รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
อู่พุทธมณฑลสาย 2 เขตการเดินรถที่ 6
1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1.1 ว่า จ้า งเหมารั ก ษาความปลอดภัย บริ เวณอู่ พุ ท ธมณฑลสาย 2 กลุ่ ม งานปฏิ บ ัติ ก าร เดินรถ 2,3,งานอุบตั ิเหตุ และงานตรวจการ เขตการเดินรถที่ 6 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562 และในระหว่างอายุสัญญาหากกลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2,3,งานอุบตั ิเหตุ และงาน
ตรวจการ เขตการเดิ นรถที่ 6 มีความจาเป็ นต้องย้ายไปยังสถานที่แห่ งใหม่ ผูร้ ับจ้างตกลงจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไปปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลต่อไปจนครบกาหนดอายุสัญญาทุกประการ
1.2 กาหนดเวลาปฏิ บตั ิงาน ให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิ งาน เป็ นประจาทุกวัน
ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุด จานวน 10 อัตรา แบ่งเป็ น 2 ผลัด ดังนี้
ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จานวน 3 อัตรา
ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น จานวน 7 อัตรา
2. คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
2.1 ต้องเป็ นเพศชายที่มีสัญชาติไทย มีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ถึง 55 ปี บริ บูรณ์
2.2 สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิ การที่ใช้บงั คับขณะสาเร็ จการศึกษา โดย
ต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
2.3 ต้องมีใบรับรองผ่านการฝึ กอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชี พรักษาความปลอดภัย จากสถาน
ฝึ กอบรมที่มีนายทะเบียนกลางรับรอง โดยต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่
2.4 ต้องไม่ มี โรคประจาตัวที่ มี ผ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานรั ก ษาความปลอดภัย และมี ร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็ นผูท้ ุพลภาพหรื อไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน พร้ อมที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ โดย
ต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
2.5 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทัว่ ไป ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา
พิพ ากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ กส าหรับ ความผิดเกี่ ยวกับชี วิตและร่ างกาย ความผิดเกี่ ยวกับ ทรั พย์หรื อความผิด
เกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรื อความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ หรื อพ้นโทษมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปี ก่ อนวันขอรั บ ใบอนุ ญาต และมิ ใช่ ความผิดเกี่ ยวกับ เพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดย
จะต้องส่ งประวัติอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบก่อนที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
2.6 ต้องมี บ ตั รแสดงให้ผูว้ ่าจ้างตรวจสอบได้ เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบี ยนบ้าน
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ

-22.7 ต้องแต่งเครื่ องแบบตามแบบผูร้ ับจ้างกาหนด และติดชื่ อป้ ายแสดง ชื่ อ-นามสกุล พร้อม
ทั้งหมายเลขประจาตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรู ปถ่ายให้
ผูว้ า่ จ้างทราบล่วงหน้า
2.8 ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ดื่มสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น หรื อเมาสุ ราหรื อ
ของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
2.9 ผูร้ ั บ จ้างเป็ นผูจ้ ัดหาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องลู ก จ้าง
ประกอบด้วย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด บัตรผูม้ าติดต่อหรื อบัตรผ่านเข้า-ออก และสมุดรายงานรวมทั้งติดตู ้
จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ ป ระจาตัว ของพนัก งาน และอุ ป กรณ์ บ างอย่า งที่ จาเป็ นต่ อการรั ก ษาความปลอดภัย ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างทั้งสิ้ น
3. คุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้ อเสนอหรือผู้เสนอราคา
3.1 ผูย้ ื่นข้อเสนอหรื อผูเ้ สนอราคา ต้องได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจรักษาความปลอดภัย
จากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยต้องจัดส่ งเอกสารหลักฐาน
ไปพร้อมกับการเสนอราคา
3.2 ผูย้ ื่นข้อเสนอหรื อผูเ้ สนอราคา ต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558 โดยเคร่ งครัด
4. ข้ อสงวนสิ ทธิ์
4.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อหรื อจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2562 การ
ลงนามในสัญญาหรื อข้อตกลง จะกระทาได้ต่อเมื่อองค์การได้รับอนุ มตั ิเงิ นจากงบประมาณประจาปี 2562
แล้ว เท่านั้น
4.2 องค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่คดั เลื อกข้อเสนอหรื อจะยกเลิ กโครงการที่ยงั มิได้ลงนาม
ในสัญญาได้ทุกเมื่อ และองค์การทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะยกเลิกการทาสัญญาจากผูย้ ื่นข้อเสนอและเสนอราคาได้
ทุกเมื่อ โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายใด ๆ จากองค์การ
.............................................

รายละเอียดการว่าจ้ างเหมารักษาความปลอดภัย
1. คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย
1.1 ต้องเป็ นเพศชายที่มีสัญชาติไทย มีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ถึง 55 ปี บริ บูรณ์
1.2 สาเร็ จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 มีใบรับรองผ่านการฝึ กอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย
1.4 ไม่มีโรคประจาตัวที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์
1.5 ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมายและทัว่ ไป
1.6 มี บ ัต รแสดงให้ ผูว้ ่าจ้า งตรวจสอบได้ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน ทะเบี ย นบ้า น
หลักฐานการศึกษาและอื่น ๆ
1.7 ต้องแต่งเครื่ องแบบตามแบบผูร้ ับจ้างกาหนด และติดชื่ อป้ ายแสดง ชื่ อ-นามสกุล พร้อม
ทั้งหมายเลขประจาตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งรู ปถ่ายให้
ผูว้ า่ จ้างทราบล่วงหน้า
1.8 ต้องแจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ ภายใน 15
วัน นับตั้งแต่วนั ที่ลงนามในสัญญา และเมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลต้องแจ้งให้ทราบก่อน 1 วันทาการ
1.9 ต้องรับมอบหน้าที่ก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเตรี ยมการรับ-ส่ งหน้าที่ โดยการจด
แจ้งในสมุดรายงานประจาวัน
1.10 ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลา ไม่หลับ ไม่ดื่มสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น หรื อเมาสุ รา
หรื อของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
1.11 ผูร้ ับ จ้างเป็ นผูจ้ ดั หาเครื่ องมื อเครื่ องใช้และอุ ปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของลู กจ้าง
ประกอบด้วย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ -ส่ งสื่ อสาร บัตรผูม้ าติดต่อหรื อบัตรผ่านเข้า-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติ ดตู ้จดั เก็ บอุ ป กรณ์ ป ระจาตัวพนักงาน และอุ ป กรณ์ บางอย่างที่ จาเป็ นต่อการรั ก ษาความ
ปลอดภัยด้วย ค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างทั้งสิ้ น
1.12 ผูเ้ สนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน
ตาม พ.ร.บ.ธุ รกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
2. กาหนดเวลาปฏิบัติหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
2.1 รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั หมดที่มี
อยูใ่ นบริ เวณอูพ่ ุทธมณฑลสาย 2 กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 6
2.2 อัตราว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จานวน 10 คน
2.3 จัด พนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย เข้า ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เป็ นผลัด ติ ด ต่ อ กัน ตลอดวัน (24
ชัว่ โมง) ดังนี้
- ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จานวน 3 อัตรา
- ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น จานวน 7 อัตรา
3. ระยะเวลาการดาเนินการ
- การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยมีกาหนดระยะ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
30 กันยายน 2562 และในระหว่างอายุสัญญา

