
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR ) 

งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๓ พื้นที่ (เทคนิคกรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พระนครใต)้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

๑.ความเป็นมา 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๓ พ้ืนที่ (เทคนิคกรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ ,        
พระนครใต้) มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ด้วยมีจ านวนบุคลากรและนิสิตนักศึกษา มาใช้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ต้องเพ่ิมความ
เข้มงวดมากข้ึนในการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยด้านทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้สูญหาย 
 ๒.๒ เพ่ือดูแลการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดความคล่องตัว 
 ๒.๓ ตรวจตราลาดตระเวน ตามจุดที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  และมีผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อย 
นับตั้งแต่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ ถึงวันยื่นซองเสนอราคา ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน            
ที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือได้ โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาคู่สัญญา พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องในวันยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาบนพ้ืนฐาน ที่ไม่ต่ ากว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ า และจ่ายค่าแรงเพ่ิมสาหรับ
วันหยุดและ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 ๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๔. คุณลักษณะเฉพาะ 
 ผู้รับจ้างต้องบริการรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกการจราจรบริเวณภายในและ
โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทั้ง ๓ พ้ืนที่ (เทคนิคกรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ ,               
พระนครใต)้  
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มด า เนินงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่เวลา ๐๖ .๐๐ น .                  
ของวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา               
ด าเนินการ ๑๒ เดือน 
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้เมื่อด าเนินงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ในแต่ละงวดเดือน โดยท าหนังสือ
แจ้งการส่งมอบงานประจ างวดเดือนนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
๗. ราคากลางในการจ้างเหมา 
 การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทั้ง ๓ พ้ืนที่ 
(เทคนิคกรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พระนครใต้) จ านวน ๔๙ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน วงเงินงบประมาณ          
๑๐,๖๙๗,๑๗๒.- บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทรศัพท์ o๒-๒๘๗-๙๗๒๕ 
เว็ปไซต์ : http://www.rmutk.ac.th/ 
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ลงช่ือ.................................................................................ประธานกรรมการ 

 (นายเสน่ห์ สัพทานนท์) 

ลงช่ือ.................................................................................กรรมการ 

 (นายณัฐเสกข์ เรืองศิริ) 

ลงช่ือ.................................................................................กรรมการ 

 (นายยศกร สายม่ัน) 

ลงช่ือ.................................................................................กรรมการ 

 (นายปราโมทย์  พลิคามิน) 

ลงช่ือ.................................................................................กรรมการ 

 (นายวิทยา พันธ์วิไล) 

ลงช่ือ.......................................................................กรรมการและเลขานุการ 

 (นางอุษณีย์ วงษ์สวัสดิ์) 

ลงช่ือ......................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาววรรณวิภา คุณโทเงิน) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการรกัษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑.๑ หน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๑.๑.๑  รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน บุคคล และยานพาหนะ โดยต้องดูแล

ป้องกันทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเดือดร้อน ร าคาญ หรือเกิดความเสียหายและสูญหายแก่ผู้ว่าจ้าง โดยเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ                     
ต้องรีบรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ และกรณีประสบเหตุการณ์ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุเพลิงไหม้ จะต้องเข้า
ระงับเหตุอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง หากเกินความสามารถ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยดับเพลิง           
และอ านวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ 

๑.๑.๒ เข้าใจภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบแต่ละจุด  ตลอดจนความรู้อ่ืน           
ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างด ี

๑.๑.๓ อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่ผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย 
๑.๑.๔ ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 

อันได้แก่การบังคับให้เป็นไปตามเครื่องหมายจราจร การจอดรถ และการเข้า - ออก พ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
๑.๑.๕ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆ ที่ผ่านเข้า - ออก 
๑.๑.๖ ควบคุมการเปิด - ปิดประตูรั้วเข้า - ออก รอบบริเวณมหาวิทยาลัย 
๑.๑.๗ เปิด - ปิด ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้ 
๑.๑.๘ หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่หัวหน้าชุดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

แทน ผลัดกันท าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในผลัดที่
รับผิดชอบ รวมถึงการพร้อมรับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และหัวหน้าชุดจะต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบในวันรุ่งขึ้น หรือวันท าการถัดไป 

๑.๑.๙ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่หัวหน้า
ชุดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะต้องแจ้งเหตุให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบในทันท ี

๑.๑.๑o หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน   
ผู้รับจ้างก่อนน าไปปฏิบัติ  

๑.๑.๑๑  หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ต้องชี้แจง และก ากับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่มาประจ าการใหม่จนกว่าสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่    
ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑.๑๒ หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้างมอบหมายให้ท า 
 



๒ 

๑.๒ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องแบบส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นแบบของผู้รับจ้าง 

ซึ่งต้องมีชื่อ-นามสกุล ที่หน้าอกเสื้อด้านใดด้านหนึ่ง  

๑.๓ จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๑.๓.๑ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชาย ๓๙ คน หญิง ๑๐ คน ประจ าพ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ 

๖ คน,พ้ืนที่บพิตรพิมุข ๒ คน,พ้ืนที่พระนครใต้ ๒ คน (เจ้าหน้าที่ผู้หญิงต้องประจ าผลัดกลางวันเท่านั้น)                 
และหัวหน้าชุด ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน โดยแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น ๒ ผลัด ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 

ผลัดที ่๑ (ผลัดกลางวัน) ตั้งแต่เวลา o๖.oo – ๑๘.oo น. ประกอบด้วย 
- หัวหน้าชุด หรือผู้ที่หัวหน้าชุดมอบหมาย จ านวน ๓ คน 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน ๒๙ คน 

ผลัดที ่๒ (ผลัดกลางคืน) ตั้งแต่เวลา ๑๘.oo – o๖.oo น. ประกอบด้วย 
- หัวหน้าชุด หรือผู้ที่หัวหน้าชุดมอบหมาย จ านวน ๓ คน 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน ๒o คน 

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย ๓ พ้ืนที่ ได้แก่ เทคนิคกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ และพระนครใต้ 
แต่ละพ้ืนที่ให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดในแต่ละผลัดดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่เทคนิคกรุงเทพ ผลัดที ่๑ จ านวน ๑๗ คน ผลัดที ่๒ จ านวน ๑๒ คน รวม ๒๙ คน 
- พ้ืนที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ผลัดที ่๑ จ านวน ๗ คน ผลัดที ่๒ จ านวน ๕ คน รวม ๑๒ คน 
- พ้ืนที่พระนครใต้ ผลัดที ่๑ จ านวน ๕ คน ผลัดที ่๒ จ านวน ๓ คน รวม๘ คน 
๑.๓.๒ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะปรับลดจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยจากผลัดหนึ่งไปเพ่ิมอีกผลัดหนึ่งได้ตามความเหมาะสม 

๑.๔ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างต้องคัดเลือกและจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีประสบการณ์และเข้าใจงาน

ด้านการรักษาความปลอดภัย เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่   
ผู้ว่าจ้าง 

๑.๔.๑ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประโยคประถมศึกษา 
- ช่างสังเกต มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
- อายุไม่น้อยกว่า ๒๑ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี    
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าไม่เป็นบุคคลที่ต้อง

คดีอาญาและอยู่ระหว่างการถูกติดตามตัวมาด าเนินคดี 
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- ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ           
- ไม่ติดสุรา หรือยาเสพติด 
- ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
- ไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- เคยท างานรักษาความปลอดภัยมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากร

หรือหน่วยงานที่ตั้งข้ึนเพื่อให้บริการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
- การอ านวยการจราจร 
- การผจญเพลิง 
- การบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๔.๒ หัวหน้าชุด นอกจากต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม 
ข้อ ๑.๔.๑ แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

- อายุ ไม่น้อยกว่า ๓๕  ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี 
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
- เคยท างานรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
- มีลักษณะการเป็นผู้น า และสามารถสรุปรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างด ี

๑.๕ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือใช้ในการรักษาความ

ปลอดภัย ดังนี้ 
๑.๕.๑ เครื่องใช้ประจ าตัวได้แก่ ไฟฉาย นกหวีด กระบอง (ต่อคน) และเสื้อกันฝน  
๑.๕.๒ สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันส าหรับจุดรักษาความปลอดภัยแต่ละจุด 
๑.๕.๓ วิทยุสื่อสารไม่น้อยกว่า ๒o เครื่อง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหามา และคลื่น

ความถี่ของการใช้วิทยุสื่อสาร เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
๑.๖ การลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

       ๑.๖.๑ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการจัดท าระบบลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างก าหนดทั้ง ๒ แบบ 

  ๑.๖.๑ .๑ การลงเวลาปฏิบัติ งานประจ าวัน  ของเจ้ าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย                                          
ให้พนักงานลงลายนิ้วมือ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาให้ ในแต่ล่ะพ้ืนที่ทั้ง ๓ พ้ืนที่ (เทคนิค
กรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พระนครใต)้ และผู้รับจ้างต้องให้พนักงาน ลงลายนิ้วมือก่อนและหลังเลิกงาน 
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  ๑.๖.๑.๒ แฟ้มการลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                
ทั้ง ๓ พ้ืนที่ (เทคนิคกรุงเทพ,บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พระนครใต้) ระบุชื่อพร้อมลงนามเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของผู้รับจ้างที่รับผิดชอบทุกวัน รวมทั้งให้ลงชื่อเข้างานในผลัดกลางวัน เวลา o๖.oo น.                   
และลงชื่อออก เวลา ๑๘.oo น. ผลัดกลางคืนให้ลงชื่อเข้างานเวลา ๑๘.oo น. และลงชื่อออกเวลา o๖.oo น 

๑.๗ การตรวจและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
       ๑.๗.๑ให้ผู้ควบคุมงานและหัวหน้างาน จัดท าเอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน ส่งมอบ 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
 ๑.๗.๑.๑ ใบลงนามปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืนให้น าส่ง           
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบก่อนเวลา ๙.oo น.ของทุกวันท าการ 
 ๑.๗.๑.๒ ใบลงนามปฏิบัติงานของพนักงานในรอบวันที่ผ่านมา ให้น าส่งผู้ว่าจ้างหรือ              
ตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเวลา ๙.oo น.ของทุกวันท าการ เช่นกัน 
 ๑.๗.๑.๓ ใบรายงานปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานประจ าวัน 
         ๑.๗.๒ ให้ผู้ควบคุมงานและหัวหน้างาน จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ า
สัปดาห์ และส่งมอบผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

๑.๘ ข้อห้ามส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๑.๘.๑ ห้ามอ่านหนังสือ ฟังหรือชมรายการบันเทิงจากวิทยุหรือโทรทัศน์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๘.๒ ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๘.๓ ห้ามอาศัยหลับนอนในป้อมยาม หรือในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อออกเวร

แล้วต้องออกนอกพ้ืนที่ 
๑.๘.๔ ห้ามน าบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเข้ามา         

มั่วสุม หรือนอนในป้อมยาม หรือในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
๑.๘.๕ ห้ามแขวนเสื้อผ้า ถุงอาหาร หรือเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ในป้อมยาม ต้นไม้ หรืออาคาร

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จนดูรกรุงรัง 
๑.๘.๖ ห้ามเล่นการพนันในมหาวิทยาลัย 
๑.๘.๗ ห้ามดื่มสุรา เสพของมึนเมาหรือยาเสพติดหรือสารเสพติด ก่อนหรือขณะปฏิบัติหน้าที่ 
๑.๘.๘ ห้ามละทิ้งจุดที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

หรือหัวหน้าชุด หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าชุด 
๑.๘.๙ ห้ามสื่อสารด้วยวาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการดูหมิ่น

ดูแคลนบุคคลอืน่ 
 



๕ 
 

๑.๘.๑o ห้ามปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากผลัดก่อนหน้า เว้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนผลัดตามแผน
ของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว 

๑.๘.๑๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ และเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นห้องน้ า รวมถึงการห้ามต่อกระแสไฟฟ้า หรือน้ าประปาของ
มหาวิทยาลัยไปใช้เอง หรือต่อไปให้บุคคลภายนอกใช้ หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกท าเช่นนั้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อผู้รับจ้างและผู้ร่วมกระท าผิด 

๑.๘.๑๒  ห้ามอนุญาตให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องหมายอนุญาตให้เข้าออก   
ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย เข้ามาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแลกรับบัตรผ่านเข้าออกเป็นการชั่วคราว 

๑.๘.๑๓  ห้ามอนุญาตให้รถยนต์จอดในบริเวณท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้เป็นที่ห้ามจอดรถ 
(ดังแผนที่แนบท้ายเอกสาร) หรือบริเวณที่มี เครื่องหมายห้ามจอดรถ ยกเว้นบริเวณที่ผู้ว่าจ้างหรือ                    
ตัวแทนผู้ว่าจ้างอนุญาต 

๑.๙ เงื่อนไขอ่ืนๆ 
๑.๙.๑ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการคัดเลือกและบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที ่          

ผู้รับจ้างจัดส่งมาเสมือนเป็นนายจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น 
๑.๙.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส ารองตลอดเวลา เพ่ือจัดทดแทนทันที

เมื่อมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขาดเวร 
๑.๙.๓ ผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ส่งมาปฏิบัติหน้าที่แล้วได้ต่อเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้ว ยกเว้นการด าเนินการตาม ๑.๙.๙ และ๑.๙.๑o 
๑.๙.๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ส่งมาปฏิบัติหน้าที่แล้วลาออก หรือถูกเลิก

จ้างผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบโดยส่งส าเนาหนังสืออนุมัติการลาออกหรือค าสั่งเลิกจ้างมาพร้อมกับ
เอกสารตาม ๑.๙.๖ 

๑.๙.๕ ผู้รับจ้างจะต้องไม่น าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในผลัดที่แล้วมา
ปฏิบัติงาน และจะต้องไม่จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานเกินกว่า ๑ ผลัดต่อ ๑ วันยกเว้น       
การปฏิบัติงานต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนผลัดตามแผนการรักษาความปลอดภัย 

๑.๙.๖ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างลายมือชื่อ และเอกสารหรือส าเนาเอกสารรับรองคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑.๔ ถึงผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนมาปฏิบัติงานใน
กรณีท่ีเป็นส าเนาเอกสาร เจ้าของเอกสารต้องลงชื่อรับรองความถูกต้องเอกสารที่ต้องส่งได้แก่ 

 
 



                                         ๖ 

- แบบฟอร์มของผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลแสดงสถานภาพของบุคคล  ประวัติการท างาน           
พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาดไม่เล็กกว่า ๒.๕ เซนติเมตร ถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันส่งเอกสาร จ านวน ๑ รปู 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวบุคลากรออกโดยผู้รับจ้าง ที่ยังไม่
หมดอายุ 

- ส าเนาทะเบียนราษฎร์ 
- ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา 
- ใบรับรองแพทย์ที่รับรองมาแล้วไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้

นั้นถูกส่งตัวมาปฏิบัติงาน 
- หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความ

ปลอดภัย 
๑.๙.๗ ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ถึงผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓o วัน      

นับแต่วันที่ได้รับผลการตรวจสอบจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือภายใน ๓o วัน นับแต่วันที่ส่งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยผู้นั้นมาปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 
o.๑o (o.๑o%) ต่อวันของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา  

๑.๙.๘ ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เช่น สายตรวจ หรือหัวหน้าแผนก หมุนเวียน
เข้ามาตรวจดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน  ในความถี่ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์          
เป็นอย่างน้อย โดยไม่แจ้งก าหนดการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบล่วงหน้า ผู้ตรวจต้องบันทึกผลการ
ตรวจ วัน เวลา ที่ตรวจ และลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันทุกครั้ง 

๑.๙.๙ ในกรณีผู้ว่าจ้าง มีหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
ข้อ ๑.๘ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นทันที          
และจะส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมาปฏิบัติหน้าที่อีกไม่ได้ 

๑.๙.๑o ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากพบว่ามีการกระท าที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือปฏิบัติงาน        
ไม่เต็มเวลาหรือปฏิบัติงานไม่สมกับความเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  หรือกระท าเกินกว่าเหตุ                   
ผู้ว่าจ้าง หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง สามารถสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท าดังกล่าวทันที หรือมีค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้น และผู้รับจ้างต้องจัดหา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทนทันท ี

๑.๙.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบถ้วนตามที่
กฎหมายบังคบั 

 



                                             ๗ 
๑ .๙ .๑๒ ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                  

พ.ศ.๒๕๑๗ โดยอนุโลม 
 

๑.๑o ความรับผิด 
๑.๑o.๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับ หรือค าสั่งโดยชอบของ“ผู้ว่าจ้าง”หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิปรับ “ผู้รับจ้าง”ได้ร้อยละ                   
o.๑o% ของอัตราค่าจ้างเหมาตามสัญญาต่อครั้งต่อหนึ่งเหตุการณ์   โดย“ผู้ว่าจ้าง”จะต้องแจ้งความบกพร่อง 
ในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ “ผู้รับจ้าง” หรือตัวแทนผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (เจ็ด)วันท าการ นับแต่วัน          
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง จึงสามารถด าเนินการปรับได้ เว้นแต่ความบกพร่องตาม ข้อ ๑.๘ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง แต่ต้องปรับอย่างต่ า ๑๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน ๕๐๐ บาท   

๑.๑o.๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในแต่ละผลัดมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน             
“ผู้รับจ้าง”ยอมให้ “ผู้ว่าจ้าง”ปรับร้อยละo.๑o% ของอัตราค่าจ้างเหมาตามสัญญาต่อผลัด ๖o บาท/ต่อคน/
ต่อผลัด/ต่อชั่วโมง  

ในกรณแีต่ละผลัดหากปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ ชั่วโมงให้คิดค่าปรับ ในอัตรา ๖o บาท/ต่อคน/
ต่อผลัด/ต่อชั่วโมง จนถึงเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนตาม
สัญญาหรือจนถึงวันที่“ผู้ว่าจ้าง”บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี 

 ๑.๑o.๓ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
ชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริงตามราคาปัจจุบันหลังจากหักค่าเสื่อมราคาตามอายุใช้งานของทรัพย์สิน แต่ไม่
เกินราคาเดิมทีผู่้ว่าจ้างจัดหามา  หรือชดใช้ความเสียหายเป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าความ
เสียหายหรือสูญหาย ที่เกิดจากการโจรกรรมต่อทรัพย์สินที่เก็บไว้ในอาคาร ซึ่งปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือ
ท าลายเครื่องกีดขวาง หรือท าลายสิ่งกีดกั้นที่มีไว้เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สิน ผู้ว่าจ้างต้องมีหลักฐานแสดงว่ามี
ทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม แต่ถ้าทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายอยู่นอกอาคาร แต่อยู่ใน
บริเวณที่ระบุในข้อ ๑.๓.๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตา หรือเป็นทรัพย์สินที่       
ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด และจ านวน โดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว 

๑.๑o.๔ ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือสูญหายโดยผู้ว่าจ้างมีส่วนร่วมในเหตุด้วย 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันพิจารณาสัดส่วนของความรับผิดแต่ละฝ่าย 

๑.๑o.๕ ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับ และหรือค่าชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน
ในทันทีท่ีได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะหักค่าปรับ และหรือค่าชดใช้ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน
จากค่าจ้างทีจ่ะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้จนครบจ านวน 

 
 



                                         ๘ 

๑.๑o.๖  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างเลือกที่จะเสียค่าปรับหรือชดใช้ความเสียหาย         
หรือสูญหายของทรัพย์สิน โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน หรือเห็นว่าผู้รับจ้างค้าก าไรจากการ
ปฏิบัติผิดสัญญาทั้งที่ผู้ว่าจ้างได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้รับจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกเลิกสัญญา 
ซึ่งก าหนดวันสิ้นสุดสัญญาถึงผู้รับจ้าง และปฏิบัติตามข้อ ๑.๑๐.๔ สงวนสิทธิที่จะเรียกร้องหนี้ค้างช าระหากเงิน
ค่าจ้างไม่เพียงพอกับค่าปรับและหรือค่าเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน 
  ๑.๑o.๗  ในกรณีที่ เจ้ าหน้าที่ ของ“ผู้ รับจ้ าง”ไม่มี อุปกรณ์  ตามสัญญาข้อที่  ๑ .๕                  
หรือมีแต่ไม่ครบ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง มีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้ ครั้งล่ะ ๕oo บาท ต่อหนึ่งเหตุการณ์  

๑.๑๑ ก าหนดเวลาส่งมอบงาน 
๑.๑๑.๑ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงวดงานและใบแจ้งหนี้ ภายในวันที่ ๘ ของเดือนต่อไป พร้อมส่ง

ตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ เข้าร่วมประชุมรับทราบผลการส่งมอบงานกับคณะกรรมการ  
๑.๑๑.๒ ให้ผู้รับจ้างติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของผลการปฏิบัติงานในแต่ละงวดงาน 

ตามท่ีผู้รับจ้างได้ตรวจสอบ ให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
๑.๑๑.๓ หากผู้ รับจ้างไม่ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ                 

รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ข้อที่ ๑ - ๑๑ ข้างต้น เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้าง                   
ยังไม่ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ให้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อผู้รับจ้าง                
ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ 

๑.๑๑.๔ รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


