ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
วาจางเหมาการรักษาความปลอดภัยอูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
...........................................
1. ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1.1 ความเปนมา เขตการเดินรถที่ 1 มีความจําเปนตองจางเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน
12 อัตรา ในอูรังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 ตอเนือ่ งอีก 1 ป เนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุด บริเวณ
อูรังสิตมีพื้นที่และทรัพยสินที่ดูแลจํานวนมาก
1.2 วัตถุประสงค
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย
ในบริเวณอูรังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2, 3 เขตการเดินรถที่ 1 โดยปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงทุก
วัน ตามแผนผังแสดงจุดรักษาความปลอดภัยบริเวณอูรังสิต จํานวน 12 อัตรา แนบทายดังนี้
1.2.1 ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 4 อัตรา
1.2.2 ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. จํานวน 8 อัตรา
1.3 คุณสมบัตขิ องผูประสงคจะเสนอราคา
1.3.1 ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1.3.2 ตองไมเปนผูท่ถี ูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
1.3.3 ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.3.4 ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
1.3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเลคทรอนิกส (e-Government Procurement System : e – GP ) ตองลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ-รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.3.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/ทั้งนี้....................
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-2-

ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการประกวดราคาและ
ทําสัญญากับองคก าร ตองจัด ทําบัญชีแสดงรายรับ-รายจายและยื่น ตอกรมสรรพากร ตามประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับ-รายจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ขอ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม
2554 และหลักเกณฑและวิธกี ารจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
เปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
1.3.8 ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนผูที่มรี ายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนีจ้ ากองคการ
1.4 คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
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 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
บริเวณอูร ังสิต กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2,3 วาจางเหมายามรักษาความปลอดภัย
จํานวน 12 อัตรา จัดยามรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่เปนผลัดติดตอกันตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
- ผลัดที่ 1 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จํานวน 4 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุงขึ้น จํานวน 8 อัตรา
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1.6 เงื่อนไขการวาจาง
1.6.1 แจงรายชื่อพรอมประวัติลูกจางรักษาความปลอดภัยภายใน 15 วัน นับแตวันลงนาม
ในสัญญา และหากมีการเปลี่ยนตัวลูกจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา 1 วันทําการทุกครั้ง
1.6.2 ตองใหลูกจางรักษาความปลอดภัยรับมอบหนาที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย
กอนเวลาปฏิบัติหนาที่อยางนอย 10 นาที เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ-สงหนาที่ และหากถึงกําหนดเวลา
ผลัดเปลี่ยนหนาที่ในผลัดใด หากคูใ หมไมมาทําการรับมอบหนาที่ตอจากคูผลัดเดิมภายในกําหนดเวลา 30
นาทีโดยคูผลัดเดิมที่ปฏิบัติหนาที่อยูจ ะทําการปฏิบัติหนาทีต่ ออีกไมเกิน 30 นาที จนกวาคูผลัดใหมจะมาทํา
การรับหนาทีต่ อจากคูผลัดเดิม หากเกินกําหนดเวลาดังกลาวถือวาขาดงาน
1.6.3 ตองปฏิบัติหนาทีต่ ลอดเวลาโดยไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมาอื่นใดในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
1.6.4 ตองตอกบัตรเขา-ออกทุกครั้งเมื่อมาปฏิบัติงาน พรอมทั้งลงชื่อทุกครั้ง โดยผูรับจาง
เปนผูจัดหาบัตรและใบลงชื่อในการปฏิบัติงานดวยคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
1.6.5 ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของผูวาจางที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย โดยเครงครัด
1.6.6 ตองปฏิบัติหนาที่ตรวจตราการนําทรัพยสนิ อื่นใดของผูวาจางหรือของพนักงานของ
ผูวาจางหรือของบุคคลอื่นที่นําเขาออกในบริเวณทีร่ ับผิดชอบรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดวัน (24 ชั่วโมง)
1.6.7 การดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณพื้นทีอ่ ูทั้งหมด
1.6.8 ผูรับจางไมมีสิทธิ์จัดลูกจางคนหนึง่ คนใดเขาปฏิบัตงิ านเกินกวา 1 ผลัด กรณีผูรับจาง
เขาปฏิบัติงานเกิน 1 ผลัด หรือจัดใหลกู จางไปปฏิบัติหนาที่ตอที่อูอื่นในสัญญาที่ทาํ กับผูวาจาง หรือกรณี
ที่ลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ไมครบจํานวนในผลัดใด หรือขาดจํานวนไปในระหวางผลัด
และผูรับจางไมสงลูกจางรักษาความปลอดภัยเขาทดแทน ผูวาจางจะไมชําระคาจางใหแกผูรับจางในผลัดที่
ไดปฏิบัติงานเกินกวา 1 ผลัด หรือสงลูกจางรักษาความปลอดภัยไมครบจํานวนและผูรับจางยินยอมใหผวู าจาง
ปรับในอัตราคนละ......... บาทตอผลัด โดยผูร ับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาจากคาจางตามสัญญาไดดว ย
1.6.9 กรณีผวู าจางเห็นวาลูกจางรักษาความปลอดภัยผูใดไมเหมาะสมดวยประการใด ๆ
ที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางตองนําลูกจางรักษา
ความปลอดภัยคนใหมเขาเปลี่ยนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจง และจะตองไมนําลูกจาง
รักษาความปลอดภัยคนที่ผวู าจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีกตลอดอายุสัญญา ถาผูรับจางไม
ดําเนินการเปลี่ยนตัวลูกจางรักษาความปลอดภัยในกําหนดเวลาดังกลาวขางตนหรือนําลูกจางรักษาความปลอดภัย
คนที่ผูวาจางเห็นวาไมเหมาะสมนั้นเขาปฏิบัติหนาที่อีก ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปน รายคนที่ยัง
ไมเปลี่ยนตัวคนละ 500.- บาทตอผลัด หรือปรับเปนรายคนรายครั้งที่นําลูกจางเขาปฏิบัติหนาที่อีก คนละ
ครั้งละ 500.- บาทตอผลัด และผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเอาคาปรับจากคาจางตามสัญญาไดดวย
1.6.10..........
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สัญญาได

1.6.10 กรณีที่ผรู บั จางปฏิบัติผิดสัญญาในขอ 1.6.8, 1.6.9 อยูเนือง ๆ ผูว าจางมีสิทธิ์บอกเลิก

1.7 ระยะเวลาการดําเนินการ
การวาจางยามรักษาความปลอดภัยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป
1.8 วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการวาจางเหมารักษาความปลอดภัยอูร ังสิต เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 12 อัตรา
ราคาคาจางคนละ 16,050 บาท/เดือน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมเปนเงิน 2,311,200.- บาท
(สองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ในการเสนอราคาผูเสนอราคา
ตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 4,000.- บาท จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาและการเสนอลดราคาครัง้ ถัด 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
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซด มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ลงชื่อ
สนาม ผดุงฉัตร
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ

(นายสนาม ผดุงฉัตร)

ผอ.ขดร.1

สุปรียา เทพมาก

กรรมการ

(นางสาวสุปรียา เทพมาก) ห.กบท.1
ลงชื่อ

สมศักดิ์ นาคะปกษิราช กรรมการ
(นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช) นิตกิ ร 5 สกม.

ลงชื่อ

กัญญารัตน รีละชาติ

กรรมการ

(นางสาวกัญญารัตน รีละชาติ) เจาหนาที่พัสดุ 4 กจซ.
ลงชื่อ

นพพร มีวงษสม
(นางนพพร มีวงษสม)

กรรมการและเลขานุการ
ห.บก.1
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แผนผังประจําจุดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อูรังสิต ผลั ดที่ 1
ท า ง เ ข า ป ม ก า ซ

หองน้ํา

สถานีปม กาซ
ปม น้ํามัน กปด.31
ถ น น ห น า อู
ป ร ะ ตู เข า - อ อ ก
ป ร ะ ตู เ ข า- อ อ ก

ปม น้ํามัน กปด.21
1

เสาธงชาติ

ประตูเขา-ออก
ศูนยซอ ม

1

ศูนยซอม บ. ฮีโน
หมายเหตุ:

ทีท่ าํ การ กปด.31

ผลัดที่ 1

ศูนยซอม บ. นิวเมน

ศูนยซอม บ. สมใจ

ตัง้ แตเวลา 07.00-19.00 น. ใชยามจํานวน 4 คน

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ศูนยซอม กซบ.

ห อ ง น้ํ า

ทีท่ าํ การ กปด.21

ปอมยาม 1

ห อ ง น้ํ า

ศู น ย อ าห าร

ปอมยาม 1

แผนผังประจําจุดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อูรังสิต ผลั ดที่ 2
ท า ง เข า ป ม ก า ซ

หองน้ํา
1

2

สถานีปม กาซ
ปม น้ํามัน กปด.31
ถน น ห น าอู
ป ระ ตู เข า -อ อ ก
ป ระ ตู เ ข า -อ อ ก

ปม น้ํามัน กปด.21

ปอมยาม 1

เสาธงชาติ
ทีท่ ําการ กปด.31

ประตูเ ขา-ออก
ศูนยซอ ม

ศูนยซอม บ. ฮีโน
หมายเหตุ:

ผลัดที่ 2

ศูนยซอม บ. นิวเมน

ศูนยซอม บ. สมใจ

ศูนยซอม กซบ.

ตัง้ แตเวลา 19.00 -07.00 น. ของวันรุง ขึ้นใชยาม จํานวน 8 คน ทําหนาทีด่ แู ลรักษาความปลอดภัยตามจุดทีก่ าํ หนด
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ห อ ง น้ํ า

ทีท่ ําการ กปด.21

ปอมยาม 1

ห อ ง น้ํ า

2
ศู น ย อ าห าร

1

ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่
/2558
เรื่อง ประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความปลอดภัย อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาการรักษาความ
ปลอดภัย อูรังสิต เขตการเดินรถที่ 1 จํานวน 12 อัตรา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ผูประสงคเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซองวงเงิน 115,600.-บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ทางอิเล็กทรอนิกส

1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการ

1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ
วันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชี
รายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
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องคการ

-21.8 ผูประสงคเสนอราคาจะตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ

1.9 ผูประสงคเสนอราคาตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการ
2. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่ น เอกสารการประกวดราคาจ างดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส ในวัน ที่
.......................................................... ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงาน
รับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร
เขตหว ยขวาง กรุงเทพมหานคร กําหนดเสนอราคาในวัน ที่ .......................................ตั้งแตเวลา
.................................เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ฝายบริหาร องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้ง แตวัน ที่ ....................................................... ถึง วัน ที่ .................................
ในวันและเวลาทําการระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดwww.bmta.co.th.
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

2558

(นายนเรศ บุญเปยม)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร รักษาการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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