
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น ๓,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สามล้านหกแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 



                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเ พ่ิมเ ติมเ ก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน             
โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี            
๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
  
     ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
  
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๕๓/๒๕๖๒ 

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 



                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้ หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๖ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
 
 



                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 



                 ๖.     การทําสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็ค
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซ่ึงมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้าง
เหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 



                          งวดท่ี ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 



                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา 
หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 



                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๙ กันยายน ๒๕๖๒ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 53/2562 
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จํานวน 1 งาน 

 
วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขท่ี 80 ม.9 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีความ
ประสงค์จะจัดจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยนิติบุคคลใดท่ีสนใจรับงาน
จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้  จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อกําหนด          
อ้างอิง (TOR) และสัญญาจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อท่ี 1  สถานท่ีให้บริการรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างต้องให้บริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย รวมถึง
อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ท่ีจอดรถ และจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กําหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยให้แก่สถานท่ีราชการและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้ังอยู่เลขท่ี 80 หมู่ท่ี 9 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ข้อท่ี 2  รายละเอียดการจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย อยู่ประจําบริเวณท่ีทางผู้ว่าจ้างกําหนด ดังนี้ 
2.1 ผลัดกลางวันปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 06.00-18.00 น. จํานวน  10 นาย  หัวหน้าชุด 1 นาย รวม 11 นาย 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามพ้ืนท่ีจุดประจําการ ดังนี้ 
        2.1.1 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณ ประตู 1 อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย แก่ผู้
สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุกสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย 
        2.1.2 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สํานักวิชา
สังคมศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ คลอบคลุมถึงพ้ืนท่ี สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม ตู้เอทีเอ็ม ดูแล             
ความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจอดรถ ถอยรถ ตรงลานจอดรถ แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ท่ีมาใช้บริการ อํานวยความสะดวกจัดจราจรตรงทางแยก ในช่วงท่ีการจราจรคับค่ัง
ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามสถาณการณ์ของการจราจร  
        2.1.3 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณสวนสมเด็จฯ ดูแลความเรียบร้อยพ้ืนท่ีสวนสมเด็จฯ ท้ังหมด 
ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ สํานักศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาการท่องเท่ียว โรงแรมของ
มหาวิทยาลัย อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ จัดจราจรแยกไฟแดงท่ี 1  อํานวยความสะดวกด้านการจราจรและ
ความปลอดภัย แก่ผู้สัญจร ผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย  
        2.1.4 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณอาคารสํานักงานอธิการบดี อาคารบริหารงานกลาง ให้ถือเป็นจุด
หวงห้ามเขตการดูแลพิเศษ เฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําจุดต้องดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย และคอย
สอดส่อง ตรวจสอบคัดกรอง ผู้ท่ีมาติดต่อเป็นพิเศษ และอํานวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณสํานักงาน
อธิการบดี อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ถอยรถ ของผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ท่ีมาติดต่อราชการ
ด้วยความสุภาพ ดูแลพ้ืนท่ีหอประชุมกาสะลองคํา ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีอาคารเกษตร โรงพยาบาลสัตว์ 
        2.1.5 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 2 อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย       
แก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย ดูความสงบเรียบร้อยครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี
อาคารองค์การนักศึกษา 
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       2.1.6 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณโรงเรียนสาธิต  ดูแลความเรียบร้อย ด้านการรักษาความปลอดภัย
และการจราจร บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสาธิต อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองท่ีมารับเด็กนักเรียน ประจําจุดประตู
ทางเข้าโรงเรียน ตรวจตราบุคคล ผู้ปกครอง เข้า-ออก ตามช่วงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด ตามการเปิด-ปิดภาคเรียน       
ในวันท่ีโรงเรียนมีการเรียนการสอน ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีโดยรอบศูนย์อาหาร  ธนาคารกรุงเทพ  
       2.1.7 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณ หอพักนักศึกษาหญิง-ชาย ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา             
ความปลอดภัย ตรวจสอบรถ เข้า-ออก หอพัก (เฉพาะรถติดสต๊ิกเกอร์ของหอพัก) บ้านพักบุคลากร พ้ืนท่ีโซน        
สนามกีฬาท้ังหมด อาคารนิติศาสตร์ ศูนย์สุขภาพตลอดจน เปิด-ปิดไฟสนามกีฬา (ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
       2.1.8 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 3 อํานวยความสะดวก เปิด-ปิดประตู 3 ดูแลการจราจร และ            
ความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการ                  
ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย  
       2.1.9 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณอาคาร 25 ปี ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและ    
อํานวยความสะดวก การจอดรถ ถอยรถ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ท่ีมาใช้บริการ จัดจราจร       
ตรงทางแยก ในช่วงท่ีการจราจร คับค่ัง ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมดูแลพ้ืนท่ี หอประชุมใหญ่     
หอปรัชญารัชกาลท่ี 9 อาคารยุพราช สํานักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 100-102 สํานักวิชาบัญชี อาคารสถาปัตย์กรรม ศูนย์วิศวกรรมโยธา หอประชุม
สุพรรณิการ์ อาคารดนตรี ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี อาคารทูบีนัมเบอร์วัน ไปจนถึงอาคารมิตรภาพไทย-จีน 
      2.1.10  พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 4 เปิด-ปิดประตู 4 ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    
อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจรการสวมหมวก
นิรภัย ตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย 
       2.1.11 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประจํากองอาคารสถานท่ี เป็นพ้ืนท่ีดูแลเป็นพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นผู้จัดการโครงการรับนโยบายจากฝ่ายอาคารและสถานท่ี เพ่ือกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย               
ในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ออกตรวจพ้ืนท่ีประจําการอ่ืนๆ ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เปิด-ปิด ประตูตามช่วงเวลา 

2.2 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผลัดกลางคืนปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา18.00-06.00 น. จํานวน  7 นาย  
หัวหน้าชุด 1 นาย รวม 8 นาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพ้ืนท่ีจุดประจําการ  ดังนี้ 
        2.2.1 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 1 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุดปฏิบัติงาน  
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                
แก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย ต้ังจุดตรวจ สกัด และบันทึกรถท่ีเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
         2.2.2  พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณหอพักนักศึกษา เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ  ตรวจตราบริเวณหอพักนักศึกษาท้ังหมด  ครอบคลุม
ถึงพ้ืนท่ี สนามกีฬา หอพักบุคลากร  
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         2.2.3 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 2 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุดปฏิบัติงาน    
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                
แก่ผู้สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการ ปิดประตู        
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากปฏิบัติหน้าท่ีปิดประตู 2 แล้วย้ายจุดประจําการไปปฏิบัติหน้าท่ีช่วย ณ     
ประตู 1 
     2.2.4 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณประตู 3 เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร  บริเวณจุดปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                 
แก่ผู้สัญจรผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการ  เปิด-ปิดประตู 
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากปฏิบัติหน้าท่ีปิดประตู 3 แล้วย้ายจุดประจําการไปท่ี สวนสมเด็จฯ ดูแลพ้ืนท่ี
ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ สํานักศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาการท่องเท่ียวโรงแรมในมหาวิทยาลัย 
           2.2.5 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณ อาคาร 25 ปี เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ ตรวจตราพ้ืนท่ีดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา    
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีหอประชุมใหญ่ หอปรัชญารัชกาลท่ี 9 อาคารยุพราช สํานักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์      
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
        2.2.6  พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณคณะวิทยาการจัดการ เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร 
บริเวณจุดปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ รับผิดชอบพ้ืนท่ี คณะมนุษยศาสตร์         
คณะครุศาสตร์ สํานักวิชาสังคมศาสตร์ สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ คลอบคลุมถึงพ้ืนท่ีสํานักนวัตกรรมและบริการวิชาการ
แก่สังคม ตู้เอทีเอ็ม  
     2.2.7 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณอาคารสํานักงานอธิการบดี เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร 
บริเวณจุดปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา                   
ความปลอดภัย บริเวณสํานักงานอธิการบดี หอประชุมกาสะลองคํา ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีศูนย์อาหารโรงเรียนสาธิต     
จนถึงโรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าชุดออกตรวจกํากับดูแลความเรียบร้อยตามจุดประจําการต่าง ๆ         
ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ข้อท่ี 3  คุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีของผู้รับจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
 3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีซ่ือสัตย์ สุจริต      
มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหม่ันเพียร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีลักษณะต้องห้าม      
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และกฎกระทรวง การอนุญาตเป็นพนักงานรักษา          
ความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560 และมีการศึกษาในระดับต้ังแต่มัทธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับอนุญาต พ.ศ. 2560 โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามสัญญา 
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 3.2  ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ ดังนี้ 
      3.2.1  จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง บุคลากรของผู้ว่าจ้างและ  
                         ผู้มาติดต่อ รวมท้ังมีแผนมาตรการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดข้ึน 
      3.2.2  จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการโจรกรรมและ 
                        ระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

3.2.3  แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัย แจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างทราบทันที    
         ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน 
3.2.4  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับผู้ว่าจ้างด้วยมารยาท   
         ท่ีสุภาพ 
3.2.5  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้าง  
         และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
3.2.6  ความคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความซ่ือสัตย์  
         สุจริต ต้ังใจและเข้มแข็ง รวมท้ังมีการลงเวลาปฏิบัติงานเข้า-ออก ด้วยตนเองทุกครั้งท่ีมาปฏิบัติ 
         หน้าท่ี หากมีเหตุจําเป็นท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่ 
         สามารถปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานทดแทนโดย    
         ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง หากพนักงาน 
         รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทําด้วยประการใดๆ เป็นท่ีเสียหาย หรือ 
         เสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทําของผู้รับจ้างซ่ึงผู้รับจ้างต้อง 
         รับผิดชอบทุกประการ 
3.2.7  ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ คําสั่งโดย 
         ชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างท่ีใช้อยู่ในขณะทําสัญญานี้ และท่ีจะออกมาใช้ในภายหน้า 
         เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 
3.2.8  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับพนักงานของผู้รับจ้าง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ 
         คณะกรรมการสรรหาของผู้ว่าจ้าง จํานวน 2 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด และ สําเนา 1 ชุด) นําส่ง ณ    
         ห้องกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ีย่ืนเอกสารการประมูล    
         ดังนี้ 
 3.2.8.1  บัญชีรายชื่อพร้อมสําเนาใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจาก            
                (แบบ ธภ.7) จากนายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  
                 และกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560          
                 และประวัติพนักงานติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว และติดป้ายชื่อ-สกุล พนักงาน 
                 รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างท่ี เครื่องแบบให้ขัดเจนทุกคนโดยติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
                 ขนาด 2 นิ้ว ณ วันท่ียื่นสําเนาหลักฐานการส่งคําขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความ 
                 ปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.6) จะต้องนําต้นฉบับใบอนุญาตพนักงานรักษาความ 
                 ปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.7) ต้นฉบับหลักฐานการส่งคําขอรับใบอนุญาตป็นพนักงาน 
                 รักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.6) มาแสดงประกอบการยื่นเอกสารหลักฐาน 
                 เก่ียวกับพนักงานขอบผู้รับจ้างด้วย 
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3.2.9  กรณีหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานจากบัญชีท่ีเสนอไว้ตามข้อ 3.2.8.1 ผู้รับจ้างต้องขอความ
เห็นชอบ  
         จากผู้ว่าจ้าง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อนจึง 
         จะเปลี่ยนตัวพนักงานได้ 
3.2.10  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคนใดปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง     
          ไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ 
          เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวในทันทีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อแม้ 
          ใด ๆ ท้ังสิ้น แต่ถ้าปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างท่ีเปลี่ยนมาใหม่ยังคง 
          บกพร่องต่อหน้าท่ี หรือมีความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอีก และผู้ว่าจ้าง      
          ตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อ่ืนทํางานจ้างนี้ต่อจาก 
          ผู้รับจ้างได้ 
3.2.11  จัดอบรมและทดสอบสมรรถภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ให้มีประสิทธิภาพ   
           ในการปฏิบัติหน้าท่ีก่อนส่งไปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญานี้ และดําเนินการจัดอบรมให้กับพนักงาน 
           รักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญานี้           
           อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และต้องรายงานผลการฝึกอบรมให้กับผู้รับจ้างทราบทุกครั้ง 
3.2.12  จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย เสื้อกันฝน หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็น ในการปฏิบัติงาน 
          ตามสัญญานี้ ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองพร้อม 
          ติดป้ายชื่อ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างท่ีเครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ผู้รับ 
          จ้างจะกําหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบ 
          ของทหาร ตํารวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมายให้อํานาจและหน้าท่ีรักษาความ 
          สงบเรียบร้อยของประชาชนตามท่ีนายทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ 
          ปลอดภัย พ.ศ. 2558 ประกาศกําหนดไม่ได้ 
3.2.14  ส่งรายงานเหตุการณ์ประจําวัน และสรุปรายงานประจําเดือนแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเม่ือสิ้นสุด 
          วันหรือเดือนนั้นๆ และจัดทําแบบสอบถามหรือแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 
          รักษาความปลอดภัยประจําเดือนให้กับผู้ว่าจ้างเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 
          รักษาความปลอดภัย 
3.2.15  ผู้รับจ้างจะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ 
          เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้รับจ้างต้องปรึกษา 
          และปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทําไปโดยพลการ เว้นแต่ในกรณี 
          จําเป็นและเร่งด่วนซ่ึงผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยแจ้งผู้เก่ียวข้อง/  
          ผู้รับผิดชอบและถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสําคัญ 
3.2.16  ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมประชุมเพ่ือมอบหมายงานทุกครั้ง ก่อนการ 
          ผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน 30 นาที 
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           3.3  ผู้รับจ้างต้องส่งกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้รับจ้าง หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง  
                 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันตรวจรับมอบงานประจําเดือน โดย ผู้ว่าจ้างจะแจ้ง 
                 กําหนดวันตรวจรับมอบหมายงานประจําเดือน เป็นหนังสือ โดยส่งแจ้งทางไปรษณีย์ โทรสาร ไปยังท่ีอยู่    
                 ของผู้รับจ้างท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง หรือผู้รับจ้างมารับหนังสือด้วยตนเอง 
           3.4  ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินรวมถึงด้านอัคคีภัยโดยจัดส่ง 
                 รายชื่อทีมระงับเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินของผู้รับจ้าง ท้ังผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณา 
                 เห็นชอบภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
           3.5  ผู้รับจ้างจะต้องนําส่งสําเนาใบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (แบบ ธภ.1) ล่วงหน้า  
                 1 วันทําการ ก่อนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย (แบบ ธภ.2) หมดอายุลง 
  3.6  ผู้รับจ้างจะต้องนําส่งสําเนาใบคําขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับแบบ ธภ.6)  
                  ล่วงหน้า 1 วันทําการ ก่อนใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (แบบ ธภ.7) หมดอายุลง 
 3.7  ผู้รับจ้างต้องให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

3.7.1  ประจําอยู่ ณ บริเวณทางเข้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เพ่ือตรวจตรา สอดส่อง ดูแล กวดขัน   
         วินัยการจราจรและความเรียบร้อยของบุคคลหรือรถยนต์ท่ีผ่านเข้า-ออก ด้วยความรอบคอบและ          
         รัดกุม 
3.7.2  สังเกตตรวจตราเป็นพิเศษ กรณีมีบุคคลภายนอกท่ีเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางท่ี             
        ไม่น่าไว้วางใจ ต้องไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย แล้วให้รายงานผู้รับจ้างทราบทันที 
3.7.3  เพ่ือป้องกันความเสียหาย สูญเสีย และสูญหายของทรัพย์สินท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีของทาง 
         มหาวิทยาลัย ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโดยรอบพ้ืนท่ีท่ัวไปตลอดจนสํารวจ 
         ตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลท่ีส่อพิรุธไปในทางท่ีไม่ดี ตลอดจนกีดก้ันบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์ให้เข้า 
         มาภายในมหาวิทยาลัย 
3.7.4  ดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวๆ ไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรมและอ่ืนๆ รวมถึงการช่วย 
         ขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ํา ปิดไฟฟ้าท่ีเปิดท้ิงไว้ภายนอกอาคาร 
3.7.5  ป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยฉับพลัน และให้รายงานผู้ว่าจ้างทราบทันที 
3.7.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญธงชาติลงเสา 
         เพ่ือพับเก็บรักษาไว้เวลา 18.00 น.ของทุกวัน 
3.7.7  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องอํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับยานพาหนะท่ี      
         เข้า-ออก มหาวิทยาลัย 
3.7.8  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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ข้อท่ี 4  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
 

 ผู้รับจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยจะต้องจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่ีมีคุณสมบัติ          
ตามข้อกําหนดดังนี้ 
 4.1  ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม 
                 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
 4.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชาย-หญิง 
 4.3  ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 

4.4  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต อายุ 
      ต้ังแต่ 20 ปี – 60 ปี 

    4.5  เป็นบุคคลท่ีมีใบ สด.43 สด.8 (พ้นพันธะผูกมัดการรับราชการทหารแล้ว) 
    4.6  ได้รับการอบรมดับเพลิงข้ันต้น ภายใต้การรองรับจากกรมสวัสดิการแรงงาน (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.7  ได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.8  ได้รับการตรวจประวัติ จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.9  ร่างกายแข็งแรงพร้อมทํางาน (ใบรับรองแพทย์ 6 เดือน) 
    4.10  สัญชาติไทย 
   4.11  ผ่านการทดสอบร่างกายพ้ืนฐาน (บุคลากรผู้ว่าจ้างเป็นกรรมการทดสอบ) 
    4.12  จบการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

4.13  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผู้ว่าจ้างท่ีกําหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วยความเข้มแข็ง   
        และสุภาพ 
4.14  ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
4.15  ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
4.16  ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
4.17  ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ ดูหนังฟังเพลง ยกเว้นการส่ง 
        ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือสื่อสารและรายงานเหตุการณ์ในขณะปฏิบัติงาน 
4.18  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีโทรศัพท์มือถือท่ีสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ 
        ถ่ายภาพและส่งรูปภาพการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ได้และเปิด GPS สําหรับการ 
        ตรวจสอบตําแหน่งของพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้ไว้ตลอดเวลาท่ีขณะปฏิบัติงานภายใน 
        มหาวิทยาลัย 
4.19  ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
4.20  ห้ามนําบุคคลภายนอกมาอยู่ในป้อมยาม 
4.21  ห้ามปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องจากผลัดก่อนหน้า โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้คนละ 1 ผลัด ต่อ 1 วัน เว้นแต่ 
        เป็นไปตามแผนการรักษาความปลอดภัยผู้ว่าจ้างจะเห็นชอบแล้ว 
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ข้อท่ี  5  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 

 5.1  ผู้รับจ้างต้องประกันความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์โจรกรรม หรือความเสียหายท่ีเกิดจากการ 
       ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามมูลค่าจริงภายในวงเงินจํานวน 100,000 บาท/ครั้ง    
       โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

                 5.1.1. ความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างต้องชดใช้ 
                          ตามมูลค่าท่ีเสียหายจริง 
                 5.1.2. ความเสยีหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซ่ึงเก็บไว้ในอาคารสถานท่ีและปรากฎ 
                          ร่องรอยการงัดแงะหรือทําลายเครื่องกีดขวางหรือทําลายสิ่งกีดก้ันสําหรับคุ้มครองทรัพย์สิน 
                 5.1.3.  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซ่ึงอยู่นอกอาคารสถานท่ี แต่อยู่ในบริเวณท่ีระบุ   
                          ตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินท่ีเห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินท่ีผู้ว่าจ้าง 
                          ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภทชนิด จํานวน     
                          โดยเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 
                 5.1.4.  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างอาจชดใช้ให้เป็นทรัพย์สิน  
                          ประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายจริงในปัจจุบันแต่ไม่เกิน 
                          ราคาเดิมท่ีผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพยสิน 
        5.1.5  ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกําหนดเวลา และหาก 
                          เกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ 
                          ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง 
                 5.1.6.  ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระทําการใดๆ อันเป็นการ 
                           ละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีได้ 
                           กระทําข้ึนนั้นเอง 
                 5.1.7  ในกรณีท่ีมีความเสียหาย หรือสูญหายเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 5.1.1-5.1.6 และ 
                          ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ดําเนินการรีบเร่งแจ้งให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบด้วยวาจาโดยทันที 
2. จัดทํารายงานแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ี

เกิดเหตุ 
3. ในกรณีท่ีเป็นการกระทําความผิดทางอาญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ และดําเนินการหรือให้ความร่วมมือในการสืบสวนกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
อย่างเคร่งครัด 

                  5.1.8  ผู้รับจ้างตกลงจ่ายค่าเสียหายหากไม่สามารถติดตามทรัพย์สินท่ีสูญหายกลับมาให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ 
                           นับต้ังแต่ผู้ว่าจ้างลงบันทึกแจ้งความเป็นเวลา 90 วัน 
                  5.1.9  ผู้รับจ้างรับประกันพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หากเกิดการบกพร่องต่อหน้าท่ี  
                           หย่อนความสามารถ หรือประพฤติไปในทางท่ีเสื่อมเสียตามข้อตกลงสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอม 
                           ให้ถูกปรับ เป็นจํานวน 0.01% ของค่าจ้างท้ังหมดต่อครั้ง โดยผู้ว่าจ้างต้องทําเป็นหนังสือแจ้งแก่ 
                           ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงแสดงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี     
                           ตรวจการท่ีได้รับมอบหมายท่ีให้ออกตรวจลาดตระเวนดูความเรียบร้อยในเขตพ้ืนท่ีดูแลอย่าง 
                           น้อย 4 ช่วงเวลาต่อวัน  
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                  5.1.10  ผู้รับจา้งต้องจัดทําแผนการอพยพบุคลากรหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดเหตุ 
                            อัคคีภัย แสดงแก่ผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 
                  5.1.11  ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ 500 บาท ต่อคน ต่อผลัด หากผู้รับจ้างไม่สามารถ 
                            จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมาประจําจุดท่ีกําหนดไว้ได้ 
                  5.1.12  ผู้รับจ้างยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิเสธผู้เข้ามาสู่พ้ืนท่ีรับผิดชอบของผู้รับจ้าง          
                            หากเจ้าหน้าท่ีเห็นชอบว่ามีมูลเหตุท่ีอาจทําให้เกิดการผิดเง่ือนไขสัญญาระหว่าง ผู้รับจ้างกับ   
                            ผู้ว่าจ้าง  
                  5.1.13  ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การบริหารจัดการเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หากผู้ว่าจ้างมีความ 
                            จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท่ีนอกเหนือจากข้อตกลงสัญญา   
                            ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งกับทางผู้รับจ้างผ่านทางผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างก่อน 
                  5.1.14  ผู้รับจา้งเป็นผู้รับผิดชอบแก่อุปกรณ์อํานวยความสะดวกท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างจัดหามา หากเกิด  
                            ความเสียหาย ชํารุดทางผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงเองท้ังหมด ท้ังนี้อุปกรณ์    
                            อํานวยความสะดวกยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้รับจ้าง 
      5.1.15  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัท 
ผู้รับจ้างทุกวันในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก้ของบริษัทติดท่ี
ชุดยูนิฟอร์มด้วย ต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนท่ีเสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน       
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคน           
ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ  
     5.1.17  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องสแกนลายนิ้วมือการเข้า-ออก ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
                           ทุกครั้ง 
                 5.1.18  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องถ่ายรูปหมู่เข้าปฏิบัติงาน ณ จุดสแกนลายนิ้วมือส่งผู้ว่าจ้าง   
                           ทุกครั้ง 
     5.1.19  ผู้รับจ้างต้องจัดทําประกันภัยความรับผิดใด ๆ อันเกิดแก่ความเสียหายตามกฎหมายหรือตาม 
                           สัญญาจ้างกับทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกับ     
        ผู้ว่าจ้างโดยต้องมีจํานวนเงินเอาประกันไม่ต่ํากว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) กับบริษัท 
                           ประกันภัยท่ีผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ โดยผู้รับจ้างต้องนําส่งกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุ 
                           สัญญาจ้าง ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน นับจากวันทําสัญญา 

 
5.2 ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อกําหนด หรือนโยบายอ่ืนใดของ  

ผู้ว่าจ้าง 
      5.2.1  ห้ามอ่านหนังสือ ฟังหรือชมรายการบันเทิงจากวิทยุหรือโทรศัพท์ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
      5.2.2  ห้ามเล่นหรือชมรายการต่าง ๆ จากโทรศัพท์มือถือในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
      5.2.3  ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
      5.2.4  ห้ามอาศัยหลับนอนในป้อมยาม หรือในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เม่ือออกเวรแล้วต้องออก  
               นอกพ้ืนท่ี  
      5.2.5  ห้ามนําบุคคลภายนอก หรือผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเข้ามาม่ัวสุม หรือนั่ง  
               หรือนอนในบริเวณป้อมยาม หรือในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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      5.2.6  ห้ามแขวนเสื้อผ้า ถุงอาหาร หรือเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ในป้อมยาม ต้นไม้ หรืออาคารต่าง ๆ ของ 
               มหาวิทยาลัย จนดูรกรุงรัง 
      5.2.7  ห้ามเล่นการพนันในมหาวิทยาลัย 
      5.2.8  ห้ามสื่อสารด้วยวาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการดูหม่ินดูแคลน 
               บุคคลอ่ืน 
      5.2.9  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องแต่งเครื่องแบบตามท่ีกําหนด 
      5.2.10  พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องไม่นําขยะ (ขวดพลาสติก,กระดาษ,กล่องกระดาษ ฯลฯ) ภายใน 
                มหาวิทยาลัยออกนอกพ้ืนท่ี 
      5.2.11  ห้ามพนักงานของผู้รับจ้างเสพของมึนเมามาปฏิบัติหน้าท่ี หรือในขณะปฏิบัติหน้าท่ีหากพบหรือ 
                 ได้รับแจ้ง ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยทันที 
      5.2.12  ห้ามพนักงานของผู้ว่าจ้างปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงส่งผลทําให้เกิด 
                ความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
5.3  รายละเอียดการรักษาความปลอดภัย 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดหาพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามหน้าท่ีหลัก ดังนี้ 
     5.3.1  หัวหน้าชุด มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
  -  นําส่งรายงานเหตุการณ์ประจําวันรวมไปถึงทุกเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที   

ท่ีพบเหตุการณ์ไม่ปกติ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังประจําวัน และประจําเดือนส่งก่อนตรวจรับงวดงานในแต่ละ
เดือน 

 -  มีหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในผลัดท่ีรับผิดชอบ
ในวันรุ่งข้ึน หรือวันทําการถัดไป รวมถึงการพร้อมรับการประสานงานจากผู้ว่าจ้าง ตลอด 24 ชม. หากมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ 
เกิดข้ึน จะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบในทันที 

  -  ตรวจสอบงานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ในแต่ละวันและมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการ
พร้อมตรวจสอบและรายงานผล 

 -  พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี สามารถตักเตือนและ     
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยท่ีสุด และสามารถเป็นผู้นําทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 

 -  มีโทรศัพท์มือถือซ่ึงสามารถติดต่อประสานงานได้ ตลอด 24 ชม. และสามารถถ่ายรูปภาพ
เหตุการณ์พร้อมแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดทํารายงานผลการดําเนินการให้ทางผู้รับจ้างทราบ 
ภายใน 24 ชั่วโมง 

 -  ทดสอบสัญญาณวิทยุสื่อสารทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนผลัดของพนักงานรักษาความปลอดภัย         
(เช็ครหัส ว.16) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากพนักงานรักษาความปลอดภัยจุดใดไม่พร้อม ต้องรีบ
ดําเนินการจัดหาวิทยุสื่อสารทดแทนทันที 

 -  ประสานงานทางวิทยุสื่อสาร ร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดรักษาการต่าง ๆ ในกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดักสกัดก้ันคนร้าย การปิดก้ันถนน การแจ้งเหตุอัคคีภัย 

 -  ตรวจสอบจํานวนพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละผลัด และวางกําลังพลในจุดรักษาการให้
เหมาะสม พร้อมชี้แจ้งบอกภารกิจของงานประจําวันให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําจุดทราบและวางแผนการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
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 -  เรียนรู้ภาระหน้าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุกจุด และสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีแทน พนักงานรักษาความปลอดภัย และแนะนําพนักงานทดแทนท่ีมาแทนท่ีจุดรักษาการให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้เสมือนพนักงานประจําจุดรักษาการได้ 

 -  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดรักษาการต่าง ๆ ให้การอบรม
และแนะนําพนักงานประจําจุดรักษาการได้ 

 -  ตรวจสอบผู้ขอใช้สถานท่ีภายในโซนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 
หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามดําเนินการใช้พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

 -  ให้ข้อมูล แนะนํา เส้นทางการเดินรถ ชื่ออาคาร แก่บุคคลท่ีสอบถาม 
 -  มีหน้าท่ีสํารวจ ตรวจตรา ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปภายในมหาวิทยาลัย 
 -  เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมงานของทางผู้ว่าจ้างและทางผู้รับจ้าง 
 -  มีหน้าท่ีระงับเหตุฉุกเฉิน เหตุร้าย การประทุษร้าย การโจรกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย

อย่างทันทีทันใด และต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทันทีภายหลังจากการระงับเหตุแล้วเสร็จ รวมถึงจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการให้ทางผู้รับจ้างทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 -  มีหน้าท่ีสํารวจ สอดส่อง และตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลท่ีพบ หรือต้องสงสัยว่ามีพิรุธส่อไป
ในทางท่ีไม่ดี พิจารณาสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ และจัดทํารายงานเพ่ือแจ้งให้ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างรับทราบภายใน 
24 ชั่วโมง 

 -  มีหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย และอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระบบมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัย รวมท้ังช่วยสอดส่องดูแลการจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจทําให้เกิดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย เช่น ปิดแอร์ เปิด-ปิดไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างตามจุดต่าง ๆ ท้ังในตัวอาคารและโดยรอบบริเวณ
มหาวิทยาลัย เม่ือถึงกําหนดเวลาเปิดและปิดไฟ รวมถึงการสํารวจตรวจตราการปิดประตู หน้าต่าง ตามอาคารต่าง ๆ 
หากพบเห็นว่าเปิดท้ิงไว้โดยไม่มีคนอยู่ในอาคาร 

 -  ตรวจสอบดูแลการเข้าบริการซ่อมบํารุงรักษาอาคารของช่างซ่อมบํารุง หากกุญแจสํารองหายให้
ตรวจสอบทรัพย์สินของห้องนั้น ๆ และรายงานผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ดูแลอาคารนั้น ๆ ถ้าอยู่ในวิสัยท่ีจะปิดได้ให้ทําการปิดแล้ว
จัดทําบันทึกรายงาน แต่หากพบว่ามีผู้อยู่ในอาคารในยามวิกาล หรือนอกเวลาทํางาน ให้สอบถามด้วยความสุภาพและมี
เหตุผล รวมถึงจัดทําบันทึกรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบ 

 -  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 
      5.3.2  พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําจุดมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
 -  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแลทรัพย์สินบุคคลและ

ยานพาหนะโดยรอบบริเวณอาคารนั้น ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย ให้พ้น
จากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําให้เกิดความเดือดร้อน รําคาญ หรือเกิดความเสียหาย
และสูญหายแก่มหาวิทยาลัย โดยเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติ ต้องรีบรายงานให้แก่ หัวหน้าชุดหรือผู้ว่าจ้างทราบและกรณี
พบเหตุฉุกเฉิน เช่น มีเหตุเพลิงไหม้ จะต้องเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และให้รับแจ้งทางผู้ว่าจ้างทันที หรือศูนย์รับแจ้ง
เหตุของทางมหาวิทยาลัย 

 -  มีหน้าท่ีสํารวจ ตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปโดยรอบบริเวณอาคาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ดําเนินการทุก ๆ 2 ชั่วโมง พร้อมบันทึกรายงานประจําจุดส่งให้หัวหน้าชุดจัดทํา
รายงานประจําวัน 
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 -  ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบแต่ละจุด ตลอดจนศึกษา

ความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นอย่างดี 
 -  อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําเบ้ืองต้นแก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยและป้องกันอันตราย   

ท่ีเกิดจากการจราจร เช่น การจอดรถ และการเข้า-ออก ในอาคารและพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย ให้มีระเบียบเรียบร้อย
และถูกต้องตามกฎจราจร และต้องดําเนินการบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก ของยานพาหนะ พร้อมตรวจสอบบุคคลและ
สิ่งของต่าง ๆ บนยานพาหนะท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

 -  ตรวจสอบและป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาก่อปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายในพ้ืนท่ี
ของผู้ว่าจ้าง สํารวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีท่ัวไปภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณท่ีจอดรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะต้องสอดส่องติดตามพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัย และห้ามมิให้
บุคคลใดเข้ามาโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือเรี่ยไรหรือรับซ้ือหรือจําหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยมิได้รับอนุญาต 

 -  เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ป๊ัมสูบหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายและช่วย
สอดส่องดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

 -  ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่าง ๆ บนยานพาหนะทุกคันท่ีผ่านเข้า-ออก ในกรณีท่ีมีพิรุธต้องสงสัย 
เช่น กรณีรถยนต์สามารถเปิดประโปรงท้ายรถ กรณีรถจักรยานยนต์สามารถเปิดเบาะรถ เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
และสิ่งผิดปกติได้ทันทีทันใด 

 -  ตรวจสอบและป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้างความเดือนร้อนวุ่นวาย
ไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ผู้นําของเข้ามาขาย ผู้เข้ามาทําการเรี่ยไร ผู้เสพสุรา หรือ ผู้มีกลิ่นสุรา ฯลฯ 
สํารวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนท่ีท่ัวไปภายในมหาวิทยาลัย และบริเวณท่ีจอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสอดส่องติดตามพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยและห้ามมิให้บุคคลใดเข้ามาโดยมิได้
รับอนุญาต 

 -  ผลักดันสัตว์ทุกชนิดท่ีอาจทําอันตรายกับนักศึกษาและบุคลากรให้ออกไปจากพ้ืนท่ี 
  -  ทําความสะอาดป้อมยามและบริเวณรอบๆ ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน 
 -  มีหน้าท่ีบันทึกหลักฐานยานพาหนะท่ีผ่านเข้า-ออก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ประจําทุกวัน โดยมี

ข้อมูลดังนี้ 
- วัน-เวลาท่ียานพาหนะเข้า-ออก 
- หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
- ยี่ห้อ ลักษณะ สีและประเภทยานพาหนะตลอด 
- สรุปจํานวนรถเข้า-ออกประจําวัน 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยประจําจุดประตู 1-4 ตรวจสอบการสวมหมวกนิภัยก่อนเข้ามา
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีไม่สวมหมวกนิภัยเข้ามาภายใน
มหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 

      5.3.3  พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมดังนี้ 
 -  ตรวจสอบควบคุมดูแลให้นักศึกษาหอพักปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบของหอพัก พร้อมท้ัง

ควบคุมดูแลการเข้า-ออก หอพักและป้องกันมิให้นักศึกษาอ่ืน ๆ และบุคคลภายนอกเข้า-ออกหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -  ป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ีของผู้ว่าจ้าง และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดข้ึน 
 - สรุปงานด้านรักษาความปลอดภัย ท้ังประจําวันและประจําเดือนเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 
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      5.3.4  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบถ้วน  
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรีบดําเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาทดแทนทันที แต่ต้องไม่ใช้
พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปกิบัติงานในผลัดต่อไป 
 

ข้อท่ี 6  จํานวนพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย 
 

 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย รวมท้ังสิ้น
จํานวนวันละไม่น้อยกว่า 19 คน ปฏิบัติงานประจําตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด มีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 จํานวนพนักงานให้บริการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 
ตําแหน่ง 

จํานวนไม่น้อยกว่า (คน)   
หมายเหตุ ผลัดกลางวัน 

06.00-18.00 น. 
ผลัดกลางคืน 

18.00-06.00 น. 

 

รวมพนักงาน (คน) 

1. หัวหน้าชุด 1 1 2 พนักงานเพศหญิง 
ผลัดกลางวัน 1 
ผลัดกลางคืน 1 

2. รปภ. 10 7 17 

รวม 11 8 19  
 
 6.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิง จํานวน 2 คน ประจําหอพักนักศึกษาหญิง (Uni Drom1-4)      
2 ผลัด ผลัดกลางวัน / ผลัดกลางคืน  นอกจากนี้ใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชายเท่านั้น 
 

ข้อท่ี 7  การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
 

ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
หากปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้ว่าจ้าง
จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง    
ของการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุไม่
ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือน นั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการ
แก้ไข ท้ังนี้ จะอ้างอิงจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและจากเอกสารการสแกนลายมือเข้า-ออกการปฏิบัติงาน    
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 

ข้อท่ี 8  เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยท่ีมี
สภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง เพียงพอ และครบถ้วน พร้อมส่งมอบ ณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้ 

1. วิทยุสื่อสาร คลื่นความถ่ี VHF ท่ีสามารถใช้ความถ่ี 142.875 MHZ. บริษัทผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการ    
ขออนุญาตใช้งานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเอง วิทยุสื่อสารจะต้องจัดให้มีวิทยุสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพครบ
ตามจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละผลัดโดยจะต้องจัดให้มีครบทุกคนตาม
จํานวนของผลัดนั้น ๆ พร้อมท้ังประจุแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่สํารองครบทุกเครื่อง รวมถึงมีอุปกรณ์ชุด  
หูฟังครบทุกชุด กรณีวิทยุสื่อสารชํารุด และจําเป็นต้องส่งไปซ่อมบํารุง ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสํารอง    
มาทดแทนให้ครบตามจํานวนท่ีระบุ 
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 2.  วิทยุสื่อสาร (แม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด กระจายครอบคุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 3.  วิทยุสื่อสารสําหรับผู้ว่าจ้าง จํานวน 5 เครื่อง 
 4.  โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ท่ีสามารถบันทึกภาพ ส่งข้อความและภาพ ผ่านทางไลน์หรือระบบ         
               โซเชียลอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารและรายงานเหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ๆ ครบตามจํานวนพนักงานรักษาความ 
               ปลอดภัย 

5. กรวยจราจร ขนาด 70 CM พร้อมแถบสะท้อนแสง จํานวน 30 ใบ 
6. แผงก้ันจราจร ขนาด 1.5 เมตรพร้อมล้อเลื่อน จํานวน 10 แผง (พร้อมแบตเตอรี่) 
7. สปอตไลท์แผงโซล่าเซล ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 2 ตัว 
8. หมวกนิรภัย จํานวน 10 ใบ 
9. กระเป๋าชุดยาเวชภัณฑ์ จํานวน 3 ใบ 
10. รถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมไซเรน จํานวน 1 คัน เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า 100 ซีซี (อายุการใช้งานไม่เกิน      
     5  ปี นับต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนจึงถึงวันท่ีลงนามในสัญญา) และวัสดุเชื้อเพลิง 
11. รถกระบะขนย้ายอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน (สามารถใช้งานได้) 
12. แอพพลิเคชั่น รายงานเฝ้าติดตามการทํางาน 24 ชม. 
13. เสื้อการ์ดพร้อมโฟมลดแรงกระแทก (เฉพาะผลัดกลางคืน) จํานวน 8 ชุด 
14. เข็มขัดสนาม จํานวน 25 ชุด 
15. ไฟฉายแรงสูง A2 พร้อมใช้งานครบตามจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละผลัด  
     จํานวน 25 อัน 
17. กระบอง 4 ท่อน ประจํากาย จํานวน 25 อัน 
18. วิทยุสื่อสาร ขนาด 5W จํานวน 25 เครื่อง 
19. กระบองไฟพร้อมนกหวีด จํานวน 25 อัน 
20. สมุดพกประจําตัวพร้อมปากกา จํานวน 1 ชุดต่อนาย 
21. โทรโข่งขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 
22. เสื้อกันฝนสะท้อนแสง ร้องเท้าบูท ให้เพียงพอต่อจํานวนพนักงานรักษาท่ีปฏิบัติงานในส่วนนี ้
23. จัดหาระบบคลื่นสัญญาณเครือข่ายวิทยุสื่อสาน พร้อมดําเนินการขออนุญาตการใช้งาน 
24. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสแกนลายมือ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้กําหนดจุดให้ติดต้ังตาม                           
     ความเหมาะสม 
หมายเหตุ 

1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้ังหมด 

2. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดอายุสัญญาจ้าง 
3. กรณีผู้รับจ้างประสงค์จะใช้อาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยเป็นสํานักงานประสานงาน ผู้รับจ้างต้อง

ทําสัญญาชําระค่าเช่าตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ข้อท่ี 9  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
 

 9.1 มาตรการและวิธีการให้การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 
เพ่ือวางมาตรฐานและแนวทางในการรักษาความปลอดภัย เก่ียวกับสถานท่ี ท่ีถูกต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยกับสถานท่ี 
2. การจัดเขตรั้ว และช่องทางเข้า-ออก อย่างรัดกุม 
3. การใช้เครื่องกีดขวางปิดก้ันทางเข้า-ออก การกําหนดแสงสว่างให้เพียงพอ 
4. การกําหนดเขตหวงห้ามเฉพาะ 
5. กําหนดเส้นทาง จุดการจราจรภายใน หรือบริเวณลาดจอด 
6. การควบคุมการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าท่ีภายใน 
7. การกําหนดมาตรการในการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอก 
8. การกําหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย 
9. การจัดระบบการติดต่อสื่อสารภายใน และการแจ้งสัญญาณเตือนภัย 
10. การจัดสายตรวจพิเศษ 

9.2  การกําหนดจุดและจํานวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
การพิจารณาจํานวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น  

1. จุดอ่อนของบริเวณอาคารสถานท่ี 
2. ขนาดของบริเวณอาคารสถานท่ี 
3. ลักษณะของธุรกิจและทรัพย์สินท่ีจะต้องดูแล 
4. บริเวณสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
5. ตามความจําเป็นของผู้ว่าจ้างท่ีกําหนดให้ 

9.3  การควบคุมยานพาหนะและบุคคล 
  1.   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องเข้มงวดกวดขันกับยานพาหนะทุกคันท่ีจะผ่านเข้า-ออก  
                          จากบริเวณมหาวิทยาลัย โดยการตรวจเช็คอย่างละเอียด 
  2.   เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องทราบเก่ียวกับยานพาหนะของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านเข้า-ออก   
                          ตลอด  
  3.  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อการเข้า-ออกของยานพาหนะ 
           9.4  พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
  พ้ืนท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการกําหนดขอบเขตโดยแน่ชัด โดยมีข้อจํากัดและ
ควบคุมการเข้า-ออก เป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สิน จะต้องมีมาตรการท่ีแน่ชัด โดยแบ่งแยก
แตกต่างกันออกไป 

1. จะต้องกําหนดพ้ืนท่ีควบคุมเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นของมหาวิทยาลัย ท่ีมีทรัพย์สินอยู่โดยรอบ เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยจะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะชั้นหนึ่งก่อน ก่อนท่ีจะถึงพ่ืนท่ีท่ีมีทรัพย์สิน
อยู่โดยรอบ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะต้องช่วยกลั่นกรองยานพาหนะเป็นลําดับแรก 
ก่อนท่ีจะถึง “เขตพ้ืนท่ีหวงห้าม”  

2. กําหนดให้มี “พ้ืนท่ีหวงห้าม “ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการพิทักษ์รักษาสิ่งท่ีเป็นความลับ ตลอดจนบุคคล
สําคัญพ้ืนท่ีหวงห้ามนี้อาจแยกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ”กับ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”          
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           9.5  การป้องกันอัคคีภัย 
  อัคคีภัยเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จะต้องรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง 
ดังนั้น จึงให้มีการฝึกอบรมด้านอัคคีภัยความรู้เบ้ืองต้นเสมอดังนี้ 

- ระบบสัญญาณแจ้งเตือน 
- การปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
- ตําแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง 
- การติดต่อและแผนผังอาคารและบริเวณท่ีสําคัญโดยรอบ 
- จัดทําแผนกขนย้ายเอกสารสําคัญ ตามลําดับความสําคัญก่อนหลัง 
- กําหนดบริเวณพิทักษ์ทรัพย์สินเป็นเขตปลอดภัย 
- หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
- การหนีไฟ 

 

ข้อท่ี 10 การฝึกอบรมพนักงาน 
 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี      
ตามลักษณะงานจ้างในแต่ละจุด อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี และผู้รับจ้างจะต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรมให้ผู้รับจ้างพิจารณา 
เนื้อหาการฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากร และรายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างทราบ โดยมีหัวข้อฝึกอบรมอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
 10.1  หลักการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวนเบ้ืองต้น 

(1)  การรักษาความปลอดภัยในขีวิตและทรัพย์สิน 
(2)  การสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และหลักการเบ้ืองต้น 
(3)  การตรวจพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และการรายงานสภาพแวดล้อม 
(4)  การป้องกันการโจรกรรม วินาศกรรม และจารกรรม 
(5)  หลักการตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะ 
(6)  การใช้สัญญาณแจ้งเหตุ โทรศัพท์ นกหวีด นาฬิกาตรวจเวลา และวิทยุสื่อสารในการรายงาน 
     เหตุการณ์ 

10.2  หลักวิชากฎหมายเบ้ืองต้น 
 (1)  ความรู้เก่ียวกับความรับผิดชอบในทางอาญา และความรับผิดชอบในทางแพ่ง 
 (2)  การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
10.3  หลักวิชาการตู่สู้ป้องกันตัว 
 (1)  การต่อสู้ป้องกันตัว และการจับกุมคนร้ายอย่างถูกวิธี 
 (2)  หลักการสังเกตบุคคลเพ่ือเป็นความรู้เบ้ืองต้นในการสังเกตคนร้ายในรูปแบบต่าง ๆ 
10.4  หลักวิชาการจราจร 
 (1)  อบรมให้รู้จักเครื่องหมายการจราจร การห้ามรถ 
 (2)  การจัดระเบียบการจอดรถในบริเวณลานจอดรถ 
 (3)  การจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถท่ีมาจอด และบันทึกเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน 
10.5  หลักวิชาการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 (1)  การผายปอด ห้ามเลือด ป๊ัมหัวใจ 
 (2)  การพยาบาลผู้ป่วยท่ีแขน ขาหัก 
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10.6  หลักวิชาการบรรเทาสาธารณภัย 
 (1)  อบรมให้รู้จักเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  
 (2)  อบรมให้รู้จักระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
 (3)  อบรมให้รู้จักวิธีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยดับเพลิง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แผนผังบริเวณอาคาร  
                และโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 (4)  อบรมช่วยเหลือผจญเพลิง และช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ในเพลิง 
 (5)  อบรมการใช้รถดับเพลิง เบ้ืองต้น 
10.7  หลักวิชาการทหาร ตํารวจ 

(1)  ฝึกอบรมวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบติหน้าท่ี เช่น การยืน การเดิน การนั่ง และการ        
     ทําความเคารพ 

 (2)  ฝึกระเบียบแถวในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.8  การจับสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน 
 (1)  วิธีการจับสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน 
 (2)  วิธีการปฐมพยาบาลจากการถูกสัตว์มีพิษกัด/ต่อย 
10.9  การอบรมช่วยผู้ติดภายในลิฟต์ 
10.10  การแนะนําผู้บริหาร และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
10.11  การบริการและ Service Mind 
10.12  การบริการท่ัวๆ ไป 
 (1)  รับโทรศัพท์นอกเวลาทํางาน และรับจดหมายนอกเวลาทํางาน 
 (2)  สื่อสาร/บอกทางเก่ียวกับแผนผังมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง 
 

ข้อท่ี 11   การส่งมอบงาน การตรวจรับมอบงาน และการชําระค่าจ้าง 
 

 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเม่ือผู้รับจ้างได้ทํางานแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
ข้อกําหนดใน TOR ในแต่ละเดือน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทําการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 11.1  เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จในแต่ละเดือน ให้ทําหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน
ประจําเดือนนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  11.1.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนท่ีจะส่งมอบงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
   11.1.1.1  สรุปปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางแก้ไข 
   11.1.1.2  รายงานสรุปการเข้า-ออก การย้ายจุด ของพนักงานของผู้รับจ้าง 
   11.1.1.3  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนด 
  11.1.2  หลักฐานการเบิกจ่ายค่าจ้างของผู้รับจ้าง ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ 
  11.1.3  หลักฐานการนําส่งเงินประกันสังคมให้กับพนักงานของผู้รับจ้างของงวดเดือนท่ีผ่านมา 
 11.2  ผู้รับจ้างต้องประกอบรูปเล่มเอกสารดังกล่าวตาม ข้อ11.1 จํานวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 2 ชุด) 
นําส่ง ณ ห้องกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไม่เกินวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป นับถัด
จากวันสิ้นเดือนท่ีจะส่งมอบงานโดยผู้ว่าจ้างของสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการแจ้งส่งมอบงานถ้าหากผู้รับจ้างส่งมอบ
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนดดังกล่าว 
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  ยกเว้น  การนําส่งมอบงานในประจํางวดเดือนกันยายนของทุกปี ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานประจําเดือน
กันยายน พร้อมรูปเล่มเอกสารดังกล่าว จํานวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 2 ชุด) นําส่ง ณ ห้องกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
 11.3  ผู้ว่าจ้างกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดๆ ละ 1 เดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว เม่ือผู้จ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกําหนดใน TOR 
 

ข้อท่ี 12  บทลงโทษ การปรับ  

 ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาจ้างดังต่อไปนี้ 
 12.1  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนตามสัญญา    
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตรา 500 บาท ต่อคน ต่อวัน ต่อผลัด 
 12.2  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบจํานวนตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
จัดเจ้าหน้าท่ีอ่ืนมาแทนในวันนั้นหรือผลัดนั้นทันที ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และ ต้องไม่ใช้เจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หากไม่จัดหามาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมงถือว่าขาดงานในผลัดนั้น และถ้า
หากจัดหาพนักงานมาทดแทนทันภายใน 2 ชั่วโมงผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับกรณีมาทํางานสาย ต้ังแต่ 15 นาทีข้ึนไป 
แต่ไม่เกิด 2 ชั่วโมง ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้ 

o สายไม่เกิน 15 นาที ไม่คิดค่าเสียหาย 
o สายต้ังแต่ 15 นาทีข้ึนไปแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 100 บาท ต่อคน ต่อวัน  

ต่อผลัดชั่วโมง 
o สายต้ังแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คิดค่าเสียหาย 200 บาท ต่อคน ต่อวัน        

ต่อผลัดชั่วโมง 
 12.3  กรณีท่ีผู้รับจ้างมีอุปกรณ์มาปฏิบัติงานไม่ครบผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าปรับตามรายการ ดังนี้  

รายการ จํานวน อัตราค่าปรับ 
1. เครื่องแบบพนักงาน ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
2. วิทยุสื่อสาร ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
3. ไฟฉายพร้อมใช้งาน ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
4. กระบองยืดแบบสปริง ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
5. นกหวีดประจําตัว ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 
6. โทรศัพท์มือถือท่ีสามารถ
บันทึกภาพ ส่งข้อความและภาพผ่าน
ทางไลน์หรือระบบโซเชียลอ่ืน ๆ  

ครบตามจํานวนพนักงานในแต่ละผลัด 100 บาท ต่อคน ต่อวัน 

7. วิทยุสื่อสาร (แม่ข่าย) คลอบคลุม
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

1 ชุด 200 บาท ต่อชุด ต่อวัน 

8. วิทยุสื่อสารสําหรับผู้ว่าจ้าง 5 เครื่อง 100 บาท ต่อเครื่อง ต่อวัน 
9. ไฟฉายแรงสูง A2 พร้อมใช้งาน 25 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 
10. โทรโข่งขยายเสียง 5 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 
11. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 3 ชุด 100 บาท ต่อชุด ต่อวัน 
12. รถกระบะ 1 คัน 1,500 บาท ต่อคัน ต่อวัน 
13. รถจักรยานยนต์ 1 คัน 500 บาท ต่อคัน ต่อวัน 
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ข้อท่ี 13  การบอกเลิกสัญญา 
 

 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและผู้รับจ้างยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ท่ีจะจ้างบุคคลอ่ืนทํางานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซ่ึงเป็นจํานวนเกินกว่าหลักประกันและ
ค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังค่าจ้างส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะการจ้างบุคคลอ่ืนทําการนี้ต่อไป นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ระงับการจ่ายค่าจ้างท่ีต้องชําระสําหรับการให้บริการท่ีดําเนินการไปแล้วเพ่ือเป็นการประกันการชําระค่าเสียหาย 
 การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทําให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้าง   
ของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 
 

ข้อท่ี 14  ข้อกําหนดอ่ืน ๆ 
 

 14.1  พนักงานของผู้รับจ้างห้ามออกภายนอกมหาวิทยาลัย ในเวลาปฏิบัติงานยกเว้นมีภารกิจต้องปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 
 14.2  พนักงานของผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ตรวจค้นร่างกายและสัมภาระในขณะเข้า-ออกมหาวิทยาลัย 
 14.3  ถ้าพนักงานของผู้รับจ้างคนใดไม่ต้ังใจปฏิบัติงาน ขัดคําสั่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ว่าจ้าง หรือ            
มีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้พนักงานผู้นั้นกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี   
ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 
 14.4  การใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบป้ายสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด 
 14.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นท่ีเกิดข้ึนหน้างาน พร้อมรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ         
หาแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติได้ดียิ่งข้ึน 
 14.6  ผู้รับจ้างยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะกําหนดข้ึน
เพ่ิมเติมในภายหลังตามมติคณะกรรมการของผู้ว่าจ้าง อันเก่ียวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร          
ท่ีจอดรถตามสัญญาจ้างนี้ 
 14.7  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม และผู้รับ
จ้างจะต้องชําระภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม และพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ผู้ว่าจ้าง ขอสงวน
สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที 
 14.8  หากเกิดปัญาแรงงานจากเหตุภายในของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุท่ีมีปัญหาแรงงาน มาเป็นเหตุ
สุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างข้อหนึ่งข้อใดมิได้ 
 14.9  ในกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในข้อกําหนด TOR เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุท่ี    
ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยผู้รับจางต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน     
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างจะยกกล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรือ    
งดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ 
 14.10  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุดหากผู้เสนอราคา เสนอราคาไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้าง
แรงงานข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด 
 14.11  ผู้ว่าจ้างจะต้องตรวจสารเสพติดพนักงานของผู้รับจ้าง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ต่อสัญญาจ้าง และ        
ส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเป็นท่ีผู้ว่าจ้างต้องการให้สุ่ม
ตรวจเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการโดยทันทีและเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 
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 14.12  ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน สแกนนิ้วมือ บันทึกเวลา และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานก่อนเข้าและหลังจากเลิกปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแล และคําแนะนําของผู้ว่าจ้าง    
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
 14.13  พนักงานของผู้รับจ้างทุจริตต่อครั้ง เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้อ่ืนได้รับความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องจ่าย
ค่าเสียหายตามมูลค่าจริง 
 14.14  การทําบันทึกรายงาน การแจ้งเหตุต่าง ๆ การทําแผนและปรับปรุงแผนงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 14.15  สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ การทํารายงานประจําเดือนให้มีการ
จัดทําสรุปผู้บริหารเพ่ิมเติมจากรายงานประจําวัน 
 14.16  กรณีมีการปรับข้ึนอัตราค่าแรงข้ันตํ่าผู้รับจ้างขอสงวนสิทธในการปรับข้ันค่าจ้างด้วย 
 
 

ข้อท่ี 15  ระยะเวลาการจัดจ้าง 
 

  จํานวน 12 เดือน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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