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���������������������������������������	
	������������������������������ !����	��"�����	�#$!����%� �&������#�����
���������������������'��!�( ������������� !�������!� ( 	)��������	��"�����	�#$�*� ���	�+�%���(� %��,-./�0�1,�2�����3��"!&#�4�����&�!���(��"!#	��������#��#	�#
��$5�6!(
������������#�77��!�( �&�������������������%#�77�6!(
�����#% ��������4�% (���
���84��(� %�!� (�����(���	4��������#% �����9	����: 	#�4�	��4�% (����;��<����:�4�;�4�% (������������4� 	�(���(��;��9;�&��#����9
� �#��+!��3��=�����������������
�����4���:��*������	�� !���&��4���:������#�('�>�<��4�% (�����?�������#��������&��!� (5�6!(
������������'�(*��-��@����&
% ��&�� �#�"�9A� ���#�����<���#��������� !�������!� ( 	)��������	��"�����	�#$
�������B��?����������������������������/�����+�%��������������6(��$�% ����������(;��<���#����(�;������<��(;��<���#��*4�&�%�4� 	�(���(���'�C���(���(�=� �������B���� !����	��"�����	�#$�4�;�+�%�����������D��������������<�!< �����&<%�<���(%������)���*�������� !����	��"�����	�#$��?���?����������������������������0�����+�%�������+!�������#	�)	E4�;� ���������FA������C	�#)+�%(��<A?�B��+�(� ��&
%��:���<�����(;��<���#��+!���D�#���*4�#�����#	�)	E&�� ����������%� %���?�����������������������������G,��������(;��<���#��
����������(�*�������!F;?���!����'���:!� (�	��"�����	�#$3HIJKLMNOPK�QNRJMOSJOL�TMNKUMJSJOLV�J�2�QT5�<�������7����������������������������������GG��������(;��<���#��FA��+!�����!��;�������%#�77�
����������(�*�������!F;?���!����'���:!� (�	��"�����	�#$�3HIJKLMNOPK�QNRJMOSJOL�TMNKUMJSJOL�V�J�2�QT5�<�������7�������
�����=����������������D�4�!����������������������������G���������(;��<���#��
���+�%�(�%*�:����������+�%&#!���7����(�����(�%�(�4�;�&#!���7����(�����(�%�(+�%9��
�����9� �*�#���#D��7�
�����=�����������������D�4�!����������������������������GW��������(;��<���#��FA��+!�����!��;�������%#�77�
������&���%�(��	��%����7��)������ ��&
%����%�(��	�&
%����?�FA�������%�+�%��	�#��4�;������%#�77�����%�(������	�#!�"+!��
�����=����������������D�4�!XXXXXXXXXXXXXXXXXYZXXXX[\]̂_̀ầbcdeafghijah����������������������������(;��<���#����
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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศเลขที่ 64/2561 
---------------------------------------------------- 

 

1. ความเป็นมา 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถานศึกษาทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่ชุมชน  

ปัจจุบันมีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก ซ่ึงมีวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นจํานวนมาก      
จึงจําเป็นต้องดูแลรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและดูแลทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการถูกทําลายหรือการโดนโจรกรรม รวมถึงความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และอํานวยความสะดวกด้านระบบการจราจร 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
2.2 จัดการจราจรในพื้นที่ของวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีความสะดวก ในการสัญจร ตามที่วทิยาลัย ฯ  

มอบหมาย รวมทั้งให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผูท้ี่มาติดต่อราชการ 
2.3 ตรวจตรา ลาดตระเวน ตามจุดที่วิทยาลัย ฯ กําหนดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันทรัพย์สนิ          

ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ให้ถูกทําลายหรือสูญหาย 
2.4 เพ่ือให้การประกวดราคาจ้างเหมาเป็นไปอย่างกว้างขวางมีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถ 

ตรวจสอบได้ 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทําความสะอาดอาคารสถานท่ีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ท่ัวไปท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ 

แล้วหรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่ 

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 705,879.40.- บาท (เจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) โดยต้อง
เป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ
และสามารถตรวจสอบได้ (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินงวดงานและหลักฐานการเสียภาษี
ของหน่วยงานนั้นจากกรมสรรพากรมาแนบด้วย) โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับแต่วันแล้วเสร็จถึงวันเสนอ
ราคาข้อเสนองานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศนี้ 



รายละเอียดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
............................................................... 

 
1. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา      
ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กําหนดไว้ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยให้แก่สถานท่ีราชการและทรัพย์สิน       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้ังอยู่เลขท่ี 80 หมู่ท่ี 9 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
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 พ้ืนท่ีจุดประจําการ  ประตู 1  อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย แก่ผู้สัญจร             
ผ่านเข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบ 
บันทึกรถท่ีบรรทุกสิ่งของออกจากมหาวิทยาลัย 
        2.1.2 พ้ืนท่ีจุดประจําการ คณะวิทยาการจัดการ,คณะมนุษยศาสตร์,คณะครุศาสตร์,สํานักวิชา
สังคมศาสตร์  สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ คลอบคลุมถึงพ้ืนท่ี สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม,ตู้เอทีเอ็ม ดูแล          
ความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกการจอดรถ ถอยรถ ตรงลานจอดรถ แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ท่ีมาใช้บริการอํานวยความสะดวกจัดจราจรตรงทางแยก ในช่วงท่ีการจราจรคับค่ัง
ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
        2.1.3 พ้ืนท่ีจุดประจําการสวนสมเด็จ ดูแลความเรียบร้อยพ้ืนท่ีสวนสมเด็จท้ังหมด ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี
บริเวณวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ  สํานักศิลปวัฒนธรรม  สํานักวิชาการท่องเท่ียว  โรงแรมของมหาวิทยาลัย    
อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ  เปิด – ปิด ประตู 5  ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  อํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรและความปลอดภัย แก่ผู้สัญจร ผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย  
        2.1.4 พ้ืนท่ีจุดประจําการอาคารสํานักงานอธิการบดี ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา           
ความปลอดภัยและการจราจร บริเวณสํานักงานอธิการบดี อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ถอยรถ ของผู้บริหาร 
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและผู้ท่ีมาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ ดูแลพ้ืนท่ีหอประชุมกาสะลองคํา ครอบคลุมถึง
พ้ืนท่ี อาคารเกษตร โรงพยาบาลสัตว์ 
        2.1.5 พ้ืนท่ีจุดประจําการบริเวณ  ประตู 2 อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย      
แก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย ดูความสงบเรียบร้อยครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีอาคาร
องค์การนักศึกษา 
       2.1.6 พ้ืนท่ีจุดประจําการ โรงเรียนสาธิต  ดูแลความเรียบร้อย ด้านการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร บริเวณถนนหน้าโรงเรียนสาธิต อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองท่ีมารับเด็ก  ประจําจุดประตูทางเข้า
โรงเรียน ตรวจตราบุคคล ผู้ปกครอง เข้า-ออก ตามช่วงเวลาท่ีโรงเรียนกําหนด ตามการเปิด-ปิดภาคเรียน ในวันท่ี
โรงเรียนมีการเรียน การสอน ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีศูนย์อาหาร , ธนาคาร  
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       2.1.7 พ้ืนท่ีจุดประจําการ หอพักนักศึกษาหญิง,ชาย ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา           
ความปลอดภัย ตรวจสอบรถ เข้า–ออก หอพัก (เฉพาะรถติดสต๊ิกเกอร์ของหอพัก) บ้านพักบุคลากร พ้ืนท่ีโซน      
สนามกีฬาท้ังหมด  อาคารนิติศาสตร์ ศูนย์สุขภาพ 
       2.1.8 พ้ืน ท่ีจุดประจําการ ประตู 3 อํานวยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัย                 
แก่ผู้สัญจรผ่าน เข้า-ออก รวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัย แก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการ                   
ท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ บันทึกรถท่ีบรรทุก สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ออกจากมหาวิทยาลัย  
       2.1.9 พ้ืนท่ีจุดประจําการ อาคาร 25 ปี ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและ    
อํานวยความสะดวก การจอดรถ  ถอยรถ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ท่ีมาใช้บริการ  จัดจราจร     
ตรงทางแยก ในช่วงท่ีการจราจร คับค่ัง ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมดูแลพ้ืนท่ี หอประชุมใหญ่     
หอปรัชญา อาคารยุพราช  โซนสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      2.1.10  พ้ืนท่ีจุดประจําการ บริเวณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 100-102  สํานักวิชาบัญชี 
อาคารสถาปัตย์  ศูนย์วิศวกรรมโยธา  หอประชุมสุพรรณิการ์  อาคารดนตรี ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี อาคารทูบีนัมเบอร์วัน       
ไปจนถึง ประตู 4 เปิด-ปิด ประตู 4  ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด อํานวยความสะดวก การจราจรและ          
ความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจรการสวมหมวกนิรภัย  
       2.1.11 พ้ืนท่ีจุดประจําการ ประจําฝ่ายอาคารและสถานท่ีประจํามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้จัดการโครงการรับนโยบายจากฝ่ายอาคารและสถานท่ี เพ่ือกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย  
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคอยออกตรวจพ้ืนท่ีประจําการอ่ืนๆ ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

2.2 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผลัดกลางคืนปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา 18.00-06.00 น. จํานวน  7 นาย  
หัวหน้าชุด 1 นาย รวม 8 นาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามพ้ืนท่ีจุดประจําการ  ดังนี้ 
        2.2.1 พ้ืนท่ีจุดประจําการ ประตู 1 เปิด –ปิด  ไฟส่องสว่าง  ไฟก่ิง  ไฟอาคาร บริเวณจุดปฏิบัติงาน  
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                 
แก่ผู้สัญจร ผ่านเข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบบันทึกรถท่ีบรรทุกสิ่งของออกจากมหาวิทยาลัย ต้ังจุดตรวจและบันทึกรถท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลัย ตามเวลา   
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
         2.2.2  พ้ืนท่ีจุดประจําการ หอพักนักศึกษา เปิด–ปิด  ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ  ตรวจตราบริเวณหอพักนักศึกษาท้ังหมด  ครอบคลุม
ถึงพ้ืนท่ี สนามกีฬา หอพักบุคลากร  
         2.2.3 พ้ืนท่ีจุดประจําการ ประตู 2 เปิด –ปิด ไฟส่องสว่าง  ไฟก่ิง  ไฟอาคาร บริเวณจุดปฏิบัติงาน   
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                
แก่ผู้สัญจร ผ่าน เข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการปิดประตู      
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหลังจากปฏิบัติหน้าท่ี ปิดประตู 2 แล้วย้ายจุดประจําการไปปฏิบัติหน้าท่ีช่วย             
ณ ประตู 1 
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         2.2.4 พ้ืนท่ีจุดประจําการ ประตู 3 เปิด –ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง  ไฟอาคาร  บริเวณจุดปฏิบัติงาน
ท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ อํานวยความสะดวก การจราจรและความปลอดภัย                
แก่ผู้สัญจร ผ่าน เข้า-ออกรวมถึงกวดขันวินัยจราจร การสวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ผ่านเข้ามาจุดประจําการ  เปิดปิดประตู 
ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หลังจากปฏิบัติหน้าท่ี ปิดประตู 3 แล้วย้ายจุดประจําการไปท่ี สวนสมเด็จ ดูแลพ้ืนท่ี
ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ  สํานักศิลปวัฒนธรรม  สํานักวิชาการท่องเท่ียวโรงแรมในมหาวิทยาลัย 
         2.2.5 พ้ืนท่ีจุดประจําการ จุด อาคาร 25 ปี เปิด –ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณจุด
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ ตรวจตราพ้ืนท่ีดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา    
ความปลอดภัย พ้ืนท่ีหอประชุมใหญ่ หอปรัชญา อาคารยุพราช  โซนสํานักวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์      
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
        2.2.6  พ้ืนท่ีจุดประจําการ คณะวิทยาการจัดการ เปิด –ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร บริเวณ
จุดปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ รับผิดชอบพ้ืนท่ี  คณะมนุษยศาสตร์,คณะครุศาสตร์,
สํานักวิชาสังคมศาสตร์  สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ คลอบคลุมถึงพ้ืนท่ี สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม,ตู้เอทีเอ็ม  
     2.2.7 พ้ืนท่ีจุดประจําการ อาคารสํานักงานอธิการบดี เปิด –ปิด ไฟส่องสว่าง ไฟก่ิง ไฟอาคาร 
บริเวณจุดปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ตามเวลาท่ีเหมาะสม ตามสภาพอากาศ ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษา         
ความปลอดภัย  บริเวณสํานักงานอธิการบดี หอประชุมกาสะลองคํา ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ี ศูนย์อาหารโรงเรียนสาธิต 
จนถึง โรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นหัวหน้าชุดออกตรวจกํากับดูแลความเรียบร้อยตามจุดประจําการ ต่าง ๆ     
ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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แผนที่จุดประจําการ 
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3. ผู้รับจ้างต้องให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
 3.1 ประจําอยู่ ณ.บริเวณทางเข้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย เพ่ือตรวจตรา สอดส่อง ดูแล กวดขันวินัย
การจราจรและความเรียบร้อยของบุคคลหรือรถยนต์ท่ีผ่านเข้า-ออก ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
 3.2 สังเกตตรวจตราเป็นพิเศษ กรณีมีบุคคลภายนอกท่ีเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางท่ี            
ไม่น่าไว้วางใจ ต้องไม่อนุญาตให้เข้าพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย แล้วให้รายงานผู้รับจ้างทราบทันที 
 3.3 เพ่ือป้องกันความเสียหายและสูญเสียและสูญหายของทรัพย์สินท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีของทางมหาวิทยาลัย    
ให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราโดยรอบพ้ืนท่ีท่ัวไปตลอดจนสํารวจตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลท่ีส่อพิรุธ
ไปในทางท่ีไม่ดี ตลอดจนกีดก้ันบุคคลท่ีไม่พึงประสงค์มาให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 
 3.4 ดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวๆไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรมและอ่ืนๆ รวมถึงการช่วยขจัดการ
สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ําท่ีเปิดท้ิงไว้ภายนอกอาคาร 
 3.5 ป้องกันอัคคีภัย และระงับเหตุท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัยโดยฉับพลันแล้วให้รายงานผู้ว่าจ้างทราบทันที 
 3.6 พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญธงชาติลงเสาเพ่ือ
พับเก็บรักษาไว้เวลา 18.00 น.ของทุกวัน 
 3.7 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องอํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับยานพาหนะท่ีเข้า-ออก 
มหาวิทยาลัย 
 3.8 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 
4. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพนักงานท่ีมีสุขภาพดี  มีประวัติดี  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต อายุต้ังแต่ 20 ปี – 45 ปี 
    4.2 เป็นบุคคลท่ีมีใบ สด.43 สด.8 (พ้นพันธะผูกมัดการรับราชการทหารแล้ว) 
    4.3 ได้รับการอบรม ดับเพลิงข้ันต้น ภายใต้การรองรับจากกรมสวัสดิการแรงงาน (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.4 ได้รับการอบรม ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.5 ได้รับการตรวจประวัติ จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(พร้อมเอกสารแนบ) 
    4.6 ร่างกายแข็งแรงพร้อมทํางาน (ใบรับรองแพทย์ 6 เดือน) 
    4.7 สัญชาติไทย 
   4.8 ผ่านการทดสอบร่างกายพ้ืนฐาน (บุคลากรผู้ว่าจ้างเป็นกรรมการทดสอบ) 
    4.9 จบการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษา 

4.10 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของผู้ว่าจ้าง ท่ีกําหนดไว้ โดยเคร่งครัดด้วยความเข้มแข็ง 
และสุภาพ 

4.11 ต้องปฏิบัติตนสุภาพต่อเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ   
4.12 ไม่ติดสิ่งเสพติดให้โทษ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
4.13 ไม่เป็นผู้มีจิตไม่สมประกอบ หรือวิกลจริต 
4.14 ไม่เล่นการพนัน และไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) เล่นเกมส์ เล่นแชท  ออนไลน์ต่าง ๆ ในขณะ

ปฏิบัติงาน 
4.15 ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
4.16 ห้ามนําบุคคลภายนอกมาอยู่ในป้อมยาม 
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4.17 ห้ามปฏิบัติหน้าท่ีต่อเนื่องจากผลัดก่อนหน้า โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้คนละ 1 ผลัด ต่อ 1 วัน เว้นแต่เป็นไป
ตามแผนการรักษาความปลอดภัยผู้ว่าจ้างจะเห็นชอบแล้ว 

 
5. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 5.1 ผู้รับจ้างต้องประกันความเสียหายอันเกิดจากเหตุการณ์โจรกรรมตามมูลค่าจริงภายในวงเงินจํานวน 
20,000/ครั้งโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
             1. ทรัพย์สินท่ีสูญหายต้องมีหลักฐานการมีอยู่ของทรัพย์สินนั้น ๆ 
             2. ต้องมีบันทึกแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นหลักฐานและเจ้าหน้าท่ีสรุปสํานวนว่าเป็นเหตุโจรกรรม 
             3. ต้องมีร่องรอยการงัดแงะ อันซ่ึงเป็นเหตุของการโจรกรรม 
             4. ผู้รับจ้างตกลงจ่ายหากไม่สามารถติดตามทรัพย์สินท่ีสูญหายกลับมาให้แก่ผู้ว่าจ้างได้นับต้ังแต่ผู้ว่าจ้างลง
บันทึกแจ้งความเป็นเวลา 90 วัน 
           5.2 ผูร้ับจ้างรับประกันพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หากเกิดการบกพร่องต่อหน้าท่ี หย่อน
ความสามารถ หรือประพฤติไปในทางท่ีเสื่อมเสียตามข้อตกลงสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ถูกปรับ เป็นจํานวน 
0.01% ของค่าจ้างท้ังหมด / ครั้ง โดยผู้ว่าจ้างต้องทําเป็นหนังสือแจ้งแก่ผู้รับจ้าง 
            5.3 ผู้รับจ้างต้องส่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงแสดงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตรวจการท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีให้ออกตรวจลาดตระเวนดูความเรียบร้อยในเขตพ้ืนท่ีดูแลอย่างน้อย 4 ช่วงเวลา / วัน จัดทําส่งเป็นไฟล์
คลิปวีดีโอแก่ผู้ว่าจ้างทุกๆ 7 วัน นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 
             5.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนการอพยพบุคลากรหากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดเหตุอัคคีภัย 
แสดงแก่ผู้ว่าจ้างภายใน 120 วัน นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี 
             5.5 ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราวันละ 500 บาท / คน / ผลัด หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัด
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยมาประจําจุดท่ีกําหนดไว้ได้ 
             5.6 ผู้รับจ้างยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยปฏิเสธผู้ เข้ามาสู่ พ้ืนท่ีรับผิดชอบของผู้รับจ้าง        
หากเจ้าหน้าท่ีเห็นชอบว่ามีมูลเหตุท่ีอาจทําให้เกิดการผิดเง่ือนไขสัญญาระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง  
              5.7 ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การบริหารจัดการเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย หากผู้ว่าจ้างมีความจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท่ีนอกเหนือจากข้อตกลงสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างแจ้งกับทางผู้รับจ้างผ่าน
ทางผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างก่อน 
              5.8 ผู้รับจ้างเป็นผูร้ับผิดชอบแก่อุปกรณ์อํานวยความสะดวกท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างจัดหามา หากเกิดความ
เสียหาย ชํารุดทางผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลงเองท้ังหมด ท้ังนี้อุปกรณ์อํานวยความสะดวกยังคงเป็น
กรรมสิทธิ์ของทางผู้รับจ้าง 
 5.9 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง จะต้องแต่งเครื่องแบบ (ชุดยูนิฟอร์ม) ของบริษัทผู้รับจ้าง  
ทุกวัน ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน ชุดยูนิฟอร์มต้องสะอาดเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนและมีโลโก้ของบริษัทติดท่ีชุด       
ยูนิฟอร์มด้วย และต้องติดบัตรพนักงานแสดงตนท่ีเสื้อเครื่องแบบ บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทุกคนในเวลาปฏิบัติงาน     
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ บัตรพนักงานให้ระบุชื่อ - สกุล ของพนักงานทุกคน          
ท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ  
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6. การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามแบบท่ี ผู้ว่าจ้าง

กําหนด หากปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม  
ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรค
ข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานตามท่ีผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หากผู้รับจ้างไม่ดําเนินการแก้ไข ผู้ว่าจ้าง         
จะถือเป็นเหตุไม่ปฏิบัติตามสัญญาและทรงไว้ซ่ึงสิทธิจะระงับการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือน นั้นๆ จนกว่า    
ผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไข 

 
7. อุปกรณ์/บริการอํานวยความสะดวก 

1. กรวยจราจร ขนาด 70 CM พร้อมแถบสะท้อนแสง จํานวน 25 ใบ 
2. แผงก้ันจราจร ขนาด 1.5 เมตรพร้อมล้อเลื่อน จํานวน 5 แผง 
3. สปอตไลท์แผงโซล่าเซล ขนาด 30 วัตต์ จํานวน 2 ตัว 
4. หมวกกันน๊อค  จํานวน 10 ใบ 
5. กระเป๋ายาเวชภัณฑ์  จํานวน 3 ใบ 
6. รถมอเตอร์ไซค์ตรวจการณ์ 1 คัน 
7. รถกระบะขนย้ายอุปกรณ์  
8. แอพพลิเคชั่น รายงานเฝ้าติดตามการทํางาน 24 ชม. 
9. เสื้อการ์ดพร้อมโฟมลดแรงกระแทก (เฉพาะผลัดกลางคืน) จํานวน 8 ชุด 
10. เข็มขัดสนาม จํานวน 19 ชุด 
11. ไฟฉายแรงสูง A2 จํานวน 19 อัน (สํารอง 5 อัน) 
12. กระบอง 4 ท่อน ประจํากาย จํานวน 19 อัน (สํารอง 5 อัน) 
13. วิทยุสื่อสาย ขนาด 5W จํานวน 19 เครื่อง (สํารอง 5 เครื่อง) 
14. กระบองไฟพร้อมนกหวีด จํานวน 19 อัน (สํารอง 5 อัน) 
15. กล้องบุคคล (เฉพาะการออกตรวจ) จํานวน 19 กล้อง (สํารอง 5 กล้อง) 
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กรวยจราจรขนาด 70 CM 

กรวยจราจรขนาด 70 Cm คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ 36x36 Cm 1.1 Kg 

 
แผงกั้นจราจรขนาด 1.5 เมตร 

ขนาดความสูงรวมล้อ 100 ซม. ขนาดความยาว 150 ซม. ล้อขนาด 4น้ิว 
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สปอตไลท์โซล่าเซล ขนาด 30 W 
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กระเป๋ายาเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ่ืองต้น เช่น Bandage แอลกอฮอลล้างแผล เฝือกผับ เป็นต้น 

 

 
เสื้อการ์ดทรงJPCพร้อมโฟมซับแรงกระแทกใช้ออกตรวจเวรยามวิกาล  

เข็มขัดสนาม 191 เส้นใหญ่ สายแข็ง มีกระดุม 2 เม็ด 4 ชุด 
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ไฟฉายแรงสูง A2 

สว่าง 950LM  
Body ทําจาก Aluminium แข็งแรง นํ้าหนักเบา ทนทาน 

มี 5 Mode (High, Medium, Low, Strobe) 
Mode 1 : สว่าง 950LM ใช้งานต่อเน่ือง 1.5 ช่ัวโมง 
Mode 2 : สว่าง 700LM ใช้งานต่อเน่ือง 3 ช่ัวโมง 
Mode 3 : สว่าง 400LM ใช้งานต่อเน่ือง 5 ช่ัวโมง 

Mode 4 : Strobe โหมดกระพรบิรัว 
Mode 5 : SOS โหมดขอความช่วยเหลือ 

 

 
กระบอง 4 ท่อน หรือด้ิว 

สีดํา ขนาด 4 ท่อน ความยาวตอนยืด 26 น้ิว ความยาวตอนเก็บ 8 น้ิว 
นํ้าหนักประมาณ 450 กรัม แข็งแรงทนทาน 
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ขนาด ความยาว 29.5 CM 

มีแม่เหล็ก สามารถดดูติดเข้ากับวัตถุโลหะได ้
ใช้ถ่าน AA จํานวน 3 ก้อน กระพริบแบบ 3 จังหวะ 

การทํางาน 3 จังหวะ ไฟกระพริบ ไฟค้าง และไฟฉาย 
ใช้สําหรับให้สญัญาณจราจรได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าท่ี 

ขนาด :  ยาว 29.5 เซนติเมตร เสน้รอบวงของด้าม 12 เซนตเิมตรนํ้าหนัก : 0.18 k 
 

 
วิทยุสื่อสารกําลงัสง่ขนาด 5 W 

คุณสมบัติ 
                                            -  ช่องความถ่ี  245 MHz 
                                            -  ช่องการใช้งาน 199 ช่อง 
                                            -  สามารถรบัฟังวิทยุ FM 
                                            -  ขนาดมินิท่ีมีเอาท์พุท 5W 
                                            -  แบตเตอรี่มคีวามจุ 1300 มิลลิแอมป์ 
                                            -  สามารถเลือกระดับการปรับสัญญาณรบกวน 
                                            -  หน้าจอ  LCD 
                                            -  มีฟังก์ช่ันสแกน 
                                            -  มีฟังก์ช่ันล็อคแป้นพิมพ์ 
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            กล้องบุคคลตรวจการ 

                  Item     Parameters                                           Image sensor                  1/4 COMS        . 
                   Video format    AVI                                           Video encoding               M-JPEG           . 
                   Video resolution  640*480 VGA                          Video frame rate             29~30 FPS       . 
                   Picture format     JPG 1280*960                         The ratio of image           4:3         .          
                   Supporting system   Windows me/2000xp 2003/ vista  Working hour    About 180 minutes  . 
                   Charge pressure        DC-5V                              Interface type                 MINI 5pin USB   . 
           Storage support     TF card (up to 8G )             Battery type High-capacity polymer lithiupolymer  
                   Charging time         About 3 hours                     Operating Temperature    0~40        . 
                    Size    60*23*11 MM       . 
 
 

***************************** 
 


