
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ อัตรา  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๔,๓๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 

 

                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 



-๒- 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  
  
   

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๔ 

การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ อัตรา 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๙ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 



-๒- 
 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
 



-๓- 
 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่ นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้
แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๔ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เริ่มท างาน 



-๔- 
 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือ
เป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาเห็นว่ าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 



-๕- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธ รรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 
 



-๗- 
 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๑ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน          
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน มกราคาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน        
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน      
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
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                          งวดที่ ๑๑(งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง      
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติ
เงินค่าจ้างจากเงินรายได้ ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
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                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดย
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 



-๑๐- 
 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 





รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  เลขที่  1/2564 
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จ านวน 1 งาน 

............................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย        
มีความประสงค์จะจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยนิติบุคคลใด  
ที่สนใจรับงานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดอ้างอิง (TOR) และสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อที่ 1  สถานที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างต้องให้บริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย 
รวมถึงอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ที่จอดรถ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติ       
ตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ให้แก่สถานที่ราชการและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ข้อที่ 2  รายละเอียดการจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ประจ าบริเวณท่ีทางผู้ว่าจ้างก าหนด ดังนี้ 
2.1 ผลัดกลางวันปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. จ านวน  10 นาย  หัวหน้าชุด 1 นาย       

รวม 11 นาย ปฏิบัติหน้าที่ตามพ้ืนที่จุดประจ าการ ดังนี้ 
        2.1.1 พ้ืนที่จุดประจ าการบริ เวณ ประตู 1 อ านวยความสะดวก การจราจรและ 
ความปลอดภัย แก่ผู้สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามา       
จุดประจ าการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ บันทึกรถทีบ่รรทุกสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย 
        2.1.2 พื้นที่จุดประจ าการบริเวณ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ คลอบคลุมถึงพ้ืนที่ ส านักนวัตกรรมและบริการสังคม ตู้เอทีเอ็ม 
ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกการจอดรถ ถอยรถตรงลานจอดรถ 
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการ อ านวยความสะดวกจัดจราจรตรงทางแยก 
 ในช่วงที่การจราจรคับค่ังตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือตามสถาณการณ์ของการจราจร  
        2.1.3 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณสวนสมเด็จฯ ดูแลความเรียบร้อยพ้ืนที่สวนสมเด็จฯ ทั้งหมด 
ครอบคลุมถึงพ้ืนที่บริเวณวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ ส านักศิลปวัฒนธรรม ส านักวิชาการท่องเที่ยว  
โรงแรมราชภัฏอินน์ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จัดจราจรแยกไฟแดงที่ 1  อ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรและความปลอดภัย แก่ผู้สัญจร ผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย  
        2.1.4 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณอาคารส านักงานอธิการบดี อาคารบริหารงานกลาง 
 ให้ถือเป็นจุดหวงห้ามเขตการดูแลพิเศษ เฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดต้องดูแล รักษาความ
สงบเรียบร้อย และคอยสอดส่อง ตรวจสอบคัดกรอง ผู้ที่มาติดต่อเป็นพิเศษ และอ านวยความสะดวก            
ด้านการจราจร บริเวณส านักงานอธิการบดี อ านวยความสะดวกในการจอดรถ ถอยรถ ของผู้บริหาร บุคลากร     
ของมหาวิทยาลัยและผู้ที่มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ ดูแลพ้ืนที่หอประชุมกาสะลองค า ครอบคลุม  
ถึงพ้ืนทีอ่าคารเกษตร โรงพยาบาลสัตว์ 
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        2.1.5 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประตู 2 อ านวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย       
แก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจ าการ          
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ บันทึกรถที่บรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย ดูความสงบเรียบร้อย
ครอบคลุมถึงพ้ืนที่อาคารองค์การนักศึกษา 
       2.1.6 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณโรงเรียนสาธิต  ดูแลความเรียบร้อย ด้านการรักษา 
ความปลอดภัยและการจราจร บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสาธิ ต อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มา 
รับเด็กนักเรียน ประจ าจุดประตูทางเข้าโรงเรียน ตรวจตราบุคคล ผู้ปกครอง เข้า-ออก ตามช่วงเวลาที่โรงเรียน
ก าหนด ตามการเปิด-ปิดภาคเรียน ในวันที่โรงเรียนมีการเรียนการสอน ครอบคลุมถึงพ้ืนที่โดยรอบศูนย์อาหาร  
ธนาคารกรุงเทพ  
       2.1.7 พื้นที่จุดประจ าการบริเวณ หอพักนักศึกษาหญิง-ชาย ดูแลความเรียบร้อยด้านการ
รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบรถ เข้า-ออก หอพัก (เฉพาะรถติดสติ๊กเกอร์ของหอพัก) บ้านพักบุคลากร พ้ืนที่
โซนสนามกีฬาทั้งหมด อาคารนิติศาสตร์ ศูนย์สุขภาพตลอดจน เปิด-ปิดไฟสนามกีฬา (ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) 
       2.1.8 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประตู 3 อ านวยความสะดวก เปิด-ปิดประตู 3 ดูแล
การจราจร และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย  
แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจ าการที่รับผิดชอบตรวจสอบ บันทึกรถที่บรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์  ออกจาก
มหาวิทยาลัย  
       2.1.9 พ้ืนที่จุดประจ าการบริ เวณอาคาร 25 ปี  ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา           
ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก การจอดรถ ถอยรถ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ 
ผู้ที่มาใช้บริการ จัดจราจรตรงทางแยก ในช่วงที่การจราจรคับคั่ง ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ครอบคลุมดูแลพ้ืนที่  หอประชุมใหญ่  หอปรัชญารัชกาลที่  9 อาคารยุพราช ส านักวิชาคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียน 
100-102 ส านักวิชาบัญชี อาคารสถาปัตย์กรรม ศูนย์วิศวกรรมโยธา อาคารส ำนักประสำนงำนโครงกำร 
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารดนตรี ครอบคลุม
ถึงพ้ืนที ่อาคารทูบีนัมเบอร์วัน ไปจนถึงอาคารมิตรภาพไทย-จีน 
  2.1.10  พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประตู 4 เปิด-ปิดประตู 4 ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    
อ านวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า -ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจรการ   
สวมหมวกนิรภัย ตรวจสอบ บันทึกรถที่บรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย 
           2.1.11 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประจ ากองอาคารสถานที่  เป็นพ้ืนที่ดูแลเป็นพิเศษ      
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้จัดการโครงการรับนโยบายจากฝ่ายอาคารและสถานที่  เ พ่ือก ากับดูแลเจ้าหน้าที่            
รักษาความปลอดภัย ในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ออกตรวจพ้ืนที่ประจ าการ
อ่ืนๆ ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เปิด-ปิด ประตูตามช่วงเวลา 

2.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผลัดกลางคืนปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา18.00-06.00 น. จ านวน         
7 นาย  หัวหน้าชุด 1 นาย รวม 8 นาย ปฏิบัติหน้าที่ตามพ้ืนที่จุดประจ าการ  ดังนี้ 
        2.2.1 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประตู 1 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงาน  ที่รับผิดชอบตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ อ านวยความสะดวก การจราจรและความ
ปลอดภัย แก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจ าการ
ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ บันทึกรถที่บรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย ตั้งจุดตรวจ สกัด  
และบันทึกรถที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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         2.2.2  พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณหอพักนักศึกษา เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร 
บริเวณจุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  ตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ  ตรวจตราบริเวณหอพักนักศึกษา
ทั้งหมด  ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ สนามกีฬาราชภัฏรวมใจ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็ก หอพักบุคลากร  
         2.2.3 พื้นที่จุดประจ าการบริเวณประตู 2 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ อ านวยความสะดวก การจราจรและ        ความ
ปลอดภัย แก่ผู้สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจ าการ 
ปิดประตู ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากปฏิบัติหน้าที่ปิดประตู 2 แล้วย้ายจุดประจ าการไปปฏิบัติ
หน้าที่ช่วย ณ ประตู 1 
     2.2.4 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณประตู 3 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร  บริเวณจุด
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ อ านวยความสะดวก การจราจรและ           
ความปลอดภัย แก่ผู้สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามา         
จุดประจ าการ  เปิด-ปิดประตู ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากปฏิบัติหน้าที่ปิดประตู 3 แล้วย้ายจุด
ประจ าการไปที่ สวนสมเด็จฯ ดูแลพ้ืนที่ครอบคลุมถึงพ้ืนที่วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ ส านักศิลปวัฒนธรรม 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว โรงแรมราชภัฏอินน์ 
           2.2.5 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณ อาคาร 25 ปี เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร 
บริเวณจุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ ตรวจตราพ้ืนที่ดูแลความเรียบร้อย
ด้านการรักษา     
ความปลอดภัย พ้ืนที่หอประชุมใหญ่ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 อาคารยุพราช ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.2.6  พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณคณะวิทยาการจัดการ เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง ไฟอาคาร  
บริเวณจุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ รับผิดชอบพ้ืนที่ คณะมนุษยศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ส านักวิชาสังคมศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ส านักนวัตกรรมและบริการ
วิชาการแก่สังคม  ตู้เอทีเอ็ม  
     2.2.7 พ้ืนที่จุดประจ าการบริเวณอาคารส านักงานอธิการบดี เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟกิ่ง     
ไฟอาคาร บริเวณจุดปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ตามเวลาที่เหมาะสม ตามสภาพอากาศ ดูแลความเรียบร้อย  
ด้านการรักษาความปลอดภัย บริเวณส านักงานอธิการบดี หอประชุมกาสะลองค า ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ศูนย์
อาหารโรงเรียนสาธิต จนถึงโรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดออกตรวจก ากับดูแลความเรียบร้อย
ตามจุดประจ าการต่าง ๆ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อที่ 3  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของผู้รับจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
 3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ ายแรง ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และกฎกระทรวง การอนุญาตเป็น 
พนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาต พ.ศ. 2560 และมีการศึกษาในระดับตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
มีอายุ ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 
2558 และกฎกระทรวงอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 โดยใบอนุญาต      
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา 
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 3.2  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ ดังนี้ 
      3.2.1  จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง บุคลากรของ  
ผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีแผนมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดข้ึน 
      3.2.2  จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการโจรกรรมและ 
 ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

3.2.3  แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบ 
ทันทดี้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรเมือ่มีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน 

3.2.4  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับผู้ว่าจ้างด้วย 
มารยาทที่สุภาพ 

3.2.5  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ 
ของผู้ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

3.2.6  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง รวมทั้งมีการลงเวลาปฏิบัติงานเข้า-ออก ด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานทดแทนโดย ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ     
ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทน
ดังกล่าวกระท าด้วยประการใดๆ เป็นที่เสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการ
กระท าของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ 

3.2.7  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ  
ค าสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้ และที่จะออกมาใช้ในภายหน้า 
เกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 

3.2.8  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพนักงานของผู้รับจ้าง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
 คณะกรรมการสรรหาของผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 

3.2.8.1  บัญชีรายชื่อพร้อมส าเนาใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย (แบบ ธภ.7)            
รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง     
การอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 และประวัติพนักงานติดรูปถ่าย 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว และติดป้ายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่ เครื่องแบบ 
ให้ชัดเจนทุกคน ณ วันที่ยื่น ส าเนาหลักฐานการส่งค าขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย        
รับอนุญาต (แบบ ธภ.6) มาแสดงประกอบการยื่นเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับพนักงานของผู้รับจ้างด้วย 

3.2.9  กรณีหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานจากบัญชีที่เสนอไว้ตามข้อ 3.2.8.1 ผู้รับจ้างต้อง          
ขอความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้าง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง   
ก่อนจึงจะเปลี่ยนตัวพนักงานได้ 

3.2.10  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคนใดปฏิบัติหน้าที่ 
บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ  
เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อแม้ ใด ๆ ทั้งสิ้น 
แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เปลี่ยนมาใหม่ยั งคง บกพร่องต่อหน้าที่ หรือมี          
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้าง   
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อ่ืนท างานจ้างนี้ต่อจาก ผู้รับจ้างได ้
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3.2.11  จัดอบรมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ให้ม ี
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และด าเนินการจัดอบรม ให้กับพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญานี้ อย่างน้อย        
3 ครั้ง/ปี และต้องรายงานผลการฝึกอบรมให้กับผู้รับจ้างทราบทุกครั้ง    

3.2.12  จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย เสื้อกันฝน หรืออุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น ในการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้  ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
พร้อมติดป้ายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ผู้รับจ้าง 
จะก าหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร 
ต ารวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อ ย 
ของประชาชนตามที่  นายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ประกาศ
ก าหนดไม่ได้ 

3.2.14  ส่งรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน และสรุปรายงานประจ าเดือนแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที 
เมื่อสิ้นสุดวัน หรือเดือนนั้น ๆ และจัดท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยประจ าเดือนให้กับผู้ว่าจ้างเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษา          
ความปลอดภัย 

3.2.15  ผู้รับจ้างจะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความ 
เห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างต้องปรึกษา          
และปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระท าไปโดยพลการ เว้นแต่ในกรณี จ าเป็น 
และเร่งด่วนซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 
และถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นส าคัญ 

3.2.16  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมประชุมเพ่ือมอบหมายงานทุกครั้ง       
ก่อนการผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 30 นาที 

3.2.17  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยส่งรายงานการปฏิบัติงานผ่านโทรศัพท์มือถือ        
ตามรายละเอียดดังนี้ 

การส่งรายงานการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
ผลัดกลางวัน ผลัดกลางคืน 

เวลา 07.00 น .- 07.30 น. เวลา 19.00 น .- 19.30 น. กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
ให้รายงานผู้รับจ้างทันที เวลา 10.00 น. – 10.30 น. เวลา 22.00 น. – 22.30 น. 

เวลา 13.00 น. – 13.30 น. เวลา 01.00 น. – 01.30 น. 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. เวลา 04.00 น. – 04.30 น. 

   
 3.3  ผู้รับจ้างต้องส่งกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนผู้รับจ้าง หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจ  

จากผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันตรวจรับมอบงานประจ าเดือน โดย ผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งก าหนดวันตรวจรับมอบหมายงานประจ าเดือน เป็นหนังสือ โดยส่งแจ้งทางไปรษณีย์  โทรสาร ไปยังที่อยู่                 
ของผู้รับจ้างที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรือผู้รับจ้างมารับหนังสือด้วยตนเอง 
           3.4  ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินรวมถึงด้านอัคคีภัยโดย
จัดส่งรายชื่อทีมระงับเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินของผู้รับจ้าง ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา                 
เห็นชอบภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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           3.5  ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งส าเนาใบค าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (แบบ ธภ.1) 
ล่วงหน้า 1 วันท าการ ก่อนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (แบบ ธภ.2) หมดอายุลง 
  3.6  ผู้รับจ้างจะต้องน าส่งส าเนาใบค าขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับแบบ ธภ.6)                   
ล่วงหน้า 1 วันท าการ ก่อนใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.7) หมดอายุลง 
 3.7  ผู้รับจ้างต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

3.7.1  ประจ าอยู่ ณ บริเวณทางเข้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เพ่ือตรวจตรา สอดส่อง ดูแล  
กวดขันวินัยการจราจรและความเรียบร้อยของบุคคลหรือรถยนต์ที่ผ่านเข้า -ออก ด้วยความรอบคอบและ        
รัดกุม 

3.7.2  สังเกตตรวจตราเป็นพิเศษ กรณีมีบุคคลภายนอกที่เห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อไป 
ในทางท่ีไม่น่าไว้วางใจ ต้องไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย แล้วให้รายงานผู้รับจ้างทราบทันที 
 
 

3.7.3  เพ่ือป้องกันความเสียหาย สูญเสีย และสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในพ้ืนที่ของทาง  
มหาวิทยาลัย ให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่ทั่วไปตลอ ดจนส ารวจ         
ตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัย 

3.7.4  ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วๆ ไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรมและอ่ืนๆ รวมถึงการ 
ช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ า ปิดไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ภายนอกอาคาร 

3.7.5  ป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุที่เกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยฉับพลัน และให้รายงานผู้ว่าจ้าง 
ทราบทันท ี

3.7.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญ     
ธงชาติลงเสาเพื่อพับเก็บรักษาไว้เวลา 18.00 น.ของทุกวัน 

3.7.7  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องอ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับยานพาหนะ 
ที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย 

3.7.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
ข้อที่ 4  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 ผู้รับจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติ           
ตามข้อก าหนดดังนี้ 
 4.1  ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตจากนายทะเบียน  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
 4.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชาย-หญิง 
 4.3  ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 

4.4  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
อายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) – 55 ปี 
    4.5  เป็นบุคคลที่มีใบ สด.43 สด.8 (พ้นพันธะผูกมัดการรับราชการทหารแล้ว) 
    4.6  ได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภายใต้การรองรับจากกรมสวัสดิการแรงงาน (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.7  ได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (พร้อมเอกสารแนบ) 
 4.8  ได้รับการตรวจประวัติ จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.9  ร่างกายแข็งแรงพร้อมท างาน (ใบรับรองแพทย์ 6 เดือน) (พร้อมเอกสารแนบ) 
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   4.10  สัญชาติไทย 
   4.11  ผ่านการทดสอบร่างกายพื้นฐาน (บุคลากรผู้ว่าจ้างเป็นกรรมการทดสอบ) 
    4.12  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า (พร้อมเอกสารแนบ) 

4.13  ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ของผู้ว่าจ้างที่ก าหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วย   
ความเข้มแข็งและสุภาพ 

4.14  ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
4.15  ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
4.16  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
4.17  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลง ยกเว้น

การส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือสื่อสารและรายงานเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติงาน 
4.18  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

สามารถถ่ายภาพและส่งรูปภาพการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ได้และเปิด GPS ส าหรับการ        
ตรวจสอบต าแหน่งของพนักงานรักษาความปลอดภัยไดต้ลอดเวลาที่ขณะปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

4.19  ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
4.20  ห้ามน าบุคคลภายนอกมาอยู่ในป้อมยาม 
4.21  ห้ามปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากผลัดก่อนหน้า โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้คนละ 1 ผลัด ต่อ 1 วัน 

 เว้นแต่เป็นไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยผู้ว่าจ้างจะเห็นชอบแล้ว 
ข้อที่  5  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 5.1  ผู้รับจ้างต้องประกันความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์โจรกรรม หรือความเสียหายที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมูลค่าจริงภายในวงเงินจ านวน 100,000 บาท/ครั้ง        
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
                 5.1.1. ความเสยีหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้าง
ต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง 
                 5.1.2. ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้ในอาคารสถานที่
และปรากฎร่องรอยการงัดแงะหรือท าลายเครื่องกีดขวางหรือท าลายสิ่งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองทรัพย์สิน  
                 5.1.3.  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่
ระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้าง                         
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือและ / หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภทชนิด จ านวน โดยเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 
                 5.1.4.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างอาจชดใช้ให้เป็น
ทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาตามราคาหรือค่าเสียหายจริงในปัจจุบันแต่ไม่เกิน                          
ราคาเดิมท่ีผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพยสิน 
        5.1.5  ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามก าหนดเวลา 
และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดช อบชดใช้                          
ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง 
                 5.1.6.  ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย 
ที่ได้กระท าข้ึนนั้นเอง 
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                 5.1.7  ในกรณีที่มีความเสียหาย หรือสูญหายเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ      
5.1.1-5.1.6 และ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ด าเนินการรีบเร่งแจ้งให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบด้วยวาจาโดยทันที 
2. จดัท ารายงานแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 24 ชั่วโมง นับ 

จากเวลาที่เกิดเหตุ 
3. ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดทางอาญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ 

ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ และด าเนินการหรือให้ความร่วมมือในการสืบสวนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเคร่งครัด 
                  5.1.8  ผู้รับจ้างตกลงจ่ายค่าเสียหายหากไม่สามารถติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับมาให้แก่  
ผู้ว่าจ้างได้นับตั้งแต่ผู้ว่าจ้างลงบันทึกแจ้งความเป็นเวลา 90 วัน 
                  5.1.9  ผู้รับจ้างรับประกันพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากเกิดการบกพร่อง      
ต่อหน้าที่หย่อนความสามารถ หรือประพฤติไปในทางที่เสื่อมเสียตามข้อตกลงสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอม                     
ให้ถูกปรับ เป็นจ านวน 0.01% ของค่าจ้างทั้ งหมดต่อครั้ ง  โดยผู้ว่าจ้างต้องท าเป็นหนังสือแจ้งแก่                      
ผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างต้องส่งภาพเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตรวจการที่ ได้รับมอบหมายที่ ให้ออกตรวจ                           
ลาดตระเวนดูความเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ดูแลอย่างน้อย 4 ช่วงเวลาต่อวัน  
                  5.1.10  ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการอพยพบุคลากรหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ 
เกิดเหตุอัคคีภัย แสดงแก่ผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
                  5.1.11  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ 500 บาท ต่อคน ต่อผลัด หากผู้รับจ้าง 
ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาประจ าจุดที่ก าหนดไว้ได้ 
                  5.1.12  ผู้รับจ้างยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิเสธผู้เข้ามาสู่พ้ืนที่รับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้างหากเจ้าหน้าที่เห็นชอบว่ามีมูลเหตุที่อาจท าให้เกิดการผิดเงื่อนไขสัญญาระหว่าง ผู้รับจ้างกับ                            
ผู้ว่าจ้าง  
                  5.1.13  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หากผู้ว่าจ้าง    
มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่นอกเหนือจากข้อตกลงสัญญา                            
ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งกับทางผู้รับจ้างผ่านทางผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างก่อน 
                  5.1.14  ผู้รับจา้งเป็นผู้รับผิดชอบแก่อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท้ังหมดที่ผู้รับจ้างจัดหามา  
หากเกิดความเสียหาย ช ารุดทางผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงเองทั้งหมด ทั้งนี้อุปกรณ์                            
อ านวยความสะดวกยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้รับจ้าง 
      5.1.15  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม)     
ของบริษัท ผู้รับจ้างทุกวันในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและ    
มี โลโก้ของบริษัทติดที่ชุดยูนิฟอร์มด้วย ต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนที่เสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
ทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนั กงานให้ระบุ 
ชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ  
     5.1.17  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องสแกนลายนิ้วมือการเข้า -ออก ก่อนและหลังการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
                 5.1.18  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องถ่ายรูปหมู่เข้าปฏิบัติงาน ณ จุดสแกนลายนิ้วมือ      
ส่งผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 
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     5.1.19  ผู้รับจ้างต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดใด ๆ อันเกิดแก่ความเสียหายตามกฎหมายหรือ
ตามสัญญาจ้างกับทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกับ  ผู้ว่าจ้าง 
โดยต้องมีจ านวนเงินเอาประกันไม่ต่ ากว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) กับบริษัท ประกันภัยที่ผู้ ว่าจ้าง 
ให้ความเห็นชอบ โดยผู้รับจ้างต้องน าส่งกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน
นับจากวันท าสัญญา 

5.2 ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด หรือนโยบายอ่ืนใด
ของ  ผู้ว่าจ้าง 

      5.2.1  ห้ามอ่านหนังสือ ฟังหรือชมรายการบันเทิงจากวิทยุหรือโทรศัพท์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      5.2.2  ห้ามเล่นหรือชมรายการต่าง ๆ จากโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      5.2.3  ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      5.2.4  ห้ามอาศัยหลับนอนในป้อมยาม หรือในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อออกเวรแล้ว

ต้องออกนอกพ้ืนที่  
      5.2.5  ห้ามน าบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเข้ามามั่วสุม 

หรือนั่งหรือนอนในบริเวณป้อมยาม หรือในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย    
      5.2.6  ห้ามแขวนเสื้อผ้า ถุงอาหาร หรือเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ในป้อมยาม ต้นไม้หรืออาคาร   

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จนดูรกรุงรัง 
      5.2.7  ห้ามเล่นการพนันในมหาวิทยาลัย 
      5.2.8  ห้ามสื่อสารด้วยวาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่น       

ดูแคลนบุคคลอื่น 
      5.2.9  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องแต่งเครื่องแบบตามที่ก าหนด 
      5.2.10  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องไม่น าขยะ (ขวดพลาสติก,กระดาษ,กล่องกระดาษ ฯลฯ) 

ภายในมหาวิทยาลัยออกนอกพ้ืนที่ 
      5.2.11  ห้ามพนักงานของผู้รับจ้างเสพของมึนเมามาปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่    

หากพบหรือได้รับแจ้ง ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยทันท ี
      5.2.12  ห้ามพนักงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผล 

ท าให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
5.3  รายละเอียดการรักษาความปลอดภัย 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดหาพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 
     5.3.1  หัวหน้าชุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
  -  น าส่งรายงานเหตุการณ์ประจ าวันรวมไปถึงทุกเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ทันทีที่พบเหตุการณ์ไม่ปกติ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งประจ าวัน และประจ าเดือนส่งก่อนตรวจรับ 
งวดงานในแต่ละเดือน 

 

 -  มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในผลัด    
ที่รับผิดชอบในวันรุ่งขึ้น หรือวันท าการถัดไป รวมถึงการพร้อมรับการประสานงานจากผู้ว่าจ้าง ตลอด 24 ชม. 
หากมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ เกิดข้ึน จะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบในทันที 
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 -  ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ในแต่ละวันและมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา
ด าเนินการพร้อมตรวจสอบและรายงานผล 

 -  พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกกรณี สามารถตักเตือน
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และสามารถเป็นผู้น าทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 

 -  มีโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถติดต่อประสานงานได้ ตลอด 24 ชม. และสามารถถ่ายรูปภาพ
เหตุการณ์พร้อมแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดท ารายงานผลการด าเนินการให้ทาง 
ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 24 ชั่วโมง 

 -  ทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผลัดของพนักงานรักษาความปลอดภัย         
(เช็ครหัส ว.16) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยจุดใดไม่พร้อม  
ต้องรีบด าเนินการจัดหาวิทยุสื่อสารทดแทนทันท ี

-  ประสานงานทางวิทยุสื่อสาร ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดรักษาการต่าง ๆ 
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดักสกัดกั้นคนร้าย การปิดก้ันถนน การแจ้งเหตุอัคคีภัย 

 -  ตรวจสอบจ านวนพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละผลัด และวางก าลังพลในจุดรักษาการ
ให้เหมาะสม พร้อมชี้แจงบอกภารกิจของงานประจ าวันให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดทราบ 
และวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 -  เรียนรู้ภาระหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกจุด และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทน พนักงานรักษาความปลอดภัย และแนะน าพนักงานทดแทนที่มาแทนที่จุดรักษาการ 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสมือนพนักงานประจ าจุดรักษาการได้ 

 -  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดรักษาการต่าง ๆ ให้การ
อบรมและแนะน าพนักงานประจ าจุดรักษาการได้ 

 -  ตรวจสอบผู้ขอใช้สถานที่ภายในโซนพ้ืนที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุมัติ  
จากผู้ว่าจ้าง หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามด าเนินการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย 

 -  ให้ข้อมูล แนะน า เส้นทางการเดินรถ ชื่ออาคาร แก่บุคคลที่สอบถาม 
 -  มีหน้าที่ส ารวจ ตรวจตรา ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปภายใน

มหาวิทยาลัย 
 -  เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมงานของทางผู้ว่าจ้างและทางผู้รับจ้าง 
 -  มีหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉิน เหตุร้าย การประทุษร้าย การโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยอย่างทันทีทันใด และต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทันทีภายหลังจากการระงับเหตุ 
แล้วเสร็จ รวมถึงจัดท ารายงานผลการด าเนินการให้ทางผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 -  มีหน้าที่ส ารวจ สอดส่อง และตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่พบ หรือต้องสงสัยว่ามีพิรุธ
ส่อไปในทางที่ไม่ดี พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ และจัดท ารายงานเพ่ือแจ้งให้ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้าง
รับทราบภายใน 24 ชั่วโมง 

 -  มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย และอ่ืนๆ ที่อยู่ในระบบ
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งช่วยสอดส่องดูแลการจัดการเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดการสูญเสีย
โดยเปล่าประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เช่น ปิดแอร์ เปิด-ปิดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ทั้งในตัวอาคาร
และโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดและปิดไฟ รวมถึงการส ารวจตรวจตราการปิดประตู 
หน้าต่าง ตามอาคารต่าง ๆ หากพบเห็นว่าเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ในอาคาร 
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 -  ตรวจสอบดูแลการเข้าบริการซ่อมบ ารุงรักษาอาคารของช่างซ่อมบ ารุง หากกุญแจส ารอง
หายให้ตรวจสอบทรัพย์สินของห้องนั้น ๆ และรายงานผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ดูแลอาคารนั้น ๆ ถ้าอยู่ในวิสัยที่จะปิดได้
ให้ท าการปิดแล้วจัดท าบันทึกรายงาน แต่หากพบว่ามีผู้อยู่ในอาคารในยามวิกาล หรือนอกเวลาท า งาน          
ให้สอบถามด้วยความสุภาพและมีเหตุผล รวมถึงจัดท าบันทึกรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ 

 -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
      5.3.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 -  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคคล

และยานพาหนะโดยรอบบริ เวณอาคารนั้น ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าในพ้ืนที่  
ของมหาวิทยาลัย ให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความเดือดร้อน 
ร าคาญ หรือเกิดความเสียหาย 
และสูญหายแก่มหาวิทยาลัย โดยเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ต้องรีบรายงานให้แก่ หัวหน้าชุดหรือผู้ว่าจ้างทราบ
และกรณีพบเหตุฉุกเฉิน เช่น มีเหตุเพลิงไหม้ จะต้องเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และให้รีบแจ้งทางผู้ว่าจ้างทันที 
หรือศูนย์รับแจ้งเหตุของทางมหาวิทยาลัย 

 -  มีหน้าที่ส ารวจ ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปโดยรอบบริเวณ
อาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ด าเนินการทุก ๆ 2 ชั่วโมง พร้อมบันทึกรายงานประจ าจุดส่งให้หัวหน้า
ชุดจัดท ารายงานประจ าวัน 

 -  ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบแต่ละจุด ตลอดจน
ศึกษาความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอย่างดี 

 -  อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยและป้องกัน
อันตราย   ที่เกิดจากการจราจร เช่น การจอดรถ และการเข้า-ออก ในอาคารและพ้ืนที่บริเวณมหาวิทยาลัย    
ให้มีระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎจราจร และต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ของยานพาหนะ 
พร้อมตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ บนยานพาหนะท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

 -  ตรวจสอบและป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาก่อปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย
ในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง ส ารวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณ 
ที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะต้องสอดส่องติดตามพฤติกรรม 
ของบุคคลต้องสงสัย และห้ามมิให้บุคคลใดเข้ามาโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือเรี่ยไรหรือรับซื้อหรือจ าหน่าย
สินค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยมิได้รับอนุญาต 

 -  เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายและ 
ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 -  ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ บนยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า-ออก ในกรณีที่มีพิรุธ
ต้องสงสัย เช่น กรณีรถยนต์สามารถเปิดประโปรงท้ายรถ กรณีรถจักรยานยนต์สามารถเปิดเบาะรถ  
เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยและสิ่งผิดปกติได้ทันทีทันใด 

 -  ตรวจสอบและป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้างความเดือนร้อน
วุ่นวายไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ผู้น าของเข้ามาขาย ผู้เข้ามาท าการเรี่ยไร ผู้เสพสุรา  
หรือ ผู้มีกลิ่นสุรา ฯลฯ ส ารวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย และ  
บริเวณที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสอดส่องติดตามพฤติกรรม 
ของบุคคลต้องสงสัยและห้ามมิให้บุคคลใดเข้ามาโดยมิได้รับอนุญาต 
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 -  ผลักดันสัตว์ทุกชนิดที่อาจท าอันตรายกับนักศึกษาและบุคลากรให้ออกไปจากพ้ืนที่ 
  -  ท าความสะอาดป้อมยามและบริเวณรอบๆ ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
 -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
      5.3.3  พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพิ่มเติมดังนี ้
 -  ตรวจสอบควบคุมดูแลให้นักศึกษาหอพักปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบของหอพัก พร้อม

ทั้งควบคุมดูแลการเข้า-ออก หอพักและป้องกันมิให้นักศึกษาอ่ืน ๆ และบุคคลภายนอกเข้า-ออกหอพักโดย 
ไม่ได้รับอนุญาต 

 -  ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ 
เกิดข้ึน 

 - สรุปงานด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งประจ าวันและประจ าเดือนเสนอต่อผู้ว่าจ้าง จัดจราจร
หน้าโรงเรียนสาธิต 

      5.3.4  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ 
ครบถ้วน  

หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย       
มาทดแทนทันที แต่ต้องไม่ใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้อง
ปฏิบัติงานในผลัดต่อไป 
ข้อที่ 6  จ านวนพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
รวมทั้งสิ้นจ านวนวันละไม่น้อยกว่า 19 คน ปฏิบัติงานประจ าตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด               มี
รายละเอียดดังนี้ 
 6.1 จ านวนพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 
ต าแหน่ง 

จ านวนไม่น้อยกว่า (คน)  
หมายเหตุ ผลัดกลางวัน 

06.00-18.00 น. 
ผลัดกลางคืน 

18.00-06.00 น. 

 

รวมพนักงาน 
(คน) 

1. หัวหน้าชุด 1 1 2 พนักงานเพศหญิง 
ผลัดกลางวัน 2 2. รปภ. 10 7 17 

รวม 11 8 19  
 

 6.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิง จ านวน 2 คน ประจ าหอพักนักศึกษาหญิง              
(Uni Drom1-4) จ านวน 1 อัตรา ประจ าอาคารบริหารงานกลาง จ านวน 1 อัตรา (ผลัดกลางวัน) นอกจากนี้ 
ใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชายเท่านั้น 
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ข้อที่ 7  การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง

ก าหนด หากปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ      
ไม่เหมาะสมผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ใหม ่
หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้าง  
ไม่ด าเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซึ่งสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้าง  
ตามสัญญาในเดือนนั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะด าเนินการแก้ไข ทั้งนี ้จะอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และจากเอกสารการสแกนลายมือเข้า-ออกการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ข้อที่ 8  เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
ที่มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง เพียงพอ และครบถ้วน พร้อมส่งมอบ ณ กองคลัง  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้ 

1. วิทยุสื่อสาร คลื่นความถี่ VHF ที่สามารถใช้ความถี่ 142.875 MHZ. ต้องจัดให้มีวิทยุสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพครบตามจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยจะต้องจัดให้ 
มีครบทุกคนตามจ านวนของผลัดนั้น ๆ พร้อมทั้งประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ส ารองครบทุกเครื่อง  
รวมถึงกรณีวิทยุสื่อสารช ารุด และจ าเป็นต้องส่งไปซ่อมบ ารุง ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องส ารองมาทดแทนให้   
ครบตามจ านวนที่ระบ ุ
 2.  วิทยุสื่อสาร (แม่ข่าย) จ านวน 1 ชุด กระจายครอบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
 3.  วิทยุสื่อสารส าหรับผู้ว่าจ้าง จ านวน 5 เครื่อง 
 4.  โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่สามารถบันทึกภาพ ส่งข้อความและภาพ ผ่านทางไลน์ 
หรือระบบโซเชียลอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารและรายงานเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ๆ ครบตามจ านวนพนักงานรักษา         
ความปลอดภัย 

5. กรวยจราจร ขนาด 70 CM พร้อมแถบสะท้อนแสง จ านวน 30 ใบ 
6. แผงก้ันจราจร ขนาด 1.5 เมตรพร้อมล้อเลื่อน จ านวน 10 แผง (พร้อมแบตเตอรี่) 
7. สปอตไลท์แผงโซล่าเซล ขนาด 30 วัตต์ จ านวน 2 ตัว 
8. หมวกนิรภัย จ านวน 10 ใบ (หมวกกันน็อค) 
9. กระเป๋าชุดยาเวชภัณฑ์ จ านวน 3 ใบ 
10. รถกระบะขนย้ายอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน (สามารถใช้งานได้) 
11. แอพพลิเคชั่น รายงานเฝ้าติดตามการท างาน 24 ชม. 
12. เข็มขัดสนาม จ านวน 25 ชุด 
13. ไฟฉายขนาดความสว่างไม่ต่ ากว่า 1800 Lm ความจุของแบตเตอรี่ 1200 mAh สามารถซูมได้    

ต่ ากว่า 4 เท่า สามารถชาร์จไฟผ่านช่อง USB ได้ พร้อมใช้งานครบตามจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย       
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัด จ านวน 25 อัน 

14. กระบอง 4 ท่อน ประจ ากาย จ านวน 25 อัน 
15. วิทยุสื่อสาร ขนาด 5W จ านวน 24 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารอง จ านวน 1 เครื่อง 
16. กระบองไฟพร้อมนกหวีด จ านวน 25 อัน 
17. สมุดพกประจ าตัวพร้อมปากกา จ านวน 1 ชุดต่อนาย 
18. โทรโข่งขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 
19. เสื้อกันฝนสะท้อนแสง ร้องเท้าบูท ให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานรักษาที่ปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ 

1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ที่น ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานทั้งหมด 

2. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาจ้าง 
3. กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้อาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นส านักงานประสานงาน    

ผู้รับจ้างต้องท าสัญญาช าระค่าเช่าตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อที่ 9  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
 9.1 มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
เพ่ือวางมาตรฐานและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับสถานที่ ที่ถูกต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสถานที่ 
2. การจัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า-ออก อย่างรัดกุม 
3. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้นทางเข้า-ออก การก าหนดแสงสว่างให้เพียงพอ 
4. การก าหนดเขตหวงห้ามเฉพาะ 
5. ก าหนดเส้นทาง จุดการจราจรภายใน หรือบริเวณลาดจอด 
6. การควบคุมการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน 
7. การก าหนดมาตรการในการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก 
8. การก าหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย 
9. การจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และการแจ้งสัญญาณเตือนภัย 
10. การจัดสายตรวจพิเศษ                

9.2  การก าหนดจุดและจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
การพิจารณาจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น  

1. จุดอ่อนของบริเวณอาคารสถานที่ 
2. ขนาดของบริเวณอาคารสถานที่ 
3. ลักษณะของธุรกิจและทรัพย์สินที่จะต้องดูแล 
4. บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
5. ตามความจ าเป็นของผู้ว่าจ้างที่ก าหนดให้ 

 
9.3  การควบคุมยานพาหนะและบุคคล 

  1.   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเข้มงวดกวดขันกับยานพาหนะทุกคันที่  
จะผ่าน เข้า-ออกจากบริเวณมหาวิทยาลัย โดยการตรวจเช็คอย่างละเอียด 
  2.   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องทราบเกี่ยวกับยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  
ที่ผ่านเข้า-ออกตลอด  

3.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อการเข้า-ออก       
ของยานพาหนะ 
           9.4  พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
  พ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คือ พ้ืนที่ที่มีการก าหนดขอบเขตโดยแน่ชัด โดยมีข้อจ ากัด
และควบคุมการเข้า-ออก เป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สิน จะต้องมีมาตรการที่แน่ชัด 
โดยแบ่งแยกแตกต่างกันออกไป 
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1. จะต้องก าหนดพื้นที่ควบคุมเป็นพ้ืนที่ที่เป็นของมหาวิทยาลัย ที่มีทรัพย์สินอยู่โดยรอบ  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะชั้นหนึ่งก่อน ก่อนที่จะถึงพ่ืนที่ที่มีทรัพย์สิน   
อยู่โดยรอบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะเป็นล าดับแรก ก่อนที่จะถึง         
“เขตพ้ืนที่หวงห้าม”  

2. ก าหนดให้มี “พ้ืนที่หวงห้าม “ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับ ตลอดจน 
บุคคลส าคัญพ้ืนที่หวงห้ามนี้อาจแยกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ”กับ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”        
           9.5  การป้องกันอัคคีภัย 
  อัคคีภัยเป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ดับเพลิง ดังนั้น จึงให้มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยความรู้เบื้องต้นเสมอดังนี้ 

- ระบบสัญญาณแจ้งเตือน 
- การปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
- ต าแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง 
- การติดต่อและแผนผังอาคารและบริเวณท่ีส าคัญโดยรอบ 
- จัดท าแผนกขนย้ายเอกสารส าคัญ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
- ก าหนดบริเวณพิทักษ์ทรัพย์สินเป็นเขตปลอดภัย 
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- การหนีไฟ 

 
ข้อที่ 10 การฝึกอบรมพนักงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่      
ตามลักษณะงานจ้างในแต่ละจุด อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี และผู้รับจ้างจะต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรมให้ผู้รับจ้าง
พิจารณาเนื้อหาการฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากร และรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยมีหัวข้อ
ฝึกอบรมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 10.1  หลักการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น 

10.2  หลักการสังเกตุบุคคลเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นในการสังเกตคนร้ายในรูปแบบต่าง ๆ 
10.3  หลักวิชาการจราจร 
10.4  หลักวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
10.5  หลักวิชาการบรรเทาสาธารณภัย 
10.6  การจับสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน 
10.7  การอบรมช่วยผู้ติดภายในลิฟต์ 
10.8  การแนะน าผู้บริหาร และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
10.9  การบริการและ Service Mind 
10.10  การบริการทั่วๆ ไป  

ข้อที่ 11   การส่งมอบงาน การตรวจรับมอบงาน และการช าระค่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามข้อก าหนดใน TOR ในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับมอบงานเรียบร้อย
แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 11.1  เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จในแต่ละเดือน ให้ท าหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน
ประจ าเดือนนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  11.1.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนที่จะส่งมอบงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   11.1.1.1  สรุปปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางแก้ไข 
   11.1.1.2  รายงานสรุปการเข้า-ออก การย้ายจุด ของพนักงานของผู้รับจ้าง 
   11.1.1.3  อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก าหนด 
 
 
  11.1.2  หลักฐานการเบิกจ่ายค่าจ้างของผู้รับจ้าง ได้แก่ ใบแจ้งหนี้/หนังสือส่งงาน/ใบส่งของ 
  11.1.3  หลักฐานการน าส่งเงินประกันสังคมให้กับพนักงานของผู้รับจ้างของงวดเดือน          
ที่ผ่านมา 

11.2  ผู้รับจ้างต้องประกอบรูปเล่มเอกสารดังกล่าวตาม ข้อ11.1 จ านวน 3 ชุด               
(ฉบับจริง 1 ชุดส าเนา 2 ชุด) น าส่ง ณ กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันสิ้นเดือนที่จะส่งมอบงานโดยผู้ว่าจ้างของสงวนสิทธิ์     
ไม่รับเอกสารการแจ้งส่งมอบงานถ้าหากผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดดังกล่าว 
  ยกเว้น  การน าส่งมอบงานในประจ างวดเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน
ประจ าเดือนกันยายน พร้อมรูปเล่มเอกสารดังกล่าว จ านวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด ส าเนา 2 ชุด) น าส่ง ณ ห้อง
กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน
กันยายน 
 11.3  ผู้ว่าจ้างก าหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้จ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อก าหนดใน TOR 
ข้อที่ 12  บทลงโทษ การปรับ 
 ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ 
 12.1  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน         
ตามสัญญา  ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา 500 บาท ต่อคน ต่อวัน ต่อผลัด 

12.2  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนตามสัญญา     
ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่อ่ืนมาแทนในวันนั้นหรือผลัดนั้นทันที ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ ต้องไม่ใช้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หากไม่จัดหามาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมงถือ
ว่าขาดงานในผลัดนั้น และถ้าหากจัดหาพนักงานมาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมงผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับ
กรณีมาท างานสาย ตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิด 2 ชั่วโมง ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้ 
 สายไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าเสียหาย 

o สายตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 100 บาท ต่อคน ต่อวัน  
ต่อผลัดชั่วโมง 

o สายตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 200 บาท ต่อคน ต่อวัน        
ต่อผลัดชั่วโมง 
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 12.3  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย อ่านหนังสือ เล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลง เล่นไลน์           
เล่นเฟสบุค หรือแอบพลิเคชั่นต่าง ๆ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา 500 บาท ต่อคน ต่อวัน ต่อผลัด 
 12.4  กรณีท่ีผู้รับจ้างมีอุปกรณ์มาปฏิบัติงานไม่ครบผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าปรับตามรายการ ดังนี้ 

รายการ จ านวน อัตราค่าปรับ 
1. เครื่องแบบพนักงาน ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
2. วิทยุสื่อสาร ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
3. ไฟฉายพร้อมใช้งาน ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
4. กระบองยืดแบบสปริง ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
5. นกหวีดประจ าตัว ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
6 .  โทรศั พท์ มื อถื อที่ ส ามารถ
บันทึกภาพ ส่งข้อความและภาพ
ผ่านทางไลน์หรือระบบโซเชียลอ่ืน 
ๆ  

ครบตามจ านวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 

7 .  วิ ท ยุ สื่ อ ส า ร  ( แ ม่ ข่ า ย )              
คลอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 

1 ชุด 200 บาท ต่อชุด ต่อวัน 

8. วิทยุสื่อสารส าหรับผู้ว่าจ้าง 5 เครื่อง 100 บาท ต่อเครื่อง ต่อวัน 
9. ไฟฉายขนาดความสว่างไม่ต่ า
ก ว่ า  1 8 0 0  Lm ค ว า ม จุ ข อ ง
แบตเตอรี่ 1200 mAh สามารถซูม
ได้ต่ ากว่า 4 เท่า สามารถชาร์จไฟ
ผ่านช่อง USB ได ้

25 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 

10. โทรโข่งขยายเสียง 5 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 
11. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 
12. รถกระบะ 1 คัน 1,500 บาท ต่อคัน ต่อวัน 

 

ข้อที่ 13  การบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและผู้รับจ้าง
ยอมให้ ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที 
และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ   ที่จะจ้างบุคคลอ่ืนท างานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  
ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพ่ิมขึ้น เพราะการจ้าง
บุคคลอ่ืนท าการนี้ต่อไป นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ต้องช าระส าหรับการให้บริการ  
ที่ด าเนินการไปแล้วเพ่ือเป็นการประกันการช าระค่าเสียหาย 
 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ท าให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมีฐานะ      
เป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 
ข้อที่ 14  ข้อก าหนดอื่น ๆ 
 14.1  พนักงานของผู้รับจ้างห้ามออกภายนอกมหาวิทยาลัย ในเวลาปฏิบัติงานยกเว้นมีภารกิจ       
ต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 14.2  พนักงานของผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจค้นร่างกายและสัมภาระในขณะเข้า -ออก
มหาวิทยาลัย 
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 14.3  ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง    
หรือมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้พนักงานผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ  
งานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 
 14.4  การใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบป้ายสัญญาณจราจร       
อย่างเคร่งครัด 
 14.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นหน้างาน พร้อมรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น    
และหาแนวทางปฏิบัติที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 14.6  ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติงานที่อาจจะ
ก าหนดขึ้นเพ่ิมเติมในภายหลังตามมติคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง อันเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย   
และการจราจรที่จอดรถตามสัญญาจ้างนี้ 
 14.7  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 
และผู้รับจ้างจะต้องช าระภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม และพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย     
พ.ศ. 2558 ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที 
 14.8  หากเกิดปัญหาแรงงานจากเหตุภายในของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงาน        
มาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง หรือไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างข้อหนึ่งข้อใดมิได้ 
 14.9  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสัญญา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย     
หรือเหตุที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้าง 
จะยกกล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ 
 14.10  ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสารเสพติดพนักงานของผู้รับจ้าง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ต่อสัญญาจ้าง 
และส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ งหมด ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการให้สุ่มตรวจเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยทันทีและเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

14.11  ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน สแกนนิ้วมือ บันทึกเวลา และลงลายมือชื่อ     
ไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าและหลังจากเลิกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และค าแนะน า  
ของผู้ว่าจ้างซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 14.12  พนักงานของผู้รับจ้างทุจริตต่อครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้อ่ืนได้รับความเสียหายผู้รับจ้าง
จะต้องจ่ายค่าเสียหายตามมูลค่าจริง 
 14.13  การท าบันทึกรายงาน การแจ้งเหตุต่าง ๆ การท าแผนและปรับปรุงแผนงานอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 14.14  สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ การท ารายงานประจ าเดือน
ให้มีการจัดท าสรุปผู้บริหารเพิ่มเติมจากรายงานประจ าวัน 
 14.15  กรณีมีการปรับขึ้นอัตราค่าแรงข้ันต่ าผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขั้นค่าจ้างด้วย 
 
ข้อที่ 15  ระยะเวลาการจัดจ้าง 
 

  จ านวน 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

                               ---------------------------------------- 
 
 


