ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3
ที่ 002 / 2560
เรื่อง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร (อู่นรินทร์)
....................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 3 มีความประสงค์จะสอบราคาการว่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร (อู่นรินทร์) เขตการเดินรถที่ 3 จานวน 2 อัตรา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทของสานักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันที่ยื่นซองสอบราคา ไม่เกิน 6 เดือน
6. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญ ญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ องค์ ก าร ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
/ ผู้สนใจติดต่อ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เขตการเดินรถที่ 3 อาคาร 4 เลขที่ 100 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2316 1680 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่
3 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคาร้องขอแบบสอบราคา
(บก.3) ที่ www.bmta.co.th หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เขตการเดินรถที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2316 1680
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
วิชา สินอุดม
( นายวิชา สินอุดม )
ผูช้ ่วยผู้อานวยเขตการเดินรถที่ 3
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 3 ปฏิบัติการแทน
ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ โทร 0 2316 1680

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดคุณสมบัติ และผู้รับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
พื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร (อู่นรินทร์) เขตการเดินรถที่ 3
1. กาหนดเวลาทางานแบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้
1.1 บริเวณอู่เช่าพื้นที่จอดรถยนต์โดยสาร จัดลูกจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ เป็นผลัดติดต่อกันตลอดวัน
(24 ช.ม.)
ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จานวน 1 คน
ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จานวน 1 คน
2. คุณสมบัติผู้รับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
2.1 ต้องเป็นเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์
2.2 สาเร็จการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ต้องมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีอาชีพรักษาความปลอดภัย
2.4 ต้องไม่เป็นโรคประจาตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยมีใบรับรองแพทย์
2.5 ต้องไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางด้านกฎหมาย
2.6ต้องมีบัตรแสดงให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ เช่น บั ตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐาน
การศึกษา และอื่นๆ
2.7 ต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบผู้รับจ้างกาหนด และติดป้ายแสดง ชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้ง
หมายเลขประจาตัว ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า
2.8 ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ผู้ จั ด หาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องลู ก จ้ า ง
ประกอบด้วย กระบอกไฟฉาย นกหวีด บัตรผู้มาติดต่อ หรือบัตรผ่านเข้า – ออก และสมุดรายงานรวมทั้งติดตั้ง
จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ป ระจ าตั ว ของพนั ก งาน และอุ ป กรณ์ บ างอย่ างที่ จ าเป็ น ต่ อ การรัก ษาความปลอดภั ย ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
..............................................

