ประกาศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง
ที่ จต.บต.(บห.) 1107 / 2559
เรื่อง ประกาศจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเบตง, คลังพัสดุ กม.7 ประจาปี 2560
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการ
งานรักษาความปลอดภัยสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง ประจาปี 2560 มีกาหนดระยะเวลาการ
จ้าง 12 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ

จานวน

จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง

4 คน

ราคากลาง / คน / เดือน
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
18,056.25

ราคากลางของงานสอบราคาจ้ า งเหมาฯ ในครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น 900,000.00 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งานสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ดังกล่าวกาหนดเงื่อนไขดังนี้
1. ขอบเขตของงานและสถานที่ต้องดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล รักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์ ประตูเข้าออกและบริเวณพื้นที่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง ตามระเบียบหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ตลอดจน สถานที่และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณอาคารสานักงาน ฯลฯ
-

อาคารสานักงาน 2 ชั้น
1 หลัง
อาคารสานักงาน 1 ชั้น
1 หลัง
อาคารพัสดุ 1 ชั้น
1 หลัง
คลังโปร่ง 1 ชั้น
2 หลัง
คลังทึบ 1 ชั้น
2 หลัง
สถานีไฟฟ้า 2 ชั้น
1 หลัง
อาคารห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
1 หลัง
อาคารบ้านพักเรือนแถว 4 ครอบครัว
1 หลัง
พืน้ ที่รับผิดชอบ ตามข้อ 1 - 6 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน
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2. กาหนดเวลามาปฏิบัติงานประจาสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตงการปฏิบัติงานแบ่ง
ออกเป็น 1 ผลัด / กะ
- ผลัด / กะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 06.00 น. ต่อจานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน
3. กาหนดเวลามาปฏิบัติงานประจา คลังพัสดุบริการและสถานียุพราชันย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอเบตง การปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ผลัด / กะ
- ผลัด / กะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ต่อจานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน
- ผลัด / กะที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ต่อจานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน
4. กาหนด หลักประกันสัญญา ร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาจ้างฯ
5. การปรับในกรณีที่ไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาทาหน้าที่ หรือมีแต่ไม่ครบ
จานวนตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายคน ในอัตรา 0.15 xวงเงินค่าจ้างหารด้วย 100
= จานวนเงินค่าปรับ ต่อคน / กะ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยจากนายทะเบีย น (มาตรา 16) และใบอนุญาตดังกล่าว มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต (มาตรา 19) ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 จากนายทะเบียน กรณีผู้เสนอ
ราคาเป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอาชีพรับจ้างเหมาที่สอบราคาจ้าง
โดยแนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งสานักทะเบียน
กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา สาเนาทะเบียน
การค้า สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว (ชาระเต็มมูลค่าหุ้น) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของ
ราคาประมาณการ ต่อไป
3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและไม่ถูกตัด
สิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-34. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาฯ หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
7. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทาสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่ง
มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทาบัญชี
แสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8. กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา
 สัญชาติไทย
 มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอม
จากผู้แทนโดยชอบธรรม)
 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
 เป็นบุคคลที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความประพฤติดี สมควร
ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นผู้รับจ้างหรือเคยรับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
9. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ e-Government Procurement : e-GP
(ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ)
- ก าหนดยื่ น เอกสารเสนอราคา ณ ห้ อ ง แผนกบริ ห ารงานทั่ ว ไป การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
- กาหนดพิจ ารณาและคัดเลื อกผู้ผ่ านการพิจารณา ณ ห้ องประชุม การไฟฟ้าส่ว นภูมิภ าค
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

-4ผู้สนใจขอรับเอกสารการจ้างเหมาฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม
2559 ในวัน และ เวลาราชการ ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เลขที่ 1 ถนนสโมสร ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
073 – 245431
อนึ่ง ผู้ที่ขอรับเอกสารการสอบราคาฯ ครั้งนี้ ให้ยื่นแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้.1. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ขอรับ
เอกสารการสอบราคาฯ
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
3. สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 25599

( นายราชวัตร วุฒิสิทธิ์ )
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเบตง

