ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูมีนบุรีและอูสวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา
เขตการเดินรถที่ 2 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 12 อัตรา
ในอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 และอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2, กลุมงานปฏิบัติ
การเดินรถ 3 ตอเนื่องอีก 1 ป เนื่องจากมีพนื้ ที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
ในบริเวณกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1, 2, 3 เขตการเดินรถที่ 2 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยทั้งอูแนบทาย (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)
1.2.1 บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1

จํานวน 5 อัตรา

1.2.2 บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 7 อัตรา
1.3 คุณสมบัตขิ องผูป ระสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูท่ถี ูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวีธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
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1.3.5 บุคคลหรือนิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procuroment : e - GP ) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ - รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ - รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงิน แตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
องคการ

1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการจางของ
1.3.9 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนีจ้ ากองคการ
1.4 คุณสมบัตขิ องยามรักษาความปลอดภัย
1.4.1 ตองเปนเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต 25 ป ถึง 55 ปบริบูรณ
1.4.2 สําเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 มีใบรับรองผานการฝกอบรมจากหนวยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัยโดยตรง
1.4.4 ไมมีโรคประจําตัวที่มีผลตอการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย
1.4.5 ไมเคยมีประวัติดางพรอยทางดานกฎหมาย และทัว่ ไปโดยตองมีหลักฐานการตรวจสอบ
ประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.4.6 ไมเปนบุคคลที่ตองโทษ หรือถูกจองจําหรือเปนบุคคลลมละลาย
1.4.7 ไมเลนการพนัน และเสพยาเสพติดทุกชนิด
1.4.8 มีบตั รแสดงใหผูวาจางตรวจสอบได เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ
/1.4.9 ตองแตงเครื่องแบบ...
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-31.4.9 ตองแตงเครื่องแบบตามแบบผูรับจางกําหนด และติดปายชื่อแสดง ชื่อ-นามสกุล
พรอมทั้งหมายเลขประจําตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจงชื่อ-นามสกุล พรอมทั้ง
รูปถายใหผูวาจางทราบลวงหนา
1.4.10 ผูรับจางเปนผูจดั หาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติหนาทีข่ องลูกจาง
ประกอบดวย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-สงสื่อสาร บัตรผูมาติดตอหรือบัตรผานเขา-ออก และ
สมุดรายงานรวมทั้งติดตั้งจัดตูเก็บอุปกรณประจําตัวพนักงาน และอุปกรณบางอยางที่จําเปนตอการรักษา
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.5 กําหนดเวลาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย
1.5.1 บริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 5 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 2 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึน้ จํานวน 3 อัตรา
1.5.2 บริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 วาจางเหมายามรักษา
ความปลอดภัย จํานวน 7 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน
(24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 3 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึน้ จํานวน 4 อัตรา
1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
กอนเวลาปฏิบัตหิ นาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ และหากถึงกําหนดเวลา
ผลัดเปลี่ยนหนาทีใ่ นผลัดใด หากคูใ หมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30 นาที
โดยคูผลัดเดิมที่ปฎิบตั ิหนาที่อยูจะทําการปฎิบัติหนาที่ตออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดใหมจะมาทําการ
รับหนาที่ตอจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
/1.6.3 ตองปฎิบัต.ิ ..
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-41.6.3 ตองปฏิบัติหนาทีต่ ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจาง
เปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฎิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.6.5 ตองปฎิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาการจางที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฎิบัติหนาทีต่ รวจตราการนําทรัพยสินอื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ
ผูวาจางหรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณทีร่ ับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณพื้นทีอ่ ูทั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิ์จดั ลูกจางคนหนึ่งคนใดเขาปฎิบตั งิ านเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจาง
เขาปฎิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลกู จางไปปฎิบัติหนาที่ตอที่อูอื่น ในสัญญาที่ทาํ กับผูวา จาง หรือกรณี
ที่ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฎิบตั หิ นาทีไ่ มครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางในผลัดทีไ่ ดปฎิบตั ิงาน
เกินกวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรา
คนละ...........บาทตอผลัด โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.9 กรณีผวู าจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ
ที่จะปฎิบัติหนาที่รกั ษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผวู าจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบตั ิหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฎิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายคนที่ยัง
ไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.- บาทตอผลัด หรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฎิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.- บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
/1.6.10 กรณี...
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-51.6.10 กรณีที่ผรู บั จางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนือง ๆ ผูว าจางมีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญาได
1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2559
ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอูมีนบุรี กลุมงานปฎิบัติการ
เดินรถ 1 และบริเวณอูสวนสยาม กลุมงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และ 3 จํานวน 12 อัตรา ในอัตราคาจาง อัตราละ
15,416.67 บาทตอเดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 2 อู รวม 12 เดือน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,220,000.48 บาท
(สองลานสองแสนสองหมื่นบาทสี่สิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเ สนอราคาตอง
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการประกวด
ราคาและการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 4,000.- บาท
1.9 ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ

นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ

อีเมล แอดเดรส

kyarat @bmta.co.th

โทรศัพท/ โทรสาร 02-246-0974 โทรสาร 02-246-5374
ที่อยูเจาของ/ โครงการ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
หากทานตองการแสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
................................................................
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เอกสารหมายเลข 1
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เอกสารหมายเลข 2
อูส วนสยาม กลุมงานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ทีจ่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ป อมยาม

ส วนตรวจการ 2

กปด.22

จุดที่3

จุดที่ 1

เขตการเดิน
รถที่ 2

ผลัดที่ 1 ปฏิบัติหน าที่ตั้งแตเ วลา 07.00 - 19.00 น.
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานั กงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานั กงานกอง 2. 1 คน
บริเวณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที2่

ทีเ่ ก็บ วัส ดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรง
ซอมบรัท
มิตซู

กลุมปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอมบํารุงบริษัทธนบุรฯี

ปั้มนํา้ มัน ปตท.

อูส วนสยาม กลุมงานปฏิ บัติการเดินรถ 2 และ 3
ถนนสวนสยามซอย 9

ป อมยาม

ท จี่ อดรถสํานักงาน

ป อมยาม

ส ว นตรวจการ 2

ป อมยาม

กปด.22

จุด
ที่3

จุจุดดทีที
1่ ่

เขตการเดิน
รถท ี่ 2

ผลัดที่ 2 ปฏิบัติหน าที่ตั้งแตเ วลา 19.00 - 07.00 น. ของวันรุง ขึ้น
1 บริเ วณประตูทางเขาสํานั กงานเขต 1 คน
2 บริเ วณลานจอดรถโดยสาร 1 คน
3 บริเ วณทางออกสํานั กงานกอง 2. 1 คน
4 บริเ วณปมน้ํามัน ปตท. กอง 2. 1 คน

บริเ วณลานจอดรถยนตโดยสาร
จุดที2่

ทีเ่ ก็บ
วัสดุ
กปด 3

ทีเ่ ก็บเอกสาร
เขต

โรงซอม
บริษัทมิตซู

กลุม ปฏิบัตก
ิ ารเดินรถ 3

ปั้มนํ้ามัน บี7

โรงซอ มบํารุงบริษัท ธนบุรฯี
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จุดที4่

ปั้มนํ้า มัน ปตท.

