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รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน

____________________________________________

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร
และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 2556 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตของงาน
ผูรับจางจะตองจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดังนี้

1. รายละเอียดสถานท่ีของผูวาจาง
ศูนยพณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งประกอบดวย 3 คณะ ดังนี้
1.1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขท่ี 86 ถนนพิษณุโลก

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-2829101
1.2 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขท่ี 86 ถนนพิษณุโลก

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-2829102
1.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เลขท่ี 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-6299152-7
2. พ้ืนท่ีในการรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 คณะบริหารธุรกิจ
- พ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีจุดประจํา ดังนี้

- บริเวณประตู 1 (อาคารเรียน 2)
ผลัดท่ี 1 จํานวน 2 คน
ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน

- บริเวณประตู 2 (อาคารงานกิจการนักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา)
ผลัดท่ี 1 จํานวน 2 คน
ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน

- บริเวณประตู 4 (ทางเขาอาคารมงคลอาภา และบริเวณลานจอดรถ)
ผลัดท่ี 1 จํานวน 2 คน
ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน

2.2 คณะศิลปศาสตร
- พ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีจุดประจํา ดังนี้

- บริเวณประตู 6 (อาคารโรงแรม)
ผลัดท่ี 1 จํานวน 1 คน
ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน
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2.3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- พ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีจุดประจํา ดังนี้

- บริเวณทางเขา – ออก (ขางอาคารเรียนและอาคารของงานกิจการนักศึกษา)
ผลัดท่ี 1 จํานวน 1 คน
ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน

2.4 ศูนยพณิชยการพระนคร
- พ้ืนท่ีภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ

ผลัดท่ี 2 จํานวน 1 คน
หมายเหตุ : เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองปฏิบัติหนาท่ีเปนประจําทุกวัน วันละ 2 ผลัดๆ ละ 12 ชั่วโมง
โดย

ผลัดท่ี 1 เริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. และ
ผลัดท่ี 2 เริ่มตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น. ของวันรุงข้ึน
3. รายละเอียดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ของผูรับจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเปนประจํา

ทุกวัน วันละ 24 ชั่วโมง ประกอบดวย
3.1 หัวหนาชุด จํานวน 1 คน
3.2 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 13 คน
รวมท้ังสิ้น จํานวน 14 คน
เปนเงิน 3,192,000.- (สามลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสองพันบาทถวน)

นอกจากนี้ ตองจัดสายตรวจเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดวยทุกวัน
4.  รายละเอียดท่ีผูรับจางตองปฏิบัติ

4.1 ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมีสุขภาพดี แข็งแรง
สามารถอานออกเขียนได มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

4.2 ผูรับจางจะตองสงรายชื่อ ขอมูล ประวัติการศึกษา หลักฐานใบรายละเอียดสอบ
ประวัติจากสถานีตํารวจ และประสบการณของพนักงานรักษาความปลอดภัยแตละคน และท่ีอยูปจจุบันท่ี
สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน

4.3 ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องแตงกาย ตลอดท้ังเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ี พรอมท้ังมีบัตรประจําตัวของพนักงานท่ีมีชื่อ – นามสกุล และรูปติดหนาบัตรให
มองเห็นอยางชัดเจนดวยคาใชจายของผูรับจางเองท้ังสิ้น

4.4 พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีผูรับจางสงมาปฏิบัติหนาท่ีตองไมพูดจาหยาบ
คาย ไมเลนการพนัน ไมเสพสารเสพติดตามท่ีกฎหมายวาดวยยาเสพติดและของมึนเมา ในบริเวณสถานท่ี
ปฏิบัติงานหรือหองพักเวร ไมวากอนปฏิบัติหนาท่ีหรือขณะปฏิบัติหนาท่ีก็ตาม

4.5 พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีผูรับจางจัดสงมาปฏิบัติหนาท่ี ตองไมนําหรือ
พกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนใดเขามาในสถานท่ีทําการของผูวาจาง

4.6 ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีผูวาจางกําหนด เม่ือผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลวผูรับจางจะตอง
จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใหมมาปฏิบัติหนาท่ีแทนคนเดิมท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตก
ลงกันไว



3

5. รายละเอียดของงานรักษาความปลอดภัย
5.1 บันทึกการเขา – ออก ของบุคคลภายนอกท่ีมาติดตอในแตละวัน
5.2 ตรวจตราบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดท่ีผานเขา – ออก ภายในพ้ืนท่ีของ

คณะฯ ตางๆท่ีไดตกลงไว โดยการสังเกตจากสติ๊กเกอรท่ีหนารถ , การแลกบัตร เปนตน
5.3 กํากับการบริเวณจุดพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ตามความเหมาะสมใหเปนตามระเบียบ

และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน
5.4 แจงเรื่องบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในทันที
5.5 รับโทรศัพทและจดบันทึก ในกรณีท่ีมีการฝากขอความถึงบุคคลภายใน พรอม

นําบันทึกขอความสงมอบใหแกบุคคลท่ีเก่ียวของ
5.6 ตรวจตราบริเวณโดยรอบๆ ของตัวอาคารของคณะฯ ตางๆ ใหอยูในความ

เรียบรอย
5.7 ปองกันการสูญหายของทรัพยสินท่ีมีอยูภายในคณะฯตางๆ โดยการตรวจคน

จากบุคคลภายนอกท่ีเขามาติดตอท่ีมีการนําสิ่งของออกไป
5.8 ใหความสะดวกแกผูท่ีมาติดตอดวยความสุภาพ
5.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางหรือผูแทนเชน รวมกัน

พัฒนาวินัยตรวจเครื่องแบบนักศึกษาบริเวณประตูเปนตน
5.10 ระงับเหตุรายโดยแจงใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีเก่ียวของทราบตามลําดับข้ึนไป
5.11 ควบคุมหรือผลักดันใหบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม หรือประสงครายออก

จากพ้ืนท่ี
5.12 สํารวจตรวจตราความเรียบรอยพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปภายในบริเวณเปนประจํา ตาม

จุดตางๆ ตลอดจนสํารวจตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลท่ีนาสงสัยไปในทางท่ีไมดีเม่ือทราบแลวกอจะไดจด
บันทึกไวรายงานใหฝายท่ีเก่ียวของรับทราบ เพ่ือหามาตราการปองกันและดําเนินการตอไป

5.13 มีหนาท่ีรับหนังสือ จดหมาย ,เอกสาร ,สิ่งพิมพ ,พัสดุ หรือสิ่งของท่ีสงมาถึง
สํานักงานฝายตางๆ ในระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ีของผูวาจาง

5.14 มีหนาท่ีรับโทรศัพทในชวงพักงานและในวันหยุดราชการพรอมบันทึก
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนไวในรายงานเพ่ือสงมอบใหผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจาง

5.15 เม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบตามเวลาท่ีเขาเวรในแตละผลัด พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยตองปฏิบัติดังนี้

- เขียนรายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางปฏิบัติงานเพ่ือรายงานตอผูวาจางหรือ
เจาหนาท่ีของผูวาจางทุกวัน

- ในกรณีท่ีเปนวันหยุดราชการใหรวบรวมเอกสาร พัสดุ หรือสิ่งของทางราชการท่ีไดรับใน
ระหวางอยูเวรรวมท้ังแบบรายงานการอยูเวรและการตรวจเวรพรอมท้ังจัดทําบัญชีสงมอบตอผูวาจางหรือ
เจาหนาท่ีของผูวาจางในวันเปดทําการวันแรก

5.16 ผูรับจางจะตองควบคุมดูแลบังคับบัญชา ใหพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎขอบังคับระเบียบและคําสั่งของผูวาจางโดยเครงครัด

5.17 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหนาท่ีอัญเชิญธงชาติข้ึนสูยอดเสาธงในเวลา
08.00 น. และอัญเชิญธงชาติลงจากยอดเสาธงในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน (คณะศิลปศาสตรและคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ)
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5.18 ผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเสริมแทนผูหนึ่งผูใดท่ีไม
สามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได เชน ลาปวย ลากิจ หรือมีเหตุสุดวิสัย เปนตน ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยมิไดมาปฏิบัติหนาท่ี เพราะเหตุใดก็ตามซึ่งผูรับจางซึ่งไมสามารถจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
มาทดแทนไดภายใน 2 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีเริ่มของผลัดถัดไปผูรับจางจะตองยินยอมใหผูวาจางปรับอัตรา
คาบริการท่ีไดรับจากผูวาจางตามจํานวนผลัดท่ีไมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานโดยปรับลด
อัตราคาบริการลงตามขอ 8.5

5.19 ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ อันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินซึ่งเก็บไวใน
อาคารสถานท่ีและบริเวณโดยรอบและหรือปรากฎรองรอยการงัดแงะ หรือทําลายเครื่องกีดขวางหรือทําลายสิ่ง
กีดก้ันผูรับจางตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายนั้นตามราคาประเมินของผูวาจาง

5.20 ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะเลือกรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางโดยชดใชใหเปน
ทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือชดใชราคาใหตามราคาหรือคาเสียหายจริงในปจจุบัน แตไมเกินราคา
เดิมท่ีผูรับจางจัดหามา

5.21 ดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัวๆ ไป โดยเฉพาะดานอัคคีภัยการโจรกรรม
และอ่ืนๆ รวมถึงการชวยขจัดการสูญเสียโดยเปลาประโยชน เชน การปดน้ําและกระแสไฟฟาท่ีเปดท้ิงไวภายใน
อาคารและบริเวณโดยรอบ

5.22 ปองกันอัคคีภัย และดับเพลิงไฟท่ีลุกไหมจากอัคคีภัยโดยฉับพลัน และแจง
สถานีตํารวจดับเพลิงและผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของตามลําดับข้ันของคณะตางๆ ภายในศูนยพณิชยการพระ
นคร

6. คุณสมบัติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
6.1 มีสัญชาติไทย
6.2 เพศชาย / หญิง อายุไมต่ํากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป
6.3 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
6.4 วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ป.6 หรือเทียบเทา
6.5 เปนผูท่ีไมเคยตองโทษคดีอาญา หรือคดีแพงท่ีรายแรง
6.6 ไมเคยถูกลงโทษใหออกจากงานฐานท้ิงหนาท่ี หรือทุจริตตอหนาท่ี
6.7 ไมเปนโรคติดตอรายแรงและไมเปนผูติดยาเสพติด

7. ระยะเวลาการจัดจางบริการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร

และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเปน ระยะเวลา 12
เดือน เริ่มตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ศูนยพณิชยการพระนคร โดย คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น มีสิทธิท่ีจะประเมินผลงานของผูรับจางและใชสิทธิบอกเลิกจางลวงหนา 30 วัน หนวยงานของ
ผูรับจางจะไมมีสิทธิเรียกรองคาทดแทนหรือคาเสียหายใดๆ เวนแตจะคิดคาจางโดยเฉลี่ยตามสวนจนถึงวันท่ี
ใหบริการแกมหาวิทยาลัยฯ ท่ีคณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น ตามสัญญา

8. หลักเกณฑการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
8.1 ควบคุมดูแลใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยปฎิบัติใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและ

ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีศูนยพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ ,คณะศิลปศาสตร และ
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตั้งใจและเขมแข็ง ตองลงลายมือชื่อท้ังไป
และกลับดวยตนเอง

8.2 ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ศูนย
พณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ถา
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกลาวผูรับจางตองแจงใหทราบลวงหนากอนอยางนอย 1 (หนึ่ง) วันการทํา
การทุกครั้ง

8.3 หนวยงานของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของทางมหาวิทยาลัยฯ ศูนยพณิชย
การพระนคร คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นหรือ
หัวหนางานรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะตองใหความเคารพ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของทางมหาวิทยาลัยฯ ศูนยพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลป
ศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

8.4 หนวยงานของผูรับจางจะตองจัดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกวันและเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน
ติดตอกันไดไมเกิน 12 ชั่วโมง (ยกเวนการควงเวรเพ่ือเปลี่ยนผลัด ทุกวันท่ี 1,15 ของแตละเดือน)

8.5 พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีจะเขาทํางาน จะตองมีเวลาในการพักผอนมาแลว
ไมต่ํากวา 8 ชั่วโมงกอนเขาปฏิบัติงาน และถาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับการ
พักผอนดังกลาวหรือมาไมครบจํานวน หรือละท้ิงหนาท่ีผูรับจางจะตองยอมใหปรับเปนรายวันในอัตรา
รอยละ 0.01 ของวงเงินคาจางตอเดือนตามสัญญาแตไมต่ํากวาวันละ 100 (หนึ่งรอย) บาท

8.6 การจางนี้ไมทําใหผูรับจางและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางมีฐานะเปน
ลูกจางของทางราชการหรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางผูวาจางตามกฎหมายแรงงาน

8.7 ในบรรดาความรับผิดชอบท้ังปวงของมหาวิทยาลัยฯ ศูนยพณิชยการพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ , คณะศิลปศาสตร และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตามกฎหมายแรงงาน
ฉบับท่ีใชบังคับอยูตกเปนหนาท่ีของผูรับจาง

9. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปนี้
9.1 เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนประเภทหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัด มีอาชีพรับจางใหบริการดานรักษาความปลอดภัยตามประกาศสอบราคาจาง ดังกลาว
และจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เทานั้น

9.2 ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
9.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันนั้น
9.4 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกศูนยฯ ณ วัน

ประกาศสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางนี้

9.5 ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูท่ีอยูระหวางการดําเนินคดีใดๆ
9.6 ผูเสนอราคาตองมีผลงานการใหบรกิารรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานท่ี

ท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน
หนวยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีสํานักงานเชื่อถือ


