ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
จ้ างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1
(อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต) ประจาปี 2562
1. ความเป็ นมา
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต) มีความจาเป็ น
จะต้องจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ขององค์การที่มี
อยูใ่ นบริ เวณอู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต ทั้งหมด ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
ว่าด้วยดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์ และอสังหาริ มทรัพย์ขององค์การ ซึ่ งมีอยู่
ในบริ เวณอู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต โดยปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผลัด ตลอดเวลา (24 ชัว่ โมง) จานวน 3 คน
ดังนี้.- ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จานวน 1 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น จานวน 2 อัตรา
3. คุณลักษณะเฉพาะขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอบเขตหน้าที่การรักษาความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง (ตามเอกสารแนบ1)
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
5. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการว่าจ้างรักษาความปลอดภัย ใช้วงเงินงบประมาณที่ต้ งั ไว้ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
1,016,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว)
6. กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคาต่าสุ ด
7. การจัดทาราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ2)

เอกสารแนบ 1
คุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้ าง
คุณสมบัติของเจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย
1. เป็ นเพศชาย สัญชาติไทย อายุต้ งั แต่ ๒๕ ปี ถึง ๕๕ ปี บริ บูรณ์
2. สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ โดยต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
3.ต้องได้รับอนุญาตเป็ นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยจัดส่ งเอกสารเป็ นหลักฐาน
ให้องค์การก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
4. ต้องมีใบรับรองผ่านการฝึ กอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย จากสถานฝึ กอบรมที่
นายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
5. ต้องไม่ มี โรคประจาตัวที่ มี ผ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านรั ก ษาความปลอดภัย โดยมี ใ บรั บรองแพทย์ แ ละ
มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็ นผูท้ ุพลภาพ หรื อไร้ ความสามารถ จิตฟั่ นเฟื อน พร้ อมที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ โดยต้อง
จัดส่ งหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
6. ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทั้งด้านกฎหมาย และทัว่ ไป ไม่เคยได้รับโทษจาคุกถึงที่สุดให้จาคุก
สาหรับความผิดเกี่ยวกับชี วติ และร่ างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรื อความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรื อความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ หรื อพ้นโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันขอรับใบอนุ ญาต และ
มิใช่ ความผิดเกี่ ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยต้องจัดส่ งประวัติอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบ
ก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
- ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ ภายในบริ เวณพื้นที่ของ
ผูว้ า่ จ้าง ไม่ให้เกิดความเสี ยหายและสู ญหาย
ข้ อกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู ้เ สนอราคาต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ รั ก ษาความปลอดภั ย จากนายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคา
2. ผูเ้ สนอราคาต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยเคร่ งครัด
3. ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้ น เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุสื่อสาร บัตรผูม้ าติดต่อ หรื อบัตรผ่านเข้า-ออก
สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่ วนที่สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตาม

จานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องพร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา หากเครื่ อง
ใดเครื่ องหนึ่งเสี ยหรื อชารุ ดจะต้องหามาทดแทนใหม่
4. ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมข้อมูลรายละเอียด เพื่อให้ผวู ้ า่ จ้างเก็บไว้
เป็ นหลักฐาน ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ลงนามในสัญญา ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
4.1 ประวัติ – วุฒิการศึกษา
4.2 รู ปถ่ายปั จจุบนั ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่อยูป่ ั จจุบนั
4.4 สาเนาบัตรประชาชน
4.5 เอกสารสอบประวัติอาชญากรรม จากสานักงานตารวจแห่งชาติและเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคล
ดังกล่าว “ผูร้ ับจ้าง” ต้องแจ้งให้ “ผูว้ า่ จ้าง” ทราบอย่างน้อยก่อน 1 วันทาการทุกครั้ง
5. ไม่พกพาอาวุธในบริ เวณสถานที่ทาการของผูว้ า่ จ้าง นอกเหนือจากที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนดไว้
6. ผูร้ ับจ้างต้องจัดฝึ กอบรมด้านการป้ องกันอัคคีภยั ความรู ้เบื้องต้นในการดับเพลิง ซึ่ งอาจเกิดขึ้น
ภายในบริ เวณที่รับผิดชอบ ให้ใช้เครื่ องมือที่มีอยูไ่ ด้ทนั ทีที่เกิดเพลิงไหม้ และหากเห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุกลามจน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถจะดับไฟในเบื้องต้นได้ ให้รีบแจ้งผูว้ า่ จ้างโดยทันที และต้อง โทรศัพท์
แจ้งเบอร์ 199 หรื อ 191 ให้หน่วยดับเพลิง หรื อสถานีตารวจ รับทราบทันที
7. ผูร้ ับจ้างจะต้องกาชับ กวดขัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้ามดื่มสุ รา สิ่ งเสพติด เล่นการพนัน
หรื อหลับในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
8. ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาเครื่ องแต่งกาย หรื อชุดฟอร์ มของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบตั ิงาน
ให้มีป้ายชื่อผูป้ ฏิบตั ิงาน และชื่อบริ ษทั ของผูร้ ับว่าจ้างปรากฎให้เห็นชัดเจน
9. กรณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา “ผูร้ ับจ้าง” ยินยอมให้
“ผูว้ า่ จ้าง” ปรับเป็ นจานวนรายคนต่อวัน โดยคานวณจากเงินค่าจ้างที่ผวู ้ า่ จ้างจ่ายให้ผรู ้ ับจ้างต่อคนต่อวัน และใน
แต่ละผลัดหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิงานไม่ครบ 12 ชัว่ โมง ให้คิดค่าปรับในอัตราค่าจ้างที่ผวู ้ า่ จ้าง
จ่ายให้ผรู ้ ับจ้างต่อคนต่อชัว่ โมง เศษของชัว่ โมงคิดเป็ น 1 ชัว่ โมง จนถึงเวลาที่ “ผูร้ ับจ้าง” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมาปฏิบตั ิงานครบถ้วนตามสัญญา หรื อจนถึงวันที่ “ผูว้ า่ จ้าง” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
10. ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับมอบหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนเวลาปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างน้อย ๑๐ นาที เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการรับ - ส่ งหน้าที่ โดยจะต้องทาการจดแจ้งในสมุด
รายงานประจาวัน
11. ผูร้ ับจ้างไม่มีสิทธิ จดั เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งคนใดเข้าปฏิบตั ิงานเกินกว่า 1 ผลัด กรณี
ผูร้ ับจ้างเข้าปฏิบตั ิงานเกิน 1 ผลัด หรื อจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปปฏิบตั ิหน้าที่ต่อที่อู่อื่น ในสัญญาที่
ทากับผูว้ ่าจ้าง หรื อกรณี ที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ ไม่ค รบจานวน ในผลัดใด หรื อขาด
จานวนไปในระหว่างผลัด และผูร้ ับจ้างไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าทดแทน ผูว้ า่ จ้างจะไม่ชาระค่าจ้าง

ให้แก่ผรู ้ ับจ้างในผลัดที่ได้ปฏิบตั ิงานเกิ นกว่า 1 ผลัด หรื อส่ งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ครบจานวนและผู ้
รับจ้างยินยอมให้ผวู ้ ่าจ้างปรับในอัตราคนละ.........บาทต่อผลัดต่อคน โดยผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู ้ ่าจ้างหักเอาจาก
ค่าจ้างตามสัญญาได้ดว้ ย
12. กรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผูใ้ ดไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูว้ า่ จ้างได้แจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบแล้ว ผูร้ ับจ้างต้องนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คนใหม่เข้าเปลี่ ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับ แต่เวลาที่ ได้รับ แจ้ง และจะต้องไม่นาเจ้าหน้าที่ รัก ษาความ
ปลอดภัย คนที่ ผูว้ ่าจ้า งเห็ นว่า ไม่ เหมาะสมนั้นเข้าปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อีกตลอดอายุสัญญา ถ้า ผูร้ ั บ จ้า งไม่ ดาเนิ นการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นหรื อนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนที่
ผูว้ า่ จ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบตั ิหน้าที่อีก ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู ้ า่ จ้างปรับเป็ นรายคนที่ยงั ไม่เปลี่ยนตัวคน
..............บาทต่อผลัดหรื อปรับเป็ นรายคนรายครั้งที่นาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบตั ิหน้าที่อีก คนละ
ครั้งละ.............บาทต่อผลัด และผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู ้ า่ จ้างหักเอาค่าปรับจากค่าจ้างตามสัญญาได้ดว้ ย
13. กรณี ที่ผรู้ ับจ้างปฏิบตั ิผดิ สัญญาในข้อ11และ12 อยูเ่ นืองๆ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
14. ผูว้ า่ จ้างจะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งเป็ นงวดๆละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เมื่อผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานแต่
ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างของผูว้ า่ จ้าง ได้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วน เรี ยบร้อยแล้ว
15.ผูร้ ับจ้างจะต้องศึกษารายละเอียดและทาความเข้าใจขอบเขตงานที่ตอ้ งรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง
รวมถึ งข้อกาหนดต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง และไม่เกิ ดข้อ
โต้แย้งในภายหลัง
ข้ อสงวนสิ ทธิ
1. เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อหรื อจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2562 การลงนามใน
สัญญาหรื อข้อตกลง จะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุมตั ิเงินงบประมาณประจาปี 2562 แล้วเท่านั้น
2. องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่คดั เลือกข้อเสนอหรื อจะยกเลิกโครงการที่ยงั มิได้ลงนามในสัญญาได้
ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะยกเลิกการทาสัญญาจากผูย้ ื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้ทุ กเมื่อ โดยผูย้ ื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใดๆ จากองค์การ

เอกสารแนบ 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาการให้บริ การรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 (อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,016,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 กรกฎาคม 2561
ราคากลางรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 610,542.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเฉลี่ยคนละ 16,959.50 บาท /เดือน
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สื บราคาจากท้องตลาด มีผเู ้ สนอราคา ดังนี้
4.1 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย ดี.ซี .เอ.ซี เคียวริ ต้ ี การ์ ดจากัด
4.2 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จากัด
4.3 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สยามพิทกั ษ์ จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางพรสิ นีรัตน์ บุญเฉย

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

5.2 นายสมชาย

แก้วนาเคียน

หัวหน้างานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน

5.3 นางละมัย

ศิริวนิชสุ นทร

หัวหน้างานตรวจสอบ

