ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 มีควำมประสงค์
จะสอบรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เลขที่ 413 ถนนทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จำนวน 2 อัตรำ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่
30 กันยำยน 2559 รวมเป็นเงินจำนวน 288,000.-บำท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำงดังกล่ำว และมีผลงำนประเภท
เดียวกันในวงเงิน 150,000.-บำท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
5. ผู้ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำที่ จ ะเข้ ำ เป็ นคู่ สัญ ญำ ต้อ งไม่ อยู่ ในฐำนะเป็ นผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำ นธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ล ะครั้ง ซึ่งมีมูล ค่ำ ไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
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ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง เวลำ 16.00น. ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่ 21 กันยำยน 2558
ตั้งแต่เวลำ 10.00น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำได้ทแี่ ผนกธุรกำรและพัสดุ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์
กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 ระหว่ำงวันที่ 8 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 18
กันยำยน 2558 หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 7541 1043 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558

(นำยพูลสุข อุเทนพันธ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต ๒
ปฏิบัติงำนในกิจกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ส 006/2558
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ลงวันที่ 8 กันยายน 2558

ส ำนั ก งำนกองทุ น สงเครำะห์ ก ำรท ำสวนยำง ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรีย กว่ ำ “ส ำนั ก งำน” มี ค วำม
ประสงค์จะสอบรำคำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ณ ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำ
สวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เลขที่ 413 ถนน ทุ่งสง – ร่อนพิบูล ย์ ตำบล ปำกแพรก
อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 2 อัตรำ ระยะเวลำ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล ำคม
2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 รวมเป็นเงิน 288,000.-บำท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบำท
ถ้วน)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรำยละเอียด
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำจ้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1.7 ………………ฯลฯ…………………..

-22. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ข้อบังคับของสำนักงำน
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วัน
ประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.7 คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม
และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
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(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำย
ใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) (ระบุเอกสำรอื่นตำมที่สำนักงำนเห็นสมควรกำหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐำน
ทำงกำรเงิน สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(2)
3.3 ซองใบเสนอรำคำ
4. กำรเสนอรำคำ
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข
หำกมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำ
มี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ในกำรเสนอรำคำ ให้เสนอเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวม ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำ
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
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รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะ
ถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบงำนแล้วเสร็จ ไม่เกิน......วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำจ้ำง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบรำคำผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรสอบรำคำ
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบ
รำคำจ้ำง เลขที่ ส 006/2558” ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุผู้มีหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ในวันที่ 8
กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 17 กันยำยน 2558 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง เวลำ 16.00 น.
ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดนครศรีธรรมรำช เขต 2 เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่น
ซองสอบรำคำแล้ว จะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
แต่ละรำยว่ำ
เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น
ตำมข้อ 1.5(1)
ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำร
เปิดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
1.5(2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้
เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้ง
งำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
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ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อสำนักงำน
ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
สำนักงำนให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ ห้องประชุมสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ในวันที่ 18 กันยำยน 2558 ตั้งแต่เวลำ 10.00น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำ
เว้นแต่สำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่
สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่สำนักงำนพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำ
กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้
สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
5.3 สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
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(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำ หรือใน
หลักฐำนกำรรับเอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่
เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้
ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
หรือสำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่ งรำยกำรใด
หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ
ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของสำนักงำนเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำร
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติ
บุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ำสุดเสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำม
สัญญำได้
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือสำนักงำนจะให้ผู้เสนอรำคำนั้น ชี้แจงและแสดง
หลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมสอบรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำ
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
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สิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.5 และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกสำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง
สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำน
ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ 5 ( ห้ำ ) ของรำคำค่ำจ้ำงที่สอบรำคำได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อน
หน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
6.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง
ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
สอบรำคำ(ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
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ตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขกำรจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่แนบท้ำยสัญญำ
จ้ำง
8. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเป็นงวด งวดละหนึ่งเดือน รวม 12 เดือน ในอัตรำเท่ำ ๆ
กันทุกงวด โดยผู้ว่ำจ้ำงจะชำระค่ำจ้ำงให้หลังจำกผู้รับจ้ำงทำงำนเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจ
รับงำนจ้ำงที่ส่งมอบแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว
9. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่น ๆ
9.1 เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำก เงินงบประมำณประจำปี 2559 กำร
ลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำกงบประมำณประจำปี 2559
แล้วเท่ำนั้น
9.2 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
สอบรำคำจ้ำงแล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้ งกำรสั่ งหรือ น ำสิ่งของดังกล่ ำ วเข้ำ มำจำกต่ ำ งประเทศต่ อ กรมเจ้ำ ท่ ำ
ภำยใน 7 วันนับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-9(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
9.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำ
ที่สำนักงำนกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สำนักงำนมีสทิ ธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำ
ในครั้งนี้ (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน
9.4 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
10.กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรดำเนินงำนผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและ
ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
8 กันยำยน 2558

บทนิยำม
“ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่
เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำจ้ำงของสำนักงำน
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำจ้ำงของ
สำนักงำนในครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้น ได้แก่กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบริหำร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัด
กำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำย
หนึ่งมีอำนำจหรือสำมำรถใช้อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคล
อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำร
สอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำใน
กิจกำรนั้น หรือในอัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับ
กิจกำรบำงประเภทหรือบำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำ
หรือของนิติบุคคลรำยหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
สำนักงำนในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

-2กำรดำรงตำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรส หรือ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็น
หุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณี
และห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนใน
กำรสอบรำคำจ้ำงครำวเดียวกัน ให้ถือว่ำผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1)
(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม” หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำรำย
หนึ่งหรือหลำยรำยกระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้มี
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน หรือ
โดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือ
ใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำกำร
ใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำประโยชน์ในระหว่ำงผู้เสนอรำคำด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญำกับสำนักงำน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำน โดยมิใช่เป็นไปในทำง
ประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน…………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอรำคำไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น จำนวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน จำนวน ……………แผ่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน…………….แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
จำนวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ
- บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง
จำนวน…………….แผ่น

-2(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นนิติบุคคล
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน…………..แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยืน่ พร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำ
จ้ำงถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(..……………………….……)

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1. แบบรูปรำยกำรละเอียด จำนวน……….…แผ่น
2. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน จำนวน. ………….แผ่น
3. แบบแสดงกำรลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบ e-GP จำนวน ................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำ
จ้ำงถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(……..….……..….…….)

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยแนบท้ายประกาศ
ขอบเขตของงาน
1. ผู้รับจ้ำง ต้องจัดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ให้ ผู้ว่ำจ้ำง ณ. บริเวณอำคำรและทรัพย์สนิ ของสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 413 ถนนทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ตำบลปำกแพรก อำเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมรำช รำยละเอียด ดังนี้
1.1 ดูแล ป้องกัน รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในบริเวณที่รับผิดชอบ ตลอดจนรักษำ
ทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงให้รอดพ้นจำกกำรโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ำยอื่นๆ
1.2 ควบคุมดูแล กำรผ่ำนเข้ำ-ออก และภำยในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 ตรวจเช็คทรัพ ย์สิน ที่ จ ะนำเข้ำหรือ ส่ง ออกภำยในบริเวณที่ รับ ผิด ชอบตำมคำสั่ง ของผู้
ว่ำจ้ำง
1.4 อำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร ทำงเข้ำ-ออก และภำยในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 เปิด-ปิดไฟฟ้ำ ตำมเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนดให้
1.6 ตรวจตรำตำมจุดต่ำงๆ ภำยในบริเวณหน่วยงำนที่รับผิดชอบทุกๆ 1 ชั่วโมง ในยำมวิกำล
1.7 ดูแล ป้อ งกันกำรเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้ำที่จะต้อง
ผ่ำนกำรฝึกอบรม ในกำรดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง หำกกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
1.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. รำยละเอียดเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของ “ผู้รับจ้ำง” เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจะ
ประกอบด้วย
2.1 หัวหน้ำ…………………… …-………………คน
2.2 รองหัวหน้ำชุด………………-………………คน
2.3 หัวหน้ำผลัด
คน
2.4 ระดับผู้ควบคุม……………….……………….คน
2.5 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 2 คน
2.6 สำรองปฏิบัติหน้ำที่………-………………คน
2.7 อื่น ๆ……………………… -……………….คน
2.8 รวมทั้งสิ้น………………… -………………..คน
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้ำที่เป็นประจำทุกวัน ดังนี้
(1) วันปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 16.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลำ 16.00 น. ถึง 24.00 น. และ
ผลัดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลำ 24.00 น. ถึง 08.00 น.
(2) วันหยุดรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ 3 ผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง 16.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลำ 16.00 น. ถึง 24.00 น. และ
ผลัดที่ 3 เริ่มตั้งแต่เวลำ 24.00 น. ถึง 08.00 น.

-23. ค่าปรับ
หำกผู้รับจ้ำง ปฏิบัติงำนไม่ครบถ้วนตำมสัญญำ “ผู้รับจ้ำง” ยอมให้ “ ผู้ว่ำจ้ำง” ปรับในอัตรำวัน
ละหนึ่งเท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ขำดในแต่ละ ระดับ ทั้ งนี้ “ผู้รับจ้ำง ” ไม่พ้น
ควำมรับผิดชอบสำหรับควำมเสียหำยของ “ผู้ว่ำจ้ำง” อันเกิดจำกกำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของ “ผู้รับจ้ำง” ไม่ม ำ
ปฏิบัติหน้ำที่นั้น
4. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ
4.1 ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในควำมรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้ำง” ตำมสัญญำนี้ “ผู้รับจ้ำง”
ต้องชดใช้ตำมมู ล ค่ำที่ เสียหำยจริง ต่อ ควำมเสียหำยหนึ่ง ครั้ง คูณด้วยจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ รักษำควำมปลอดภัยที่
ปฏิบัติงำนในผลัดนั้น ๆ
4.2 ในกรณีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคำสั่งโดยชอบของ “ ผู้ว่ำจ้ำง ” หรือผู้แทนของ “ ผู้ว่ำจ้ำง ” มีสิทธิปรับ “ ผู้รับจ้ำง ” ได้ครั้ง
ละ 100.- บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุกำรณ์
-----------------------------------------------

