Government   Procuroment : e - GP )  ตองลงทะเบียนในระบบ 

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครฐั 

  1.3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี 

รายรับ - รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  1.3.7  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

                             1.3.8   ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคดัเลือกผูมีคณุสมบัติเบ้ืองตนในการจางของ
องคการ 

  1.3.9  ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูท่ีมีรายช่ือเปนผูซ้ือเอกสารประกวดราคาจางดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ครั้งนีจ้ากองคการ 

 1.4  คณุสมบตัขิองยามรักษาความปลอดภยั 

  1.4.1  ตองเปนเพศชาย ท่ีมีอายุตั้งแต 25 ป  ถึง  55  ปบริบูรณ 

  1.4.2  สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 

  1.4.3  มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยัโดยตรง                                                   

  1.4.4  ไมมีโรคประจําตัวท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย  โดยมีใบรับรองแพทย 
  1.4.5  ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และท่ัวไปโดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ 
ประวัติอาชญากรรมจากสํานกังานตาํรวจแหงชาต ิ
  1.4.6  ไมเปนบุคคลท่ีตองโทษ  หรือถูกจองจาํหรือเปนบุคคลลมละลาย 
  1.4.7  ไมเลนการพนัน  และเสพยาเสพติดทุกชนดิ 
  1.4.8  มีบัตรแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจาํตัวประชาชน ทะเบียนบาน 
หลักฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ 
                                                                                                                         /1.4.9  ตองแตงเครื่องแบบ... 
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  1.4.9  ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด  และตดิปายช่ือแสดง ช่ือ-นามสกุล 
พรอมท้ังหมายเลขประจําตัว  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงช่ือ-นามสกุล พรอมท้ัง 
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา 
  1.4.10  ผูรับจางเปนผูจดัหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีของลูกจาง 
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย  นกหวีด วิทยุรับ-สงส่ือสาร  บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ 
สมุดรายงานรวมท้ังติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางท่ีจําเปนตอการรักษา 
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 
 1.5  กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 
  1.5.1  บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดนิรถ 1 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภยั 
จํานวน 5  อัตรา จัดยามรกัษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดตดิตอกนัตลอดวัน  (24 ช่ัวโมง) 
             -  ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน  2 อัตรา 
             -  ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุงขึน้ จํานวน 3 อัตรา  
  1.5.2  บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 วาจางเหมายามรักษา 
ความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาท่ีเปนผลัดติดตอกันตลอดวัน  
(24 ช่ัวโมง) 
                                         -  ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน  3 อัตรา 
             -  ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุงขึน้ จํานวน 4 อัตรา 
  1.6  เงื่อนไขการวาจาง 
  1.6.1  แจงรายช่ือพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม 
ในสัญญา และหากมีการเปล่ียนตวัลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา  1 วันทําการทุกครั้ง 
  1.6.2  ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภัย 
กอนเวลาปฏิบัตหินาท่ีอยางนอย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาท่ี และหากถึงกําหนดเวลา 
ผลัดเปล่ียนหนาท่ีในผลัดใด หากคูใหมไมมาทําการรบัมอบหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30 นาที 
โดยคูผลัดเดิมท่ีปฎิบัติหนาท่ีอยูจะทําการปฎิบัติหนาท่ีตออีกไมเกนิ 30 นาที  จนกวาคูผลัดใหมจะมาทําการ 
รับหนาท่ีตอจากคูผลัดเดิม   หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน 

                                                                                                                                      /1.6.3  ตองปฎิบัต.ิ.. 
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  1.6.3  ตองปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอ่ืนใดในขณะ 

ปฏิบัติหนาท่ี 

  1.6.4  ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเม่ือมาปฏิบัติงาน พรอมท้ังลงช่ือทุกครั้ง โดยผูรับจาง 

เปนผูจัดหาบัตรและใบลงช่ือในการปฎิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางท้ังส้ิน 

  1.6.5  ตองปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ  และคําส่ังของผูวาการจางท่ีเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  โดยเครงครัด 

  1.6.6  ตองปฎิบัติหนาท่ีตรวจตราการนาํทรพัยสินอ่ืนใดของผูวาจางหรือของพนกังานของ 

ผูวาจางหรือของบุคคลอ่ืนท่ีนําเขาออกในบริเวณท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ช่ัวโมง)   

  1.6.7  การดูแลรกัษาความปลอดภยัครอบคลุมบรเิวณพ้ืนท่ีอูท้ังหมด 

                         1.6.8  ผูรับจางไมมีสิทธ์ิจดัลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฎิบัตงิานเกนิกวา 1 ผลัด  กรณีผูรับจาง 

เขาปฎิบัติงานเกนิ  1  ผลัด  หรือจัดใหลูกจางไปปฎิบัติหนาท่ีตอท่ีอูอ่ืน  ในสัญญาท่ีทํากบัผูวาจาง หรือกรณ ี

ท่ีลูกจางรกัษาความปลอดภยัเขาปฎิบัตหินาท่ีไมครบจาํนวนในผลัดใด  หรอืขาดจํานวนไปในระหวางผลัด   

และผูรับจางไมสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัเขาทดแทน  ผูวาจางจะไมชําระคาจางในผลัดท่ีไดปฎิบัติงาน 

เกินกวา  1  ผลัด  หรือสงลูกจางรกัษาความปลอดภยัไมครบจาํนวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรา 

คนละ...........บาทตอผลัด  โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย   

  1.6.9  กรณีผูวาจางเห็นวาลูกจางรกัษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ   

ท่ีจะปฎิบัติหนาท่ีรกัษาความปลอดภยั  เม่ือผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางตองนําลูกจางรกัษา 

ความปลอดภัยคนใหมเขาเปล่ียนทดแทนภายใน 24 ช่ัวโมง  นับแตเวลาท่ีไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง 

รักษาความปลอดภยัคนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีกตลอดอายุสัญญา  ถาผูรับจางไม 

ดําเนินการเปล่ียนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย 

คนท่ีผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก     ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนท่ียัง 

ไมเปล่ียนตัวคนละ  500.- บาทตอผลัด  หรือปรับเปนรายคนรายครั้งท่ีนําลูกจางเขาปฎิบัติหนาท่ีอีก  คนละ 

ครั้งละ  500.- บาทตอผลัด  และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย   

                                                                                                                                        /1.6.10  กรณี... 
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  1.6.10  กรณีท่ีผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9  อยูเนือง ๆ ผูวาจางมีสิทธ์ิบอกเลิก 

สัญญาได 

 1.7  ระยะเวลาการดําเนินการ   

  การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา  1  ป  ตั้งแตวันท่ี  15  มีนาคม  2559 

ถึงวันท่ี  14  มีนาคม  2560   

 1.8  วงเงนิในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอูมีนบุร ี กลุมงานปฎิบัติการ 

เดินรถ 1  และบริเวณอูสวนสยาม  กลุมงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และ 3  จํานวน  12  อัตรา  ในอัตราคาจาง  อัตราละ 

15,416.67  บาทตอเดือน   รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  จํานวน  2  อู   รวม 12 เดือน  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  2,220,000.48  บาท   

(สองลานสองแสนสองหม่ืนบาทส่ีสิบแปดสตางค)  รวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตอง 

เสนอลดราคาขั้นต่ํา  (Minimum Bid)  ไมนอยกวาคร้ังละ 4,000.-  บาท   จากราคาสูงสุดของการประกวด 

ราคาและการเสนอราคาคร้ังถดั ๆ  ไป   ตองเสนอลดราคาคร้ังละไมนอยกวา   4,000.-  บาท    

                     1.9  ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่

ช่ือผูติดตอ               นางสาวกญัญารัตน   รีละชาต ิ

อีเมล  แอดเดรส       kyarat  @bmta.co.th 

โทรศัพท/ โทรสาร  02-246-0974  โทรสาร  02-246-5374 

ท่ีอยูเจาของ/ โครงการ  กลุมงานจัดซ้ือ  สํานักบรกิารและจดัซ้ือ 

หากทานตองการแสนอแนะ  วิจารณ  หรือมีความคดิเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว  โปรดใหความเห็นเปน 

ลายลักษณอักษร  หรือทางเว็บไซด  มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว  ตามรายละเอียดท่ีอยูขางตน 

 

                                                    ................................................................   
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ผลัดท่ี 1  ปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตเวลา  07.00 - 19.00 น.
1 บรเิวณประตูทางเขาสํานักงานเขต  1  คน
2 บรเิวณลานจอดรถโดยสาร  1  คน
3 บรเิวณทางออกสํานักงานกอง 2.   1  คน

บรเิวณลานจอดรถยนตโดยสาร

อูส วนสยาม กลุมงานปฏบิตัิการเดนิรถ  2 และ  3

สวนตรวจการ 2

เขตการเดนิ
รถที ่2

กลุมปฏบัิตกิารเดนิรถ 3ทีเ่ก็บเอกสาร
เขต

ทีเ่ก็บวัสด ุ
กปด 3

โรงซอมบํารุงบรษัิทธนบุรฯี

ป อมยาม ป อมยามทีจ่อดรถสํานักงาน

จุดท่ี 1

จุดที2่

จุดท่ี3
กปด.22

โรง
ซอมบรัท
มิตซู

ป อมยาม

ป้ัมนํ้ามัน ปตท.

ถนนสวนสยามซอย 9

ปั้มนํ้ ามัน บี7

ผลัดท่ี 2  ปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตเวลา  19.00 - 07.00 น. ของวนัรุงขึ้น
1 บรเิวณประตูทางเขาสํานักงานเขต  1  คน
2 บรเิวณลานจอดรถโดยสาร  1  คน
3 บรเิวณทางออกสํานักงานกอง 2.   1  คน

4 บรเิวณปมนํ้ามัน ปตท. กอง 2.   1  คน
บรเิวณลานจอดรถยนตโดยสาร

อูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ  2 และ 3

เขตการเดนิ
รถท ี ่2

ท ีจ่อดรถสํานักงาน

จุดท ี ่

สวนตรวจการ 2

เขตการเดนิ
รถท ี ่2

กลุมปฏบัิตกิารเดนิรถ 3
ทีเ่ก็บเอกสาร

เขต

ทีเ่ก็บ
วัสดุ 

กปด 3

โรงซอมบํารุงบรษัิทธนบรุฯี

ป อมยาม ป อมยามท ีจ่อดรถสํานักงาน

จุดที1่

จุดที2่

จุด
ที่3

กปด.22

โรงซอม
บริษัทมติซู

ป อมยาม

ปั้มนํ้ามัน ปตท.
จุดที4่

ปั้มนํ้ ามัน บี7

ถนนสวนสยามซอย 9
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