
 
                                                   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เร่ือง     ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

------------------------------ 
           ด๎วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
งานจ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะเวลา 12 เดือน 
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 ตามรายละเอียดข๎อก าหนดดังแนบ 
 

งบประมาณในการประมูลคร้ังนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
โดยผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องวางหลักประกันซองเป็นเงินจ านวน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน- 
บาทถ้วน) 
            1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                1.1 ผู๎เสนอราคาเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างท างานที่ประมูลราคางานจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลําว 
                1.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียน ชื่อแล๎วหรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
               1.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคา
ให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งน้ี           
     1.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาล
ไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน   

   1.5  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎ที่ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการประกวดราคาด๎วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     1.6 ต๎องเป็นผู๎มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วงเงินไมํน๎อยกวํา 900,000.- บาท (เก๎าแสนบาทถ๎วน) โดยต๎องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คูํสัญญาโดยตรงกับสํวนราชการ หนํวยงานตามกฎหมาย วําด๎วยระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หนํวยงานอื่นของรัฐ หรือหนํวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได๎  (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต๎องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด๎วย) 
                      /โดยต๎อง… 
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โดยต๎องเป็นผลงานภายใน 3 ปี นับตั้งแตํวันแล๎วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข๎อเสนองานประมูลจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 

2. ก าหนดดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา  
10.00 น. ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ผู๎แทน    
ที่ได๎รับมอบอ านาจต๎องน าหนังสือมอบอ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงด๎วย  
 3. ก าหนดการยื่นเอกสารประมูลและด้านเทคนิคในวันท่ี 24 กันยายน 2552 ระหวํางเวลา 
09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ด าเนินการพิจารณา
เอกสารด๎านเทคนิค เวลา 10.00 น. ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 คณะกรรมการประกวดราคาจะท าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎เสนอราคาในวัน
เดียวกัน ต้ังแตํเวลา  10.00 น. เป็นต๎นไป ณ ห๎องเอ้ืองผึ้ง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
จะมีการประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 16.00 น.                       
  

  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ๎งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคาเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา  
ให๎ผู๎เสนอราคาที่ผํานการคัดเลือกเบื้องต๎นทราบตามแบบ บก.005 ของกรมบัญชีกลางภายหลัง 
 

  ผู๎เสนอราคาต๎องวางหลักประกันซองพร๎อมกับยื่นซองเอกสารด๎านเทคนิคในเวลาและเวลา
เดียวกัน  เป็นจ านวนเงิน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 
 

    ผู๎สนใจติดตํอขอซื้อเอกสารประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  500.-  บาท         
(ห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  ได๎ที่กองคลัง – งานการเงิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ตั้งแต่วันท่ี   
15 – 18 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา  08.30 - 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 
(053) 776000 ตํอ 1109, 1622   หรือที่  www.cru.in.th  , www.gprocurement.go.th   
 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2552 
 
       
            (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม) 
                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 

http://www.cru.in.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 
เอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  76 / 2552 

ประกวดราคางานจ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

ลงวันที่  15  กันยายน  2552 
 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ๎างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย  ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.1 รายละเอียดข๎อก าหนดของงานจ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  
          1.2 แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
          1.4 แบบสัญญาจ๎าง 
          1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 
           (1) หลักประกันซอง 
          (2) หลักประกันสัญญา  
          1.6 บทนิยาม 
           (1) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
         (2) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
          1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
           (1) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 
          (2) บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 
                    ..............ฯลฯ.............. 
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                2.1 ผู๎เสนอราคาเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างท างานที่ประมูลราคางานจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลําว 
                2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียน ชื่อแล๎วหรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
               2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคา
ให๎แกํมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งน้ี           
     2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาล
ไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน   

   2.5  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎ที่ผํานการคัดเลือกผู๎มีคุณสมบัติเบื้องต๎นในการประกวดราคาด๎วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     2.6 ต๎องเป็นผู๎มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วงเงินไมํน๎อยกวํา 900,000.- บาท (เก๎าแสนบาทถ๎วน) โดยต๎องเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็น
คูํสัญญาโดยตรงกับสํวนราชการ หนํวยงานตามกฎหมาย วําด๎วยระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิ จ 
หนํวยงานอื่นของรัฐ หรือหนํวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได๎  (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต๎องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด๎วย) 
โดยต๎องเป็นผลงานภายใน 3 ปี นับตั้งแตํวันแล๎วเสร็จจนถึงวันยื่นซองข๎อเสนองานประมูลจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 
 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
          ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
 

          3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                3.1.1  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                         (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
            (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎าม)ี และบัญชีผู๎ถือ 
หุ๎นรายใหญํ พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
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            3.1.2  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  
               3.1.3  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า  ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํ
สัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (1) 
               3.1.4  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม  
               3.1.5  บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาจ๎างด๎วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสาร ข๎อ 1.7 (1) 
 

          3.2 ส่วนที่ 2 อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
           3.2.1  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎  
บุคคลอ่ืนท าการแทน  
           3.2.2  หลักประกันซอง ตามข๎อ 5 
 3.2.3  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ตามข๎อ 2.6  
           3.2.4  บัญชีเอกสารสํวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได๎ยื่น ตามแบบในข๎อ 1.7 (2)  
 

4. การเสนอราคา 
          4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไมํมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของ       
ผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  
          4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552    
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2553 
          4.3 ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ๎าม)ี รวมทั้งคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วย
แล๎ว โดยผู๎เสนอราคา จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา    60   วัน     นับแตํวันยืนยันราคาสุดท๎าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู๎เสนอราคา ต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
          4.4  กํอนยื่นประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตงาน ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจ เอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
               เมือ่พ๎นก าหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว จะไมํรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
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         คณะกรรมการประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็น         
ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎เสนอ
ราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข๎อ  1.6 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํพร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อเสนอตาม ข๎อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันท่ี 24 กันยายน  2552  เวลา 16.00  น. 
           หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคากํอน หรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
วํามีผู๎เสนอราคากระท าการ อันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมตามข๎อ 1.6 (2)  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา  และยกเลิกการประกวดราคาด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  และมหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ     
จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎
เป็นผู๎ริเร่ิมให๎มีการกระท าดังกลําว 
          ผู๎เสนอราคาที่ไมํผํานการคัดเลือกเบื้องต๎น เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน ระหวํางผู๎เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําว ตํอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน 3 วันนับแตํวันที่
ได๎รับแจ๎ง จากคณะกรรมการประกวดราคาจ๎าง การวินิจฉัยอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให๎ถือเป็น
ที่สุด 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหวํางการประกวดราคาจ๎าง
เพื่อให๎การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ  
          4.5  ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคา จะต๎องปฏิบัติดังน้ี 
              (1) ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                  (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะเร่ิมต้นท่ี  3,700,000.- บาท 
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
     (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้
ด้วยแล้ว 
     (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ ตามข้อ 4.5 (2) 
                 (5) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล๎ว จะต๎องยืนยัน
ราคาตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต๎องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
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    (6) ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา 60 วัน นับแตํวันยื่นซองข๎อเสนอด๎านเทคนิค 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎  
    (7) ผู๎เสนอราคาที่เข๎ารํวมประกวดราคาฯ จะต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการจัดประกวดราคาฯ และ
คําใช๎จํายในการเดินทางของผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ๎งให๎ทราบในวันเสนอราคา 
 

**5. หลักประกันซอง 
          ผู๎เสนอราคาต๎องวางหลักประกันซอง พร๎อมยื่นเอกสารด๎านเทคนิค จ านวน  185,000.- บาท (หนึ่งแสน-     
แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต๎องมีระยะเวลาการค้ าประกันต้ังแตํวันยื่นซองข๎อเสนอ         
ด๎านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา โดยใช๎หลักประกันซองอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 
          5.1 เงินสด 
          5.2 หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.5 (1) 
          5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข๎อน้ี มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผู๎ค้ าประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะ
คืนให๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
 

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา กรณีดังนี้ 
1. ผู๎มีสิทธิเสนอราคาไมํสํงผู๎แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนด 
2. ผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล๎วไมํ LOG  IN  เข๎าสูํระบบ 
3. ผู๎มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล๎ว แตํไมํมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก าหนดโดย

การเสนอราคาสูงกวํา หรือเทํากับราคาเร่ิมต๎นการประกวด 
4. ผู๎เสนอราคาไมํลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท๎ายในการเสนอราคา 
5. ผ๎ูมีเสนอราคาไมํลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท๎ายในการเสนอราคา 

 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
          6.1ในการประกวดราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคารวม 
          6.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานไมํถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วน
ตามข๎อ 3 (หรือยื่นข๎อเสนอประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว) คณะกรรมการ
ประกวดราคา  จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น     เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน๎อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัยฯ เทํานั้น  
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          6.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี  
ดังตํอไปนี้ 
                (1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
                (2) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น  
          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง   สภาพ  ฐานะ  หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา    หากหลักฐานดังกลําวไมํมี
ความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
          6.5 มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให๎ถือวําการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะ
เรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  ์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อได๎วํา การเสนอราคากระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  
 ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนินงานตามสัญญาได๎ 
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา 
ผู๎เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค า
ชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไมํรับราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น 
          6.6 ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วําผู๎เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศ
ประกวดราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ 1.5 
มหาวิทยาลัยฯ มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําว    และมหาวิทยาลัยฯ  จะ
พิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน  
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7. การท าสัญญาจ้าง 
          ผู๎ชนะการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎รับจ๎าง) จะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา 
ดังระบุในข๎อ 1.5 กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเทํากับร๎อยละ 5 ของราคาคําจ๎างที่ประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎มหาวิทยาลัยฯ 
ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้  
          (1) เงินสด 
          (2) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ  1.5 (2) 
          (3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูํสัญญาพ๎นจากข๎อผูกพันตาม
สัญญาจ๎างแล๎ว โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 มหาวิทยาลัยฯ จะจํายเงินคําจ๎างตามสัญญาเป็นรายเดือนตามที่ตกลงไว๎ในเงื่อนไขแหํงสัญญา  
 

9. อัตราค่าปรับ 
คําปรับเป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขและข๎อก าหนดงานจ๎างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
          10.1 เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างรายการน้ีได๎มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2553  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย     
          10.2  ผู๎เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง  
ราชการก าหนดดังระบุไว๎ในข๎อ 7 มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎าม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
          10.3 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม  
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎าม)ี  
           
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
15 กันยายน 2552 

 



รายละเอียดข้อก าหนด 
การปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย 

 

1. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศชาย 
 1.1 เพศชาย มีสัญชาติไทย มีที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน มีอายุไมํต่ ากวํา 23 ปี และไมํเกิน 50 ปี มีสํวนสูง    
ไมํต่ ากวํา 160  เซนติเมตร  และมีน้ าหนักไมํต่ ากวํา 50 กิโลกรัม 
 1.2  มีความรู๎ขัน้ต่ าประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําขึ้นไป 
 1.3  เคยรับราชการทหาร หรือต ารวจหรืออาสาสมัครทหารพราน หรือเคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมาย
วําด๎วยการอาสาสมัครรักษาดินแดน หรือเคยผํานการศึกษาวิชาทหารของกรมรักษาดินแดนไมํต่ ากวําชั้นปีที่ 2 
หรือเคยผํานหลักสูตรรักษาความปลอดภัยของทางราชการ หรือเคยอบรมหลักสูตรของ กฟผ .มาแล๎ว หรือเคย
ผํานงานรักษาความปลอดภัยมาแล๎วไมํต่ ากวํา 1 ปี  
 1.4 มีความประพฤติเรียบร๎อย  ไมํเสพยาเสพติด  หรือมีสํวนพัวพันกับขบวนการยาเสพติด ไมํเลํนการ
พนัน และไมํมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว 
 1.5 ไมํเป็นบุคคลทุพพลภาพ  หรือไร๎ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือน ไมํสมประกอบ 
 1.6 รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไมํเป็นโรคต๎องห๎ามตามระเบียบราชการ และสายตาต๎องไมํสั้นและยาว
เกินไป 
 1.7 ไมํเคยถูกลงโทษ  ไลํออก  หรือให๎ออก  เพราะการกระท าความผิดร๎ายแรงจากแหํงใดมากํอน  และ
ไมํเคยต๎องโทษจ าคุก 
 

2. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพศหญิง 
 2.1 เพศหญิง มีสัญชาติไทย มีที่อยูํตามทะเบียนบ๎าน มีอายุไมํต่ ากวํา 20 ปี และไมํเกิน 30 ปี มีสํวนสูง   
ไมํต่ ากวํา 155  เซนติเมตร  มีน้ าหนักไมํต่ ากวํา 45  กิโลกรัมและไมํเกิน 55 กิโลกรัม 
 2.2  มีวุฒิการศึกษาไมํน๎อยกวํามัธยมศึกษาตอนต๎น หรือเทียบเทําขึ้นไป 
 2.3  เคยผํานการศึกษาวิชาทหารของกรมรักษาดินแดนอยํางน๎อย 1 ปี  หรือเคยรับราชการทหาร หรือ
ต ารวจ   หรือเคยผํานงานรักษาความภัยมาแล๎วไมํต่ ากวํา 1 ปี  
 2.4 มีความประพฤติเรียบร๎อย  ไมํเสพยาเสพติด  หรือมีสํวนพัวพันกับขบวนการยาเสพติด ไมํเลํนการ
พนัน และไมํมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว 
 2.5 ไมํเป็นบุคคลทุพพลภาพ  หรือไร๎ความสามารถจิตฟั่นเฟือน ไมํสมประกอบ 

2.6 รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์  บุคลิกภาพสงํางาม ไมํอ๎วน และผอมเกินไป   ไมํเป็นโรคต๎องห๎ามตาม
ระเบียบราชการ และสายตาต๎องไมํสั้นและยาวเกินไป 
 2.7 ไมํเคยถูกลงโทษ  ไลํออก  หรือให๎ออก  เพราะการกระท าความผิดร๎ายแรงจากแหํงใดมากํอน  และ
ไมํเคยต๎องโทษจ าคุก 
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3. หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
   3.1   ให๎ผู๎ประสานงานหรือหัวหน๎าและพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งผลัดกลางวันและกลางคืน ต๎อง
ลงชื่อทุกครั้งเมื่อเข๎าปฏิบัติหน๎าที่และเมื่อปฏิบัติหน๎าที่เรียบร๎อยแล๎ว  ที่ป้อมยามประตู เข๎า-ออกประตู 1 
 3.2 ตรวจตรา  ดูแลบริเวณอาคาร  สิ่งกํอสร๎างและป้องกันทรัพย์สินที่อยูํในบริเวณที่ก าหนดตามสัญญา  
มิให๎สูญหาย หรือถูกโจรกรรม 
 3.3  ตรวจสอบบุคคล  ยานพาหนะและสิ่งของน าเข๎า ออกบริเวณของมหาวิทยาลัย  ตามสัญญาให๎
เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
 3.4 อ านวยความสะดวก และสื่อสารให๎ข๎อมูลขําวสารแกํผู๎มาติดตํอได๎ 
 3.5 จัดการจราจรยานพาหนะ ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให๎ถูกต๎องตาม
กฎจราจร หรือกฎที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.6 ป้องกันการเกิดอัคคีภัย  และท าหน๎าที่ผจญเพลิงเบื้องต๎น เมื่อเกิดไฟไหม๎  
 3.7 ระมัดระวังการกํอวินาศกรรมและตรวจค๎นบุคคลที่มีพฤติกรรมนําสงสัย  
 3.8 ตรวจตราดูแลมิให๎มีการกระท าผิดกฎหมายในบริเวณมหาวิทยาลัย เชํน ยาเสพติด  การพนัน เป็นต๎น  
 3.9 แจ๎งเหตุร๎ายแกํบุคลากร  หรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ  เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ และผู๎เกี่ยวข๎องในทันทีที่เกิด
เหตุ หรือเมื่อทราบเหตุ   และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันในวันรํุงขึ้น  
 3.10 ปราบสัตว์ร๎ายตําง ในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบตามสัญญา 
 3.11 ยุติการทะเลาะวิวาทที่มีการใช๎ก าลังและอาวุธโดยเร็ว 
 3.12 งานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือผู๎แทนสั่งการโดยชอบ  เกี่ยวกับงานด๎านการรักษา  
ความปลอดภัย 
 3.13 จัดการฝึกทบทวน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย และออกก าลังกายอยําง
น๎อย 3 วันตํอสัปดาห์ 
 3.14 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต๎องตรวจสอบและรายงานความช ารุดบกพรํองของสาธารณูปโภค  
ให๎มหาวิทยาลัย ทราบโดยทันทีที่พบเห็นความช ารุดบกพรํอง     พร๎อมทั้งแก๎ไขความช ารุดในเบื้องต๎นให๎ด๎วย     
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริเวณโดยรอบอาคาร  พื้นที่อาคาร  บุคลากร และนักศึกษา 
 
4. อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
 4.1 เคร่ืองแบบเป็นแบบฟอร์มของผู๎รับจ๎าง   มีป้ายชื่อและชื่อสกุลของ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
ติดหน๎าอกเสื้อเหนือกระเป๋าซ๎าย 
 4.2 จัดให๎มีรถจักรยานยนต์ เพื่อไว๎ตรวจงาน 1 คัน และรถจักรยาน ตามความเหมาะสม 
 4.3 จัดให๎พนักงานทุกคนมีไฟฉายในเวลากลางคืน และมีนกหวีดประจ าตัวทุกคน 
 4.4 จัดให๎มีสมุดรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน 
 4.5 จัดให๎มีวิทยุสื่อสารประจ าตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน 
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 4.6 จัดให๎มีอาวุธประจ ากาย เชํน กระบองประจ ากาย  1 ชุด   กุญแจมือประจ ากาย 1 ชุด 
 4.7 จัดให๎มีสายจราจรและเสื้อจราจร 
 

5.  ขอบเขตของงาน จ านวนคน  เวลาท างาน และการจ่ายเงิน 
 5.1 มีหัวหน๎าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คนๆละ 1 ผลัด 
 5.2 มีพนักงานรักษาความปลอดภัย   ชายจ านวน  34   คน   หญิงจ านวน  1  คน 
 5.3 หัวหน๎าชุดมีหน๎าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให๎เป็นไปตาม
ระเบียบและสัญญา 
 5.4 ปฏิบัติงานวันละ 2 ผลัดๆ ละ 12 ชั่วโมง  โดยก าหนดเวลาห๎ามให๎ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติงานติดกัน 2 ผลัด  ผลัดกลางวันเร่ิมเวลา 6.00 น.- 18.00 น.  และผลัดกลางคืน เร่ิมเวลา 18.00 น.- 6.00 น.  
ของวันรํุงขึ้น 
 5.5 มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมหัวหน๎าชุด  ผลัดกลางวัน  ชายจ านวน 18 คนหญิงจ านวน 1 คน 
และผลัดกลางคืน  ชายจ านวน   18     คน 
   5.6 มหาวิทยาลัยจะท าการเบิกจํายเงินให๎ผู๎รับจ๎างเมื่อผู๎รับจ๎างได๎ท างานเสร็จแล๎วในแตํละเดือน   และ
จัดท ารายงานเสนอมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร๎อย และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับเห็นชอบงานจ๎างนั้นแล๎ว จะเบิกจํายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน โดยเบิกจํายงวดละเทํา ๆ กัน 
 

6. ข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัย 
6.1 ผู๎รับจ๎างต๎องสํงรายชื่อ พร๎อมประวัติ  รายละเอียดอยํางชัดเจนของพนักงานรักษา  

ความปลอดภัยทั้งหมด พร๎อม รูปถํายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป ของพนักงานทุกคน   สํงให๎มหาวิทยาลัยทราบ
กํอนไมํน๎อยกวํา 7 วันท าการ 
  หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล๎วเห็นวําไมํมีความเหมาะสมด๎วยประการใดก็ตาม     ผู๎รับจ๎างสามารถให๎
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนตัวพนักงานของผู๎รับจ๎างได๎ทันที   และในกรณีที่หัวหน๎าพนักงานหรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ที่ผู๎รับจ๎างสํงมาขาดงานหรือลางานด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามต๎องมีการมอบหมายงานให๎ พนักงานส ารอง
ด าเนินการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยเสนอแกํมหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาเห็นชอบในทันที 
 6.2 ผู๎รับจ๎างลงนามสัญญาจ๎างแล๎ว ไมํลงมือปฏิบัติตามสัญญานี้  ผู๎รับจ๎างยินยอมให๎มหาวิทยาลัยปรับใน
อัตราร๎อยละ 0.10 ตํอวัน ของราคาคําจ๎างทั้งหมดตามสัญญาจนกวําผู๎รับจ๎างจะเร่ิมปฏิบัติงานตามสัญญา 
  6.3 เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   พนักงานรักษาความปลอดภัย ของผู๎รับจ๎างต๎องมีระเบียบวินัย  
กรณีประพฤติตนไมํเหมาะสม  เชํน นอนหลับ หรือดื่มสุราในขณะปฏิบัติหน๎าที่ และละทิ้งหน๎าที่ มหาวิทยาลัย
สามารถแจ๎งให๎ผู๎รับจ๎างเปลี่ยนตัวทันทีที่ได๎รับแจ๎ง   
 6.4 กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย ท าความเสียหา ยแกํทรัพย์สินของผู๎รับจ๎างเอง เชํน การลักขโมย 
หรือท าให๎เสียหายแกํผู๎รับจ๎าง  ผู๎รับจ๎างต๎องรับผิดชอบในการกระท านั้นๆ เอง 
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6.5 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยในรอบ 1 เดือน ผู๎รับจ๎างจะต๎องจัดสํง 
แผนการด าเนินงานในแตํละเดือน  พร๎อมรายชื่อพนักงานที่รับผิดชอบในสํวนตําง ๆ ให๎มหาวิทยาลัยทราบกํอน
ลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 7 วัน กํอนการด าเนินงานของเดือนนั้น ๆ ประกอบด๎วย  

6.5.1 รายละเอียดและแผนการด าเนินงาน 
6.5.2     รายชื่อพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย  

6.6 ผู๎รับจ๎างต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายในการสื่อสารส าหรับประสานงาน ในการบริหารงานทุก 
ประเภท  เพื่อผู๎รับจ๎างสามารถติดตํอกับมหาวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  6.7  เมื่อผู๎รับจ๎างได๎รับมอบพื้นที่   อาคาร  และครุภัณฑ์ประกอบอาคารจากมหาวิทยาลัยแล๎ว ต๎องดูแล
รับผิดชอบการช ารุดเสียหาย    และต๎องชดใช๎คําเสียหายหากเกิดการสูญหาย    สํวนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่สามารถพกพาได๎  ผู๎รับจ๎างจะต๎องเสนอแนวทางและมาตรการในการป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สินดังกลําวเอง 
  6.8 ผู๎รับจ๎างต๎องไมํถํายโอนสํวนใดสํวนหน่ึงหรือทั้งหมดของงานที่ผู๎รับจ๎างได๎รับจ๎างจากมหาวิทยาลัย
ให๎บุคคลหรือบริษัทอื่นด าเนินการแทน 
  6.9 ต๎องประชุมประสานงานกับผู๎ควบคุมงานเป็นประจ าทุก 30 วัน เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   6.10 ผู๎รับจ๎างต๎องจัดท าเอกสารแบบบันทึกในการด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือที่
มหาวิทยาลัยให๎ความเห็นชอบตามแบบรายงานที่ผู๎รับจ๎างเสนอ 
 6.11  ผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอยํางเครํงครัด  หากผู๎รับจ๎างละเลยไมํปฏิบัติตาม  ซึ่ง  
ผู๎ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ๎างพิจารณาวําละเลย   หรือไมํปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดแล๎ว
มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญาได๎ทันที โดยไมํต๎องแจ๎งผู๎รับจ๎างทราบลํวงหน๎า 

6.12  ผู๎รับจ๎างต๎องให๎หน๎าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยของแตํละผลัด ต๎องเข๎ารายงาน  
การปฏิบัติงานให๎กับผู๎ที่ได๎รับมอบอ านาจจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก ๆ 15 วัน เพื่อแก๎ไขและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
 
7. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินท่ีสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรม 
 7.1 ผู๎รับจ๎างต๎องรับผิดชอบตํอการสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรม  ตํอทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และของบุคลากร  ที่อยูํในขอบเขตความรับผิดชอบตามราคาที่แท๎จริงแตํไมํเกิน 100,000.- บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
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  7.2 เมื่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เกิดการสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรม ตามข๎อ 7.1  ผู๎รับจ๎าง 
และมหาวิทยาลัยตกลงรํวมกันแตํงตั้งคณะกรรมการประกอบด๎วย ตัวแทนมหาวิทยาลัย จ านวน  2 คน  ตัวแทน
ผู๎รับจ๎างจ านวน  1 คนขึ้นไป  เพื่อรํวมกันพิสูจน์ความสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สิน และพิจาร ณาความ
รับผิดชอบตามสัญญา 
 7.3 เมื่อเกิดการสูญหาย หรือเสียหาย หรือถูกโจรกรรมขึ้น ผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติดังน้ี 
   7.3.1 แจ๎งให๎มหาวิทยาลัยทราบทันที ที่ผู๎รับผิดชอบหรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยหากตรวจพบ
ความเสียหายหรือสูญหาย  พร๎อมแจ๎งราคาคําเสียหายของทรัพย์สินเป็นลายลักษณ์อักษร 
   7.3.2 แจ๎งความด าเนินคดี และยินยอมให๎มหาวิทยาลัยมีสํวนรับรู๎และร๎องทุกข์กับพนักงาน
สอบสวน และให๎ความรํวมมือแกํผู๎รับจ๎าง ท าการสืบสวนบุคคลในที่ท างานของมหาวิท ยาลัย   อีกทั้งให๎สิทธิแกํ
ผู๎รับจ๎างเข๎าท าการตรวจค๎นสถานที่ที่เกิดเหตุโดยทันที   รวมถึง การด าเนินการอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
สืบสวนด๎วย 
  7.3.3 ให๎เวลาแกํผู๎รับจ๎างในการสอบสวน ติดตามเอาทรัพย์สินที่สู ญหายคืน ภายใน 30 วัน  
หากเกินก าหนดเวลาผู๎รับจ๎างต๎องชดใช๎คําเสียหายแกํมหาวิทยาลัยตามสัญญา   

7.4 ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดชอบชดใช๎คําเสียหายแกํมหาวิทยาลัยในกรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได๎รับ 
ความเสียหาย  ถูกท าลาย   ไมํวําความเสียหายนั้นจะปรากฏสาเหตุหรือไมํ  ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดชอบชดใช๎
คําเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น  เว๎นแตํมหาวิทยาลัยจะพิสูจน์ได๎วําความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย      และ/
หรือผู๎รับจ๎างพบเห็นผู๎ที่สร๎างความเสียหาย  และรายงานให๎มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอยํางชัดเจน   
 
8. การยกเลิกสัญญา 

8.1 มหาวิทยาลัยจะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานและแจ๎งข๎อบกพรํองตําง ๆ ของ 
ผู๎รับจ๎างเป็นลายลักษณ์อักษรทุก 1 เดือน โดยหากผลการประเมินดังกลําวไมํผํานการประเมิน ติดตํอกัน 2 คร้ัง 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญาได๎ทันที  
 8.2 การบอกเลิกสัญญา หากปรากฏวําการปฏิบัติหน๎าที่รักษาความปลอดภัยบกพรํองหรือไมํมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได๎กํอนครบสัญญา  โดยจะแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
เป็นลายลั กษณ์อักษร  ไมํน๎อยกวํา 30 วัน  ทั้งนี้อยูํในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย อาจมีเหตุผลอื่นๆ นอกจากนี้   
การบอกเลิกสัญญานี้ผู๎รับจ๎างจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยมิได๎ 
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9. กรณีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อตกลงส าหรับงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย  
 ในกรณีข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับข๎อความหรือด๎วยข๎อปฏิบัติตามข๎อตกลงนี้ก็ดี  อันคูสํัญญาตกลงกันไมํได๎แล๎ว  
คูํสัญญาจะต๎องน าข๎อโต๎แย๎งนั้น  เสนอตํอมหาวิทยาลัยหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายหน๎าที่ เป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาด  และ
คูํสัญญายินยอมตามค าชี้ขาดนั้นทุกประการ  
 

10. ระบบสวัสดิการและการจ่ายเงินค่าแรงพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 10.1 ผู๎รับจา๎งต๎องจํายเงินคําแรงให๎กับพนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน๎าชุดไมํต่ ากวําเดือนละ 7,200 
บาทตํอเดือน  และพนักงานรักษาความปลอดภัยแตํละผลัดคนละ  6,000 บาทตํอเดือน  ยกเว๎นพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจ าประตู 1  แตํละผลัดคนละ 6,700 บาทตํอเดือน 
 10.2 ผู๎รับจ๎างต๎องจํายเงินคําแรงให๎กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ไมํเกินวันที่  5  ของเดือนถัดไป 
 10.3 ผู๎รับจ๎างต๎องท าประกันสังคมให๎พนักงานทุกคนและต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย  
การคุ๎มครองแรงงานอยํางเครํงครัด  
 

11. เครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัย   
  ผู๎รับจ๎างต๎องจัดหาให๎กับพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไมํหักคําใช๎จําย  ดังนี้ 
 11.1 ผู๎รับจ๎างต๎องจัดเคร่ืองแบบให๎พนักงาน จ านวน 2 ชุด พร๎อมรองเท๎าคอมแบต 2 คูํ 
 11.2 ลักษณะเคร่ืองแบบ  เป็นขุดสนามแขนยาว 
 11.3 มีอาร์มสัญลักษณ์ของบริษัทพร๎อมปักชื่อที่หน๎าอกเสื้อ 
 11.4 มีสายนกหวีดสีขาวพร๎อมนกหวีด 
 

12. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 12.1 หัวหน๎าพนักงานรักษาความปลอดภัยต๎องตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน ทุก ๆ  2 ชั่วโมง พร๎อมลงชื่อในสมุดตรวจพื้นที่และการ
ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามจุดตํางๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าที่
เกิดขึ้น ณ พื้นที่ปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย  หากไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ให๎รีบแจ๎ง
ผู๎รับผิดชอบทราบทันที  และเป็นตัวแทนในการติดตํอประสานงานระหวํางมหาวิทยาลัยกับผู๎รับจ๎าง  
 12.2 อ านวยความสะดวกด๎านการจราจรแกํรถทุกชนิดที่เข๎า-ออกบริเวณมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  รวมถึงการบอกเส๎นทาง  สถานที่  และ จุดจอดรถ  ในกรณีที่เกิดการติดขัดของรถยนต์ให๎ใช๎นกหวีด
เป็นสัญญาณเตือนทุกครั้ง  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน  รักษาความสงบเรียบร๎อยและอ านวยความสะดวกใน
ด๎านอ่ืนๆ  แกํมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข๎องตามวัตถุประสงค์การจ๎าง   หากพบเห็นเหตุการณ์โจรกรรมหรือ
การท าลายทรัพย์สินของผู๎ที่เกี่ยวข๎องข๎างต๎น  ให๎ด าเนินการควบคุมและระงับเหตุในขั้นต๎น  พร๎อมประสานงาน
กับผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยในจุดอ่ืน  กํอนรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให๎มหาวิทยาลัยทราบ 
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 12.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยต๎องออกตรวจตราบริเวณที่รับผิดชอบ ทุก ๆ  2  ชั่วโมง และดูแล การจอดรถ
ของบุคลากร  นักศึกษา และผู๎มาติดตํอใช๎บริการ  มิให๎จอดบริเวณที่ห๎ามจอดทุกจุดที่มหาวิทยาลัยก าหนด  กรณีไมํพบผู๎
ขับขี่ให๎แจ๎งบุคลากรของหนํวยงานที่อยูํใกล๎ที่สุด หรือแจ๎งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า ส านักงานอธิการบดี  
ประสานงานกองกลาง เพื่อประกาศหรือแจ๎งตํอไป 
 12.4 พนักงานรักษาความปลอดภัยต๎องใช๎กิริยาวาจาที่สุภาพตํอนักศึกษา บุคลากร  ผู๎มาติดตํอใช๎บริการ
ของมหาวิทยาลัย  ในการตอบข๎อซักถามและอื่นๆ 
 12.5 ให๎เพิ่มความระมัดระวังตํอบุคคลภายนอกและรถทุกชนิดที่ผํานเข๎า-ออกในยามวิกาล   หากพบเห็น
บุคคลหรือยานพาหนะที่ต๎องสงสัยหรือมีเหตุผิดปกติ     ให๎แจ๎งหัวหน๎าพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู๎ที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายทันที   และให๎ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือข๎อก าหนดของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
เป็นกรณีไป 
 12.6 ห๎ามหลับยาม ละทิ้งจุดในขณะปฏิบัตหิน๎าที่และน าบุคคลอ่ืนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที ่  
เข๎ามาในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ (การละทิ้งจุดปฏิบัติหน๎าที่  หมายถึงการที่พนักงานรักษาความปลอดภยัไมํอยูํ
ประจ าจุดหรือในบริเวณพื้นที่ใกล๎เคียงที่ตนรับผิดชอบ    โดยมิได๎แจ๎งให๎หัวหน๎าพนักงานรักษาความปลอดภัย 
หรือผู๎ควบคุมที่มหาวิทยาลัยมอบหมายทราบ  พร๎อมทั้งไมํได๎ตั้งป้าย “ออกตรวจพื้นที่”  และผู๎ควบคุมได๎อยูํรอ
แล๎วอยํางน๎อย 15 นาที  พร๎อมได๎แจ๎งให๎หัวหน๎าทราบ) 
 12.7 ปฏิบัติตามระเบียบ  ข๎อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ที่ใช๎อยูํ ณ ปัจจุบันและที่จะออกใช๎ในภายหน๎า 
 12.8 แตํงกายด๎วยเคร่ืองแบบตามที่ผู๎รับจ๎างก าหนดให๎เรียบร๎อย   โดยเครื่องแบบต๎องสะอาดเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน๎าที่เป็นผู๎รักษาความปลอดภัย 
 12.9 ห๎ามสูบบุหรี่  ดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิดขณะปฏิบัติหน๎าที่หรืออยูํภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
โดยเด็ดขาด และห๎ามมีอาการมึนเมาขณะปฏิบัติหน๎าที่        (กรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยไมํปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในข๎อนี้    ผู๎รับจ๎างจะต๎องเปลี่ยนตัวผู๎ปฏิบัติงานข๎างต๎นให๎แกํมหาวิทยาลัยภายในวันรํุงขึ้นหลังจากที่
ได๎รับแจ๎ง) 
 12.10 ดูแล มิให๎รถเข็น รถขายของ  หาบเรํ  และรถเก็บของเกํา ที่ไมํมีใบอนุญาตเข๎ามาในบริเวณ
มหาวิทยาลัย   กรณีเป็นรถชํางซํอมตํางๆ  หรืองานกํอสร๎าง ให๎โทรศัพท์แจ๎งกองอาคารสถานที่ ทราบกํอน 
 

13. การปรับ 
13.1 ในกรณีที่ผู๎ประสานงานหรือหัวหน๎าสํวนงานไมํมาปฏิบัติงานปรับ 500.- บาท/ผลัด/คน 
13.2 ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยไมํมาปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานน๎อยกวํา 12 ชั่วโมง/ 

คน/วัน ปรับ 350.- บาท/คน/ผลัด 
13.3  กรณีที่ผู๎ประสานงานหรือหัวหน๎าสํวนงานของผู๎รับจ๎าง เข๎าปฏิบัติงานสาย 2 คร้ัง/ทุก 15 วัน        

ให๎ถือวําไมํมาปฏิบัติงาน 1 วัน และด าเนินการปรับในอัตราตามข๎อ 13.1 
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13.4  กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยแตํละจุดไมํมีวิทยุสื่อสาร ปรับจุดละ 500.- บาท/จุด/ผลัด 
13.5  กรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยแตํละจุดไมํมีไฟฉาย กระบอง กุญแจมือ ปรับ 300.- บาท/    

จุด/ผลัด 
  13.6 กรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยไมํติดป้ายชื่อแสดงตนขณะปฏิบัติหน๎าที่ ปรับ  300.- บาท/  
จุด/ผลัด 

13.7  กรณีทีม่หาวิทยาลัยตรวจพบวําพนักงานรักษาความปลอดภัย ละทิ้งหน๎าที่บริเวณที่ รับผิดชอบ     
โดยไมํมีเหตุอันควร ปรับ 500.- บาท/จุด/ผลัด 
 
 

14. สถานท่ีปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมแต่ละจุด 
 

14.1 ผลัดกลางวัน ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง 06.00-18.00 น. 
 พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 19 อัตรา ท าหน๎าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร   พร๎อม
ท าการบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันที่เกิดขึ้น โดยวิธีการสลับเวลาการตรวจตราแตํละอาคาร  ดังนี้  

14.1.1หัวหน๎าชุด 1 อัตรา ท าหน๎าที่ ตรวจดูแล พร๎อมประสานงานกับพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย ประจ าจุดตรวจตําง ๆ  พร๎อมทั้งดูแลจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า ต๎องท าธุระ
สํวนตัว  (เข๎าห๎องน้ า) และไมํมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า เชํน บริเวณหอประชุมกาสะลองค า   โรงยิม  
และอาคารพัสดุส านักงานอธิการบดี  เป็นต๎น 

14.1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย ชาย 17 อัตรา  หญิง  1  อัตรา  ท าหน๎าที่ตาม     
ข้อ 3. หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และ ข้อ 12. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  
และประจ าจุดในสถานที่ตําง ๆ ดังนี้ 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

01 ประตูเข๎า – ออก 
 (ประตู 1) 

2 อัตรา 1. อ านวยความสะดวก  จัดการจราจร ทางแยกเข๎า
ประตู 1   ภาคเช๎า เวลา 7.30 -8.30 น.   
ภาคกลางวัน  11.30 -12.30 น. และภาคเย็น เวลา  
16.45 – 17.30 น. 
2. เปิดไฟฟ้าแนวถนนเกาะกลาง  ป้ายหน๎า
มหาวิทยาลัยถนนพหลโยธิน จุด เสาสูง   
ที่พระรูป  ป้ายประชาสัมพันธ์ และไฟสํองป้าย CRU  
บริเวณประตู 1 และบริเวณใกล๎เคียงตามสถานการณ์
สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอนออกเวร 
 3. ตรวจตามแนวร้ัวประตู 1 ถึงประตู 2 

02 ส านักงานอธิการบดี ,  
อาคาร 
VISITORCENTER, 
บริเวณสวนไผํ ,ที่จอดรถ
หน๎าต๎ู ATM , ตามแนว
ถนนข๎าง-หลัง-ลานจอด
รถส านักงานอธิการบดี 
และหน๎าบัวตอง 

1 อัตรา 
(หญิง) 

1. เปิด-ปิดประตูม๎วนอาคารส านักงานอธิการบดี 
2. เปิดไฟฟ้าโดยรอบอาคาร ตามสถานการณ์สภาพ
อากาศ ระหวํางเวลา 18.00 – 19.00 น. กํอนออกเวร 
3. ประจ าทางเข๎าอาคารส านักงานอธิการบดี 
4. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

03 ส านักสํงเสริมวิชาการ , 
คณะมนุษยศาสตร์ , 
โรงแรมราชภัฏอินน์ 
ถนนและ ลานจอดรถ
โดยรอบอาคาร 

1  อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

04 คณะสังคมศาสตร์ , คณะ
ครุศาสตร์ , อาคารราช
บรรณครินทร์  ถนนและ
ลานจอดรถโดยรอบ
อาคาร 

1 อัตรา 
 

1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

05 คณะวิทยาการจัดการ , ศูนย์
วัฒนธรรม , อาคารศิลปะ , 
อาคารมนุษย(์ใหมํ)  , อาคาร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว 
ถนนและลานจอดรถ
โดยรอบอาคาร 

1 อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

06 สวนสมเด็จ , อาคาร
พิพิธภัณฑ์ชีวิต ,   วิทยาลัย
แพทย์พื้นบ๎าน ฯ ถนนและ
ลานจอดรถโดยรอบอาคาร  

1  อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

07 ประตู 2 (ป่าแฝก) และ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน  4 อาคาร 

1 อัตรา 1. อ านวยความสะดวก  จัดการจราจร ทางเข๎าประตู 2   
ภาคเช๎า เวลา 7.30 -8.30 น.   และภาคเย็น เวลา  16.45 – 
17.30 น. 
3. ปิดประตใูหญํเวลา 18.00 น. 
4.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

08 ศูนย์บริการสุขภาพ ,  
สนามกอฟล์,กองพัฒนา
นักศึกษา , ส านักงาน
หอพักบริการ, หอพัก
นักศึกษาชาย,  สนามกีฬา
ราชภัฏรวมใจ, กอง
อาคารสถานที่-ที่เก็บของ-
ยานพาหนะ, ถนนและ
ลานจอดรถโดยรอบ
บริเวณอาคาร 

1 อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวําง
เวลา 18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

09   หอพักหญิง 6 หอ   1 อัตรา 1. ตรวจตราดูการเข๎าออกของบุคคลภายนอก 
2. เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.   กํอนออกเวร 

10 ศูนย์อาหาร,เวทีกลางแจ๎ง, 
อาคาร Biotech 1 และ 2 , 
โรงพยาบาลสัตว์ ,  อาคาร
นิติศาสตร์ , โรงเรียนสาธิต 
ถนนและลานจอดรถ
โดยรอบอาคาร 

1 อัตรา 1. อ านวยความสะดวก  จัดการจราจร ภาคเช๎า เวลา 7.30 -
8.30 น.   และภาคเย็น เวลา  15.30 – 17.00 น.2.เปิดไฟฟ้า
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 18.00 – 19.00 
น.   กํอนออกเวร 
3. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

11  อาคาร 25 ปี ราชภัฏ ,
อาคารยุพราช ฯ บริเวณ
ถนนและลานจอดรถ
โดยรอบอาคาร 

1  อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

12 คณะวิทยาศาสตร์ฯ , คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ (2) , 
หอประชุมสุพรรณิการ์ 
บริเวณถนนและลานจอด
รถโดยรอบอาคาร  

1 อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

13 ประตู 3 (บ๎านโป่งพระ
บาท)  

1 อัตรา 1. อ านวยความสะดวก  จัดการจราจร ทางแยกเข๎าประตู 1   
ภาคเช๎า เวลา 7.30 -8.30 น.  และภาคเย็น เวลา  16.45 – 
17.30 น.  
2.  ตรวจตามแนวร้ัวประตู 3 ถึงประตู 4 
3. ปิดประตูใหญํเวลา 18.00 น.  

14 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (IT) , อาคาร
เรียนรวม 2 ,อาคารกอง
วิเทศฯ-ประกันคุณภาพฯ,
อาคารส านักวิจัย   

1 อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

15 กลุํมอาคารปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฯ , อาคาร
เซรามิกส์ , อาคารโยธา , 
อาคารกองวิเทศฯ, 
ส านักวิจัย , อาคารศูนย์
พัฒนาและวิจัย
เทคโนโลยี  บริเวณถนน
และลานจอดรถโดยรอบ
อาคาร 

1 อัตรา 1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

16 อาคารศูนย์การศึกษา
นานาชาติลุํมน้ าโขง , 
ศูนย์ความหลากหลาย , 
หอดูดาว   

1 อัตรา 
 

1.เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

17 อาคาร Uni-house , 
บ๎านพักอาจารย์  

1 อัตรา 
 

1.ตรวจตราดูการเข๎าออกของบุคคลภายนอก 
2. เปิดไฟฟ้าตามสถานการณ์สภาพอากาศ ระหวํางเวลา 
18.00 – 19.00 น.  กํอนออกเวร 
2. ดูแล การลืมกุญแจติดรถและจัดเก็บสํงผู๎ควบคุม 

 
 

14.2  ผลัดกลางคืนปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง 18.00 – 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
 พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด 18 อัตรา ท าหน๎าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร  พร๎อม
ท าการบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันที่เกิดขึ้น โดยวิธีการสลับเวลาการตรวจตราแตํละอาคาร  ดังนี้  

14.2.1 หัวหน๎าชุด 1 อัตรา ท าหน๎าที่ ตรวจดูแล พร๎อมประสานงานกับพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย ประจ าจุดตรวจตําง ๆ  พร๎อมทั้งดูแลจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า ต๎องท าธุระ
สํวนตัว  (เข๎าห๎องน้ า)  และปิดประตูเล็ก ประตู 2 และประตู  3  เวลา  20.00 น. 

14.1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยจ านวน 17 อัตรา ท าหน๎าที่ตาม    ข้อ 3. หน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และข้อ  12.   หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  และประจ าจุด
ในสถานที่ตําง ๆ ดังนี้ 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

01 ประตูเข๎า – ออก (ประตู 
1) 

2 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนนเกาะกลาง  ป้ายหน๎า
มหาวิทยาลัยถนนพหลโยธิน จุด เสาสูง   
ที่พระรูป  ป้ายประชาสัมพันธ์ และไฟสํองป้าย CRU  บริเวณ
ประตู 1 และบริเวณใกล๎เคียงตามสถานการณ์สภาพอากาศ 
เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอนเข๎าเวร 
2. ปิดประตูขาออกเวลา 20.00 น. 
3. ปิดประตูขาเข๎าและปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
4. ตรวจตรารถเข๎า-ออก  และบันทึกเลขทะเบียนรถเข๎าต้ังแตํ
เวลา 22.00 น. 

02 กลุํมอาคาร ส านักงาน
อธิการบดี ,Visitor 
Center ,ส านักสํงเสริม
วิชาการ , คณะ
มนุษยศาสตร์ ,คณะ
สังคมศาสตร์ , คณะครุ
ศาสตร์ , อาคารราช
บรรณครินทร์   

2  อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณใกล๎เคียง
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอน
เข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง ทุก 1 
ชั่วโมง สลับกัน 

03 คณะวิทยาการจัดการ , 
ศูนย์วัฒนธรรม , อาคาร
ศิลปะ , สวนสมเด็จ , 
วิทยาลัยแพทย์พื้นบ๎าน ฯ 
, อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต   

2 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณใกล๎เคียง
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอน
เข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง ทุก 1 
ชั่วโมง สลับกัน 
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รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

04 อาคาร 25 ปี ราชภัฏ  ,
อาคารยุพราช  , คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ, 
หอประชุมสุพรรณิการ์   

2  อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณใกล๎เคียง
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอน
เข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง ทุก 1 
ชั่วโมง สลับกัน 

05 อาคารกองวิเทศฯ-
ประกันคุณภาพ ฯ , 
อาคารศูนย์พัฒนาและ
วิจัยเทคโนโลยี  , อาคาร
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฯ
,  อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (IT) , 
อาคารเรียนรวม 2   

2 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณใกล๎เคียง
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอน
เข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง ทุก 1 
ชั่วโมง สลับกัน 

06 กลุํมอาคารปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม , อาคาร
เซรามิกส์ , อาคารโยธา ,
อาคารศูนย์การศึกษา
นานาชาติลุํมน้ าโขง , 
ศูนย์ความหลากหลาย
,หอดูดาว , อาคารมิตร
สัมพันธ์ไทยจีน,อาคาร
ดนตรี   

2 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณใกล๎เคียง
ตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 19.00 น.กํอน
เข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง ทุก 1 
ชั่วโมง สลับกัน 

 
 
 
 
 
 



-15- 
 

รหัสพื้นท่ี สถานท่ีปฏิบัติงาน จ านวนคน หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากข้อ 3. และข้อ 12. 

07 ประตู 2 (ป่าแฝก) ,  
 ศูนย์บริการสุขภาพ ,  
สนามกอฟล์,กองพัฒนา
นักศึกษา , สนง.ที่พักบริการ, 
หอพักนักศึกษาชาย,  สนาม
กีฬาราชภัฏรวมใจ, กอง
อาคารสถานที่ -ที่เก็บของ-
ยานพาหนะ, ศูนย์อาหาร,  
หอประชุมกาสะลองค า, พละ
ศึกษา, ที่เก็บพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี  

2 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณ
ใกล๎เคียงตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 
19.00 น.กํอนเข๎าเวร 
2. ปิดประตู 2 เวลา 18.00 น. และเปิดประตูเวลา 
6.00 น. 
3. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
4. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง 
ทุก 1 ชั่วโมง สลับกัน 

08 หอพักนักศึกษาชาย 1 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณ
ใกล๎เคียงตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 
19.00 น.กํอนเข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง 
ทุก 1 ชั่วโมง สลับกัน 

09 หอพักหญิง 6 หอ   1 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณ
ใกล๎เคียงตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 
19.00 น.กํอนเข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง 
ทุก 1 ชั่วโมง สลับกัน 

10 อาคาร Uni-house , บ๎านพัก
อาจารย์   

1 อัตรา 1.  ตรวจสอบการเปิดไฟฟ้าแนวถนน และบริเวณ
ใกล๎เคียงตามสถานการณ์สภาพอากาศ เวลา 18.00 – 
19.00 น.กํอนเข๎าเวร 
2. ปิดไฟบางจุดที่ก าหนด เวลา 22.00 น. 
3. ตรวจตราบริเวณรอบอาคารและพื้นที่ใกล๎เคียง 
ทุก 1 ชั่วโมง สลับกัน 
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