
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จางบริการรักษาความปลอดภัย 

สวนกิจการหอพักนิสิต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

---------------------------------------- 
1.  ความเปนมา 

สวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับจัดสรรงบประมาณในการจางบริการรักษา

ความปลอดภัย ของสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือคุมครองปองกันบุคคล ทรัพยสินและวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ   

สวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 

2.2 เพื่ อดูแลป องกันการลักลอบนํ าสิ่ งของผิดกฎหมายและสิ่ งของผิดระเบี ยบ เขามาภายใน              

สวนกิจการหอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 เพื่ อดูแลทรัพยสิ นราชการและท รัพยสิน เจ าหน าที่  ตลอดจนผูม าติ ดตอราชการภายใน                

สวนกิจการหอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.4 เพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนิสิต นักเรียน อาจารย บุคลากร ผูปกครองตลอดจน         

ผูมาติดตอราชการภายในสวนกิจการหอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.5 เพ่ือดูแล ปองกัน ควบคุมและอํานวยความสะดวกในการจัดระบบจราจรภายในพ้ืนที่ของสวนกิจการ

หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความคลองตัวตลอดเวลา 

2.6 เพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ ตลอดจนมาทํากิจกรรมภายในพื้นที่ของสวนกิจการหอพักนิสิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบรหิาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 
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3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม     

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไม เปนผู ได รับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต  รัฐบาลของ 

ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางโดยแนบ

เอกสารหลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงานจางและสําเนาสัญญาจางชุดเดียวกันพรอมรับรองสําเนาถูกตอง        

ในวงเงินไมนอยกวา 4,780,000.00 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) ตอสัญญา และตองเปนสัญญาตั้งแตป

พ.ศ. 2560 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยเปนสัญญาเดียวและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

เชื่อถือ 
 

4. ขอบเขตและรูปแบบรายการของงาน          

ดูแลคุมครองบุคคล ทรัพยสินของทางราชการและทรัพยสินตางๆ ใหเกิดความสงบเรียบรอยมีความ

ปลอดภัยอยูตลอดเวลา คอยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเขาใชบริการภายในพ้ืนท่ีตางๆ รวมถึงการจัดการ

ระบบจราจรภายในพ้ืนที่ของสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
                                                                                                                                   

5. คําจํากัดความ 

5.1 ผูวาจาง หมายถึง สวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.2 ผูรับจาง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับการอนุมัติจากสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรี-

นครนิทรวิโรฒ ใหเปนผูดําเนินการดูแลรกัษาความปลอดภัยและการจราจรในบริเวณที่กําหนดให 

          5.3 ผูตรวจสอบ หมายถึง เจาหนาที่ของสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจจะ

เปนบุคคลเดียวหรือหลายคนซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของผูรับจางและเปนผูประเมินผลการทํางานของ 

ผูรบัจางเปนรายวัน รายสัปดาหหรือรายเดือน  

5.4. พนักงาน หมายถึง เจาหนาที่ของผูรับจาง ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของ       

ขอบเขตงานนี้ 

5.5 หัวหนาชุด หมายถึง พนักงานของผูรับจาง ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการทํางานของหัวหนาผลัดและ

พนักงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานรวมกับผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผานการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย

มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
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5.6 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หมายถึง พนักงานของผูรับจาง ซึ่งทําหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัย

ใหมีความเรียบรอย ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ป พ.ศ. 2558 หรือตามมาตรฐาน

รักษาความปลอดภัย โดยสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3) และผานการปฏิบัติงานดานการรกัษาความปลอดภัยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

5.7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากผูวาจางใหเปนผูตรวจรับ   

งานจางดังกลาว 
 

6. รูปแบบการดําเนินงานรักษาความปลอดภัย ใหมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้ 

6.1  สถานท่ีที่อยูในความรับผิดชอบ ไดแก บริเวณพื้นที่ภายในสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ 

6.2  จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานเปนประจําทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

6.3  จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

สถานท่ี 

จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (คน) 

ผลัดกลางวัน 

เวลา  

07.00 - 19.00 น. 

ผลัดกลางคนื 

เวลา 

19.00 - 07.00 น. 

1. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 1 (หญิง) 1 1 

2. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 2 (ชาย) 1 1 

3. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 3 (ชาย) 1 1 

4. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 4 (ชาย) 1 1 

5. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 5 (หญิง) 1 1 

6. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 6 (หญิง) 1 1 

7. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 7 (หญิง) 1 1 

8. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 8 (หญิง) 1 1 

9. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 9 (หญิง) 1 1 

10. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 10 (หญิง) 1 1 

11. อาคารหอพักนิสิต อาคาร 11 (หญิง) 1 1 

12. ประตูหนาหอพัก (ชายหรือหญิง) 2 2 

13. อาคารสํานักงานบรกิารกลาง และดานขางอาคาร 5 – 6 (ชายหรือหญิง) 1 1 

14. โรงอาหารนิสิต ดานหลังอาคาร 4 รั้วดานหลังหอพักนิสิตอาคาร 10 - 11 

(ชายหรือหญิง) 

1 1 

15. ริมคลองแนวร้ัว  (ชายหรือหญิง) 1 1 

16. หัวหนาชุด รองหัวหนาชุด หัวหนาควบคุม (ชายหรือหญิง) 1 1 

     รวม 17 17 
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6.4 หนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 34 คน 

รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพยสิน บุคคล และพาหนะ โดยตองดูแลปองกันทรัพยสิน        

ของผูวาจาง และทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหพนจากการโจรกรรม การกอวินาศกรรม อัคคีภัย 

และอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความเดือดรอน ราํคาญ หรือเกิดความเสียหายและสูญหายแกผูวาจาง หากพบเหตุการณ

ผิดปกติตองรีบรายงานใหผูวาจางทราบ และกรณีประสบเหตุการณความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุเพลิงไหม จะตอง

เขาระงับเหตุอยางรวดเร็วและเขมแข็ง หากเกินความสามารถ ใหรีบแจงผูวาจางทราบ พรอมประสานไปยัง

เจาหนาที่ตํารวจหรือหนวยดับเพลิง สวนพัฒนาความยั่งยืน และอํานวยความสะดวกใหอยางเต็มท่ี 

6.4.1 หัวหนาชุดและรองหัวหนาชุดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  

(1) ผูรับจางจะตองแตงตั้งหัวหนาชุดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย แจงใหสวนกิจการหอพักนิสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบเปนลายลักษณอักษรเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษา     

ความปลอดภัยและประสานงานกับเจาหนาที่ที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของผูวาจาง โดยใหมีหนาที่รับคําสั่ง 

และลงนามรับทราบในหนังสือสั่งงานจากผูวาจางหรือผูแทนของผูรบัจางที่มีถึงผูรับจาง  

(2) หัวหนาชุดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหนาที่การตรวจตราความเรียบรอย       

ใหเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของผูรบัจางและของผูวาจาง 

(3) แนะนําและตอบคําถามผูมาติดตอ ดวยกิริยา วาจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี 

(4) ตรวจตราบุคคลที่นาสงสัย ปองกันการเกิดเหตุโจรกรรมรถยนต, รถจักรยานยนต , 

รถจักรยาน หรือทรพัยสินภายในรถยนตท่ีอยูในพ้ืนที่ที่เปนความรบัผิดชอบของสวนกิจการหอพักนิสิต 

(5) กรณีรถเฉี่ยวชนใหแจงคูกรณีทราบและบันทึก ทะเบียนรถ วัน เวลา ที่เกิดเหตุในบันทึก

รายงานประจําวัน และแจงใหผูวาจางรับทราบทันที 

(6) ตรวจสอบรายงานบันทึกเหตุการณในสมุดบันทึกประจําวันของเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยทุกจุดทุกผลัดพรอมลงนามรับทราบ 

(7) ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมของสวนกิจการหอพักนิสิต กรณีเกิดเหตุการณไมปกติ

ตองรายงานตอผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง โดยทันที 

(8) ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอ

สวนกิจการหอพักนิสิต เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สวนพัฒนาความยั่งยืน เปนตน 

(9) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในแตละผลัด ตองแจงตอผู

วาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

(10) ตรวจสอบการปฏิบัติงานผานทางวิทยุสื่อสาร โดยเวนระยะ 1 ชั่วโมงตอ 1 คร้ัง         

เปนอยางนอย 

(11) ตรวจตราดูแลความเรียบรอยบริเวณอาคาร และการจอดพาหนะภายในพื้นที่รับผิดชอบ

ของสวนกิจการหอพักนิสิต  

(12) ประชุมแถวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกผลัดกอนการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือแจงขอมูล 

ขาวสาร นโยบายหรือแนวปฏิบัติ  
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(13) ตรวจสอบความพรอมดานสุขภาพรางกาย เครื่องแบบปฏิบัติงาน และอุปกรณรักษา

ความปลอดภัยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกผลัด ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพกอนการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกคน  

(14) หัวหนาชุดและรองหัวหนาชุด ตองสลับกันอยูเวรผลัดกลางวัน และกลางคืน กรณีท่ีควง

เวรเปลี่ยนผลัดใหปฏิบัติงานตอเนื่องไดไมเกิน 24 ชั่วโมง สัปดาหละ 1 คร้ัง  

(15) จัดเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยสํารองเวร ตามที่กําหนดในสัญญา 

(16) กรณีที่ หัวหนาชุดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ตองมอบอํานาจใหรองหัวหนาชุด       

ปฏิบัติหนาที่แทน หากรองหัวหนาชุดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาควบคุมปฏิบัติหนาที่แทน  

(17) รับทราบและเขาใจภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรู อ่ืนๆ             

ท่ีเก่ียวของเปนอยางดี 

(18) กํากับดูแลและวางแผนการปฏิบัติงาน ตรวจตราพาหนะเปนกรณีพิเศษในงานพิธีการ    

การประชุม การสัมมนา และงานอื่นๆ ท่ีผู ว าจางจัดขึ้ น  เพ่ือเปนการปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน                 

และความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

(19) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนําทรัพยสินเขา- ออกอาคาร หากมีขอสงสัยใหระงับ        

การขนยายทรัพยสินจนกวาจะพิสูจนความเปนเจาของอยางแทจรงิ 

(20) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาท่ี ในกรณีมีความจําเปน 

ตองไดรบัอนุญาตจากผูวาจางกอน 

(21) ขณะอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมด่ืมสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติ     

สอไปทางชูสาว  

(22) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(23) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.2  หัวหนาควบคุม เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  

(1) ตรวจตราดู แลการปฏิบั ติ งานของเจ าหน าที่ รักษาความปลอดภั ยประจําทุ กจุด                

และประสานงานกับผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง  

(2) ตรวจสอบรายงานบันทึกเหตุการณในสมุดบันทึกประจําวันของเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยทุกจุดทุกผลัดพรอมลงนามรับทราบ  

(3) ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรวมของสวนกิจการหอพักนิสิต กรณีเกิดเหตุการณไมปกติ    

ตองรายงานตอผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง โดยทันที 

(4) ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร และผูมาติดตอ

สวนกิจการหอพักนิสิต เชน โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สวนพัฒนาความยั่งยืน เปนตน 

(5) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยในแตละผลัด ตองแจงตอ

หัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุดทราบกอนปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

(6) ตรวจตราดูแลความเรียบรอยบริเวณอาคาร และการจอดพาหนะภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของสวนกิจการหอพักนิสิต  
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(7) ประชุมแถวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกผลัดกอนการปฏิบัติหนาที่ เพื่อแจงขอมูล 

ขาวสาร นโยบายหรือแนวปฏิบัติ  

(8) ชวยหัวหนาชุดและรองหัวหนาชุดตรวจสอบความพรอมดานสุขภาพรางกาย เครื่องแบบ

ปฏิบัติงาน และอุปกรณรักษาความปลอดภัยของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกผลัด ใหสามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพกอนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยทุกคน   

(9) เขาใจภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ      

เปนอยางดี 

(10) ปฏิบัติหนาที่ในบทบาทหัวหนาชุดและรองหัวหนาชุด กรณีที่หัวหนาชุดและรองหัวหนา

ชุดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

(11) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการนําทรัพยสินเขา - ออกอาคาร หากมีขอสงสัยใหระงับการขน

ยายทรัพยสินจนกวาจะพิสูจนความเปนเจาของอยางแทจริง 

(12) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน 

ตองไดรบัอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง 

(13) ขณะอยูในสถานท่ีปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอ

ไปทางชูสาว 

(14) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(15) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.3 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่ประจําประตูหนาหอพัก 

(1) รับแลกบัตรที่สวนกิจการหอพักนิสิตกําหนดให โดยตองตรวจสอบความถูกตองของบัตร

หรือเอกสาร บุคคล พาหนะ สิ่งของตางๆ ที่ผานเขา - ออก บริเวณสวนกิจการหอพักนิสิต อํานวยความสะดวก และให

คําแนะนําเบื้องตนแกผูมาติดตอสวนกิจการหอพักนิสิตดวยกิริยา วาจา ที่สุภาพเหมาะสม 

(2) ตรวจสอบผูขับขี่รถจักรยานยนตและผูโดยสารใหสวมหมวกนิรภัยท่ีไดมาตรฐานตามที่

กฎหมายกําหนด รวมทั้งไมอนุญาตใหรถจักรยานยนตที่มีการปรับแตงดัดแปลงสภาพเกินที่กฎหมายกําหนดและ

บรรทุกผูโดยสารเกินกวาที่กฎหมายกําหนด (3 คน) 

(3) ตรวจสอบสัมภาระของพนักงานทําความสะอาด และผู รับจางภายนอก เพื่อปองกัน       

การโจรกรรมทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ/นิสิต/ผูประกอบธุรกิจภายในสวนกิจการหอพักนิสิต 

(4) เปด - ปด ประตูกรณีที่จําเปนหรือไดรับคําสั่งจากผูวาจาง 

(5) เปด - ปด ไฟแสงสวางตามเวลาและสถานที่ที่ผูวาจางกําหนด 

(6) ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพยสิน บุคคล และพาหนะ บริเวณพ้ืนที่

รับผิดชอบมิใหเกิดอันตรายแกบุคคลและเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน เชน ปายรับ - คืนบัตร กุญแจล็อคประตู 

หลอดไฟ เปนตน 

(7) ดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณประตูทางเขา - ออก และปอมยาม  

(8) ควบคุมดูแลการจอดพาหนะบริเวณประตู เขา - ออก และบรเิวณใกลเคยีงใหเรียบรอยทุกวัน 
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(9) อํานวยความสะดวกในการจัดการจราจรในสวนกิจการหอพักนิสิตและบริเวณใกลเคียง     

ในกรณทีี่หอพักมีกิจกรรมหรือการจัดงานที่มีพาหนะเขา - ออก เปนจํานวนมาก 

(10) ทําหนาท่ีสอบถามบุคคลที่มาติดตอราชการดวยความสุภาพออนโยน และตรวจสอบ

บุคคลที่ตองสงสัยอยางมี เหตุผล หรือหากพบเห็นบุคคลใดๆ ที่มีพฤติกรรมเปนที่นาสงสัยไมนาไววางใจ              

ใหดําเนินการตรวจสอบทันที  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่สกัดก้ันบุคคลที่ไมพึงประสงคตางๆ หรือไดรับแจง เชน     

บุคคลมาเร่ียไร จําหนายสินคาโดยไมไดรับอนุญาต เขามาจับสัตวน้ําในบริเวณแหลงน้ําในสวนกิจการหอพักนิสิต 

หรอืผูมีพฤติกรรมมึนเมาจนครองสติไมได 

(11) กรณีที่พบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันเปนพิรุธหรือไมนาไววางใจใหแจงผูวาจางหรือ

ตัวแทนของผูวาจาง ทันท ี

(12) กรณีที่เปนหนวยงาน หรือองคกร ภายนอกเขามาติดตอใหสอบถาม ชื่อ - นามสกุล        

บันทึกเหตุผลที่มาติดตอ และแจงฝายที่เก่ียวของ 

(13) ในกรณีเกิดเหตุการณไมปกติใหรายงานตอผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางและใหลงบันทึก

เหตุการณในสมุดบันทึกประจําวันทนัที 

(14) การอนุญาตใหนิสิตที่ มีความจําเปนตองออกจากบริเวณหอพักนอกเวลาที่ กําหนด         

ตองตรวจสอบวานิสิตมีหนังสือขออนุญาตโดยมีลายเซ็นจากผูอํานวยการสวนกิจการหอพักนิสิต หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเทานั้น 

(15) กรณีที่มีผูปกครองนิสิตมารับนิสิต เกินเวลาที่กําหนด ประสานแจงเจาหนาที่ประจํา

อาคารท่ีนิสิตพักทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูล โดยแจงใหผูปกครองรอบริเวณดานนอกหอพัก  

(16) ดูแลพ้ืนที่บริเวณแนวรั้วดานนอกหอพักตั้งแตหลังอาคาร 1 และอาคาร 5  เพ่ือพิทักษ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และความปลอดภัยของผูพักอาศัยภายในหอพัก 

(17) ตองอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน 

ตองไดรบัอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง 

(18) ขณะอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอ

ไปทางชูสาว 

(19) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(20) เขาใจภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

เปนอยางดี 

(21) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.4  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่ประจําอาคารหอพักนิสิต จํานวน 11 อาคาร  

(1) ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่  อาคาร ทรัพยสิน ปองกันและยับย้ังการโจรกรรม       

การวางเพลิง  ผูรับจางตองอบรม แนะนําใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีความรู ความเขาใจในหนาท่ีระวังภัยตาง 

ๆ ที่จะเกิดข้ึนกับอาคาร สถานที่และทรัพยสินของทางราชการมิใหสญูหายหรือเสียหายตลอดเวลา 

(2) ดูแลบริเวณประตูทางเขา - ออกและบริเวณโดยรอบอาคาร เพ่ือพิทักษทรัพยสิน          

ของมหาวิทยาลัย ทรัพยสินของนิสิต และความปลอดภัยของผูพักอาศัย 
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(3) หากพบเห็นเหตุการณหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอาคาร สถานที่  ทรัพยสิน บุคคล          

และพาหนะ ของผูวาจางซึ่งขัดตอระเบียบขอบังคับของผูวาจาง ใหรายงานทางวิทยุสื่อสารหรือชองทางสื่อสารอ่ืน

ทันที และทําการตรวจสอบในเบื้องตนอยางละเอียด พรอมทั้งบันทึกเปนหนังสือไวเปนหลักฐานตอผูวาจางหรือ

ผูแทนของผูวาจาง ใชเปนขอพิจารณาดําเนินการไดอยางถูกตองไปตามแบบฟอรมการรายงานของผูรับจาง   

(4) ตรวจสอบสัมภาระของพนักงานทําความสะอาด และผูรับจางภายนอก เพ่ือปองกัน      

การโจรกรรมทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ นิสิต และผูพักอาศยั 

(5) เปด - ปด ไฟแสงสวางและอุปกรณไฟฟาสวนกลางท้ังภายในและภายนอกอาคารตามเวลา

ท่ีกําหนด 

(6) ดูแลการเขา - ออกของนิสิตประจําอาคาร  หามนิสิตตางอาคารหรือบุคคลภายนอก       

เขา - ออก ภายในอาคารกอนไดรบัอนุญาตจากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางประจําอาคาร 

(7) ดูแลและจัดระเบียบการจอดพาหนะรอบอาคารใหเรยีบรอยในบริเวณที่กําหนด 

(8) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

(9) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน ตอง

ไดรับอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูท่ีไดรบัมอบหมายจากผูวาจาง 

(10) ขณะอยูในสถานท่ีปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอ

ไปทางชูสาว 

(11) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(12) เขาใจภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ    

(13) ปฏิบัติหนาท่ีดานบริการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย คาํสั่งหรือคําแนะนําใดๆ ที่ผูวาจางหรือ

ผูแทนของผูวาจาง ใหผูรับจางปฏิบัตินอกเหนือจากภาระหนาท่ีดังกลาว ซึ่งเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการ

รักษาความปลอดภัย ถือวาเปนการปฏิบัติงานตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ดวยเปนอยางดี 

(14) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามทีผู่วาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.5  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําอาคารบริการกลาง 

(1) ดูแลพ้ืนที่บริเวณอาคารบริการกลาง เพ่ือพิทักษทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒและผูประกอบธุรกิจท่ีอยูในบริเวณอาคารบรกิารกลาง  

(2) ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี ทรัพยสิน บุคคล พาหนะ ภายในและรอบๆ 

บริเวณอาคารหากพบสิ่งผิดปกติใหแจงผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง และหัวหนาชุดทราบทันทีพรอมทั้งลง

บันทึกประจําวันทุกคร้ัง 

(3) เปด - ปด ไฟสองสวางทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเวลาที่กําหนดหรือไดรับคําสั่ง

จากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง 

(4) ดูแลและจัดระเบียบการจอดพาหนะบริเวณรอบอาคารใหเรียบรอยและมิใหจอดกีดขวาง

ทางเขา – ออก 

(5) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน ตอง

ไดรับอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูท่ีไดรบัมอบหมายจากผูวาจาง 
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(6) ขณะอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอไป

ทางชูสาว 

(7) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(8) เขาใจภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

เปนอยางดี 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรอืตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.6  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีประจําอาคารโรงอาหารหอพักนิสิต ดานหลังอาคาร 4          

ร้ัวดานหลังหอพักนิสิตอาคาร 10 - 11  

(1) ดูแลพ้ืนที่บริเวณ อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต ดานหลังอาคาร 4 รั้วดานหลังหอพักนิสิต

อาคาร 10 - 11 สวนกิจการหอพักนิสิต เพ่ือพิทักษทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูประกอบ

ธุรกิจ 

(2) หากพบเหตุการณหรือสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนกับอาคาร สถานที่ ทรัพยสิน บุคคล และพาหนะ 

ซึ่งขัดตอระเบียบขอบังคับของผูวาจาง ใหรายงานทางวิทยุสื่อสารหรือชองทางสื่อสารอื่นทันที และทําการตรวจสอบใน

เบ้ืองตนอยางละเอียด พรอมทั้งบันทึกเปนหนังสือไวเปนหลักฐานตอผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ใชเปน

ขอพิจารณาดําเนินการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมการรายงานของผูรับจาง   

(3) เปด - ปด ไฟสองสวางท้ังภายในและภายนอกอาคารตามเวลาที่กําหนด หรือไดรับคําสั่ง

จากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง  

(4) ดูแลและจัดระเบียบการจอดพาหนะ บริเวณหนาอาคารโรงอาหารหอพักนิสิต เพื่อมิให      

กีดขวางทางเขา - ออก เปนประจํา 

(5) เดินตรวจรอบบริเวณรั้วดานหลังหอพักนิสิตอาคาร 10 - 11 อาคารโรงอาหารหอพักนิสิต     

และบริเวณดานหลังอาคาร 4 ทุก 1 ชั่วโมง 

(6) เปด - ปดประตูกรณท่ีีจําเปนหรือไดรับคําสั่งจากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง 

(7) ทําหนาที่สอบถามบุคคลที่มาติดตอราชการดวยความสุภาพออนโยน และตรวจสอบบุคคล

ท่ีตองสงสัยอยางมีเหตุผล หรือหากพบเห็นบุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมเปนที่นาสงสัยไมนาไววางใจใหดําเนินการ

ตรวจสอบทันที  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่สกัดกั้นบุคคลที่ไมพึงประสงคตาง ๆ หรือไดรับแจง เชน บุคคลมาเร่ียไร 

จําหนายสินคาโดยไมไดรับอนุญาต  เขามาจับสัตวน้ําในบริเวณแหลงนํ้าในสวนกิจการหอพักนิสิต หรือผูมี

พฤติกรรมมึนเมาจนครองสติไมได 

(8) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน ตอง

ไดรับอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูท่ีไดรบัมอบหมายจากผูวาจาง 

(9) ขณะอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอไป

ทางชูสาว 

(10) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(11) เขาใจภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   

เปนอยางดี 
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(12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรือมอบหมายให 

6.4.7  ริมคลองแนวรั้ว 

        (1) ดูแลพ้ืนที่บริเวณ รมิคลองแนวร้ัว เพ่ือพิทักษทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

(2) หากพบเหตุการณหรือสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนกับอาคาร สถานที่ ทรัพยสิน บุคคล และพาหนะ 

ซึ่งขัดตอระเบียบขอบังคับของผูวาจาง ใหรายงานทางวิทยุสื่อสารหรือชองทางสื่อสารอื่นทันที และทําการตรวจสอบใน

เบ้ืองตนอยางละเอียด พรอมทั้งบันทึกเปนหนังสือไวเปนหลักฐานตอผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ใชเปน

ขอพิจารณาดําเนินการไดอยางถูกตองตามแบบฟอรมการรายงานของผูรบัจาง   

(3) เปด - ปด ไฟสองสวางท้ังภายในและภายนอกอาคารตามเวลาที่กําหนด หรือไดรับคําสั่ง

จากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจาง  

(4) เดินตรวจรอบบริเวณแนวรั้วดานอาคาร 5 - 10  

(5) ทําหนาที่สอบถามบุคคลที่มาติดตอราชการดวยความสุภาพออนโยน และตรวจสอบบุคคล

ท่ีตองสงสัยอยางมีเหตุผล หรือหากพบเห็นบุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมเปนที่นาสงสัยไมนาไววางใจใหดําเนินการ

ตรวจสอบทันที  ตลอดจนปฏิบัติหนาที่สกัดกั้นบุคคลที่ไมพึงประสงคตาง ๆ หรือไดรับแจง เชน บุคคลมาเร่ียไร 

จําหนายสินคาโดยไมไดรับอนุญาต  เขามาจับสัตวน้ําในบริเวณแหลงนํ้าในสวนกิจการหอพักนิสิต หรือผูมี

พฤติกรรมมึนเมาจนครองสติไมได 

(6) ตองอยูในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมละทิ้งหนาที่ ในกรณีมีความจําเปน ตอง

ไดรับอนุญาตจากหัวหนาชุดหรือรองหัวหนาชุด และแจงผูท่ีไดรบัมอบหมายจากผูวาจาง 

(7) ขณะอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ไมหลับ ไมดื่มสุรา ไมมั่วสุมเลนการพนันหรือประพฤติสอไป

ทางชูสาว 

(8) ในขณะปฏิบัติหนาที่ไมนําบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาอยูดวย 

(9) เขาใจภาระหนาท่ีที่ตองปฏิบัติและรับผิดชอบแตละจุด ตลอดจนความรูอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ   

เปนอยางดี 

(10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางรองขอหรอืมอบหมายให 
 

7.  อุปกรณท่ีใชในการรักษาความปลอดภัย 

 7.1  ผูรับจางจะตองจัดหาวิทยุสื่อสารจํานวนไมนอยกวา 28 เครื่อง พรอมอุปกรณและแบตเตอรี่สํารอง      

โดยตองมีสภาพพรอมใชงานหากมีปญหาสามารถเปลี่ยนใหมไดภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงจาก    

ผูวาจาง และสามารถรับ - สง สัญญาณวิทยุระหวางกันไดอยางชัดเจนทุกจุด  

7.2  ผูรับจางจะตองจัดหากลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว จํานวน 2 ชุด เพ่ือบันทึกภาพเหตุการณผิดปกติที่

เกิดขึ้น ขณะปฏิบัติงานอยูเสมอ พรอมทั้งรายงานใหกับผูวาจางหรือผูแทนผูวาจางใหทราบ 

7.3  ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องใชประจําตัวไดแก เครื่องแบบ ไฟฉายพรอมถานไฟฉาย นกหวีด กระบอง   

รองเทาบูท (ตอคน) รมกันแดด และเสื้อกันฝน  

7.4  ผูรับจางจะตองจัดหาใบรายงานตางๆ และบัตรแลกผานเขา - ออก พื้นที่สวนกิจการหอพักนิสิต

สําหรบัพาหนะใหเพียงพอตอการใชงาน  
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7.5 ผูรับจางจะตองจัดหาเต็นทสี่ขา จํานวน 4 หลัง โดยตองพรอมใชงานตลอดเวลา  

7.6 ระบบนาฬิกายาม ชุดควบคุมการตรวจการ รปภ. RFID Guard Tour, Guard Scan, Guard Tour 

System ไมนอยกวา 1 ชุด ตามจุดที่ผูวาจางกําหนด 

7.7 เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออก จํานวน 1 เครื่อง 

7.8 เคร่ืองมือและเอกสารอ่ืนๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 
 

8.  เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ 

 8.1  คุณสมบัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

8.1.1  หัวหนาชุดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1) มีสัญชาติไทย อายุไมนอยกวา 30 ป และไมเกิน 60 ป  

(2) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือมีใบรับรองการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป ตองมีความรูความสามารถ      

มีประสบการณการทํางานสูงกวาหรือมากกวาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และ เปนผูมีหนาที่ตรวจสอบ     

ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามรายละเอียดเงื่อนไขการจางนี้ทุกประการ 

โดยมีบันทึกหลักฐานการตรวจท่ีผูรบัจางจัดทําขึ้น 

(3) มีลักษณะการเปนผูนํา และสามารถสรุปรายงานเหตุการณตางๆ ได เปนอยางดี          

ชางสังเกต มีไหวพริบแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

(4) ผานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติวาไมเปนบุคคล           

ท่ีตองคดีอาญาและอยูระหวางการถูกติดตามตัวมาดําเนินคดี  

(5) ไมเปนโรคท่ีตองหามตามระเบียบราชการ            

(6) ไมดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดใหโทษ ไมเปนผูนําพาหรือจัดใหมีสุราในสถานที่ปฏิบัติงาน          

และหามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

(7) ไมเปนผูทุพพลภาพ หรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

(8) ไมเปนผูที่ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(9) มีเอกสารหลักฐานเก่ียวของกับมาตรการการปองกันการแพรระบาดโควิด 19 อยางใด

อยางหนึ่งดังนี้ 

 -  เอกสารรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโควิด 19 ครบตามเกณฑของกระทรวง

สาธารณสุข  

 -  หลักฐานการฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ไมนอยกวา 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอ่ืนใด

ครบจํานวนตามโดสที่กําหนด ไมนอยกวา 14 วัน  

 -  ผลการตรวจเชื้ อดวย วิธี  RT-PCR หรือ ATK (มีอายุ ไม เกิน  7 วัน ท่ีออกโดย

สถานพยาบาลเทานั้น) 
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8.1.2  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ผูรับจางตองคดัเลือกและจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

มีประสบการณและเขาใจงาน ดานการรกัษาความปลอดภัย เพื่อเปนเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัย ปฏิบัติหนาที่มี

คุณสมบัติ ดงันี้  

(1) มีสัญชาติไทย อายุระหวาง 20 - 60 ป สูงไมนอยกวา 150 เซนติเมตร มีสุขภาพแข็งแรง 

รางกายไมพิการ ไมเปนโรคติดตอที่รายแรง หรือตามที่ผูวาจางพิจารณาเห็นสมควร 

(2) สําเร็จการศึกษาภาคบังคบัตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ  

- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 (สําเร็จการศึกษาภายในปการศึกษา พ.ศ.2519) 

ประกาศใชวันที่ 20 ตุลาคม 2503 การศกึษาภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 7 

- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 ประกาศใชวันที่  31 มีนาคม 2520 การศึกษา      

ภาคบังคับ คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

- พ .ร.บ.การศึกษาภาคบั งคับ พ.ศ .2545 ประกาศ ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2545         

บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 การศึกษาภาคบังคบัตองจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

(3) ขยันหมั่นเพียร ชางสังเกต มีไหวพริบแกไขปญหาเฉพาะหนาได  

(4) ผานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติวาไมเปนบุคคลที่

ตองคดีอาญาและอยูระหวางการถูกติดตามตัวมาดําเนินคดี  

(5) ไมเปนโรคท่ีตองหามตามระเบียบราชการ            

(6) ไมดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดใหโทษ ไมเปนผูนําพาหรือจัดใหมีสุราในสถานท่ีปฏิบัติงาน          

และหามสูบบุหรี่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

(7) ไมเปนผูทุพพลภาพ หรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

(8) ไมเปนผูที่ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  

(9) ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และจราจรไมนอยกวา 7 วัน 

(10) มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวของกับมาตรการการปองกันการแพรระบาดโควิด 19 อยางใด

อยางหนึ่งดังนี้ 

 -  เอกสารรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโควิด 19 ครบตามเกณฑของกระทรวง

สาธารณสุข  

 -  หลักฐานการฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม ไมนอยกวา 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอ่ืนใด

ครบจํานวนตามโดสที่กําหนด ไมนอยกวา 14 วัน  

 -  ผลการตรวจเชื้ อดวย วิธี  RT-PCR หรือ ATK (มีอายุ ไม เกิน  7 วัน ท่ีออกโดย

สถานพยาบาลเทานั้น) 

8.2 หากผูรับจางไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยผูรับจางไมสามารถ

เรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น 

8.3 ผูวาจางสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและบังคับบัญชาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ผูรับจางจัดสงมา

เสมือนเปนนายจางของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยนั้น 
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8.4 ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานตามจุดที่กําหนดใหเปนประจําทุกวัน  

วันละ 24 ชั่วโมง โดยมีการแจงรายชื่อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสํารองใหผูวาจางไมต่ํากวา 3 รายชื่อ 

8.5 การแบงเวลาทํางานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในแตละผลัดนั้น จะตองปฏิบัติหนาท่ีไมเกิน

ผลัดละ 12 ชั่วโมง และตองไมปฏิบัติหนาท่ีติดตอกัน 2 ผลัด ใน 1 วัน (ยกเวนการสับเปลี่ยนรอบปฏิบัติงานจาก

ผลัดกลางวันเปนผลัดกลางคืน)  

8.6 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการบันทึกและเซ็นชื่อรับ - สง มอบหนาที่และความรับผิดชอบระหวาง

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตอผลัดทุกคน ตลอดจนใหลงเวลาการปฏิบัติหนาท่ีในใบลงนามเวลาทํางานหรือสแกน

ลายนิ้วมือ หรอืวิธีการอ่ืนใดที่ผูรับจางและผูวาจางตกลงกัน รวมท้ังทําใบรายงานการปฏิบัติงาน โดยใหผูรับจางเปน

ผูจัดทํา และพรอมที่จะใหผูแทนของผูวาจางตรวจสอบไดทุกเวลา ซึ่งในการเปลี่ยนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

คนใหม ในแตละครั้งจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรกอน 7 วันทําการทุกครั้ง หากไมดําเนินการแจง      

ใหผูวาจางทราบตามกําหนด ผูวาจางสามารถปรบัเปนเงิน รอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางตามสัญญา 

8.7 ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกทบทวนความพรอมในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและการจัดการ

จราจร ใหกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางท่ีมาปฏิบัติงานใหกับผูวาจางเปนประจําทุก 4 เดือน สวน

กําหนดวันที่จะมีการฝกทบทวนใหผูรบัจางเสนอใหผูวาจางพิจารณากําหนดวันที่จะทําการฝกทบทวน 

8.8 หากผูวาจางมีการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตามระยะเวลาที่ผูวาจาง

เห็นสมควร และผลการประเมินไมเปนที่นาพอใจ ผู รับจางจะตองดําเนินการแกไข ภายใน 15 วัน โดยแจง         

การแกไขเปนลายลักษณอักษรให ผูวาจางไดรับทราบ หากมิไดดําเนินการแกไขภายในกําหนด ผูวาจางสามารถ

ปรับเปนเงินรอยละ 0.10  ของวงเงินคาจางตามสัญญา  

8.9 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยที่ไดรับบาดเจ็บ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ 

8.10 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ของผูวาจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง       

ของกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางเสมือนเปนนายจางใหสอดสองการปฏิบัติหนาที่      

ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยดังกลาว ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผูใดไมไดปฏิบัติงานในหนาที่    

ให เรียบรอยหรือมีพฤติกรรมไม เหมาะสมตอหนาที่  ผูวาจางจะใหผูรับจางถอนพนักงานผู น้ันออกจาก               

การปฏิบัติหนาที่ในสวนกิจการหอพักนิสิตและจัดหาคนใหมมาแทนก็ได 

8.11 ขณะปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตองมีสภาพรางกายพรอมในการปฏิบัติหนาที่      

และมีระเบียบวินัยที่ดีอยูในพ้ืนที่ที่ไดรับผิดชอบอยูตลอดเวลา ไมหลับ ไมดื่มสุรา หรือของมึนเมา ไมเสพยาเสพติด

หรือสารเสพติดอ่ืนใด ไม เลนการพนัน หากมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผู ใดฝาฝน กรรมการรับพัสดุ          

หรอืตัวแทนที่ผูวาจางมอบหมาย มีสิทธิสั่งใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผูน้ันหยุดการปฏิบัติหนาท่ีทันที  

8.12 ผูรับจางจะตองทําการตรวจสารเสพติดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดทุกๆ 3 เดือน และแจง

ผลการตรวจใหผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจางไดทราบเปนลายลักษณอักษร ในชวงของระยะเวลาในสัญญาจาง        

และหากผูวาจางมีขอสงสัยในพฤติกรรมของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสามารถใหผูรับจางดําเนินการตรวจ 

สารเสพติดไดโดยทันที โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
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8.13 ในระหวางการปฏิบัติงาน ถาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคนใดไดกระทําการใดๆ อันเปนการ

ละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น ผูรับจางจะตองรวมกันรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เจาหนาที่รักษา     

ความปลอดภัยที่ไดกระทําขึ้นดวย 

8.14 ผูรับจางจะตองดําเนินการฝกทบทวนระเบียบตางๆ ของเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยอยาง

สม่ําเสมออยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดอายุสัญญาจาง และแจงใหผูวาจางใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห          

และรายงานผลการฝกทบทวนใหผูวาจางไดทราบดวย 

8.15 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยซึ่งปฏิบัติหนาที่จะตองใหความเคารพ และประพฤติตนโดยสุภาพ         

ตอผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณาจารย ขาราชการ บุคลากร นิสิต ผูปกครอง          

และผูมาติดตองานในสวนกิจการหอพักนิสิต โดยสมควรแกกรณี 

8.16 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยจะตองดูแลรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย

บริเวณที่ปฏิบัติงาน หากพบเห็นบริเวณใดสกปรกหรือชํารุดเสียหายใหรายงานหรือแจงใหผูวาจางหรือตัวแทนของ      

ผูวาจางทราบ ในกรณีท่ีเกิดเหตุหรืออุบัติภัย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะตองใหความชวยเหลือ ในการ

บรรเทาสาธารณภัยหรือแกไขเหตุนั้นๆ 

8.17 พาหนะสําหรับสายตรวจ จํานวนไมนอยกวาเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงาน 

8.18 ในระหวางอายุสัญญานี้ หากผูวาจางมีความจําเปนตองใชเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนเปนคร้ัง

คราวผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น โดยคุณสมบัติเทียบเคียงไดกับ

เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยปกติ และผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา 15 วัน  

8.19 ผูรับจางจะตองจัดใหมีตัวแทนของผูรับจาง หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหมี

อํานาจในการตัดสินใจ ที่ผูวาจางสามารถติดตอประสานงานไดดวยคําส่ัง หรือ   คําแนะนําใด ๆ ที่ผูวาจางหรือ

ผูแทนของผูวาจางแจงใหผูแทนของผูรับจางทราบ ถือเสมือนวาผูวาจางไดใหผูรับจางทราบแลว 

8.20 ตัวแทนของผูรับจางหรือผูแทนท่ีผูรับจางมอบหมายใหรับผิดชอบ จะตองเขารวมประชุมกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผูวาจางทุกคร้ัง เม่ือไดรับแจงจากผูวาจาง เปนประจําทุกเดือนและจะตองเขามา

ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรบัจางทุกวันและรายงานใหผูวาจางไดทราบเปนลาย

ลักษณอักษร 

 8.21 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุก 14 วัน โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายในการตรวจทั้งหมด 
 

9.  บทลงโทษ 

 9.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวิทยุสื่อสารสําหรับติดตอระหวางกัน และติดตอกับเจาหนาท่ีของผูวาจาง      

จํานวนไมนอยกวาจํานวนจุดผูเขาปฏิบัติหนาที่ในแตละผลัด หากไมครบตามจํานวนหรืออยูในสภาพไมสมบูรณ 

เปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทางผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับเปนจํานวนเงินเคร่ืองละ 200 บาท/คร้ัง  

9.2 หากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตรวจพบวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของแตละผลัดปฏิบัติ

หนาที่มาแลวติดตอกันเกินกวา 12 ชั่วโมง (ยกเวนการสับเปลี่ยนรอบปฏิบัติงานจากผลัดกลางวันเปนผลัดกลางคืน)     

ผูรบัจางตกลงยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางเปนจํานวนเงนิ 600 บาท/คน/ผลัด 
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9.3 หากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตรวจพบวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแตละผลัดขาดจํานวน 

หรือผูรับจางไมไดสงเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญา ผูรับจาง         

ตกลงยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางตามจํานวนเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยที่ขาดจํานวนของแตละผลัด      

เปนจํานวนเงิน 600 บาท/วัน/คน และหากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางไดทําการตรวจสอบพบวาผูรับจาง       

มีการขาดจํานวนของแตละผลัดอยูตอเนื่องถึง 3 ครั้ง ผูรับจางจะตองยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรารอยละ 0.10 

ของวงเงินคาจางตามสัญญา 

9.4 หากผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางตรวจพบวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของแตละผลัด            

มาปฏิบัติงานลาชา ไมตรงตอเวลาท่ีกําหนดใหเร่ิมปฏิบัติงาน ผูรับจางตกลงยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจาง       

เปนรายชั่วโมงๆ ละ 100 บาท/คน (เศษของชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งชั่วโมง) ถาเกินกวา 3 ชั่วโมงคิดเปนขาดงาน           

ในวันนั้นๆ (ยกเวนกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะตองแจงกอนลวงหนาไมเกิน 1 ชั่วโมง) 

9.5 กรณีทรัพยสินของผูวาจางสูญหายอันเกิดจากความบกพรองในการปฏิบัติงาน ผูรบัจางจะตองชดใชให

ตามมูลคาของความเสียหาย  

9.6 กรณีเกิดความเสียหายและไมปลอดภัยตอรางกายและชีวิตของบุคคลที่อยูในบริเวณสวนกิจการหอพัก

นิสิต ผูรับจางตองชดใชคาเสียหายตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

9.7 ผูรับจางจะตองจัดหานาฬิการักษาการณ (GUARD TOUR)  จํานวน 1 ชุด และกําหนดไขนาฬิกา

รักษาการณ ตั้งแตเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. หรอืตามที่ผูวาจางกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง และจุดที่ติดตั้ง

กุญแจทุกจุด ตามที่ผูวาจางกําหนด หากไมดําเนินการ หรอืดําเนินการไมครบ จะถูกหักเงนิคาจาง ดังนี้ 

9.7.1 ตั้งแต 3 - 5 ครั้ง หักเงินคาจางเปนจํานวน 50.00 บาท (หาสิบบาทถวน) 

9.7.2 ตั้งแต 6 - 8 ครั้ง หักเงินคาจางเปนจํานวน 200.00 บาท (สองรอยบาทถวน) 

9.7.3 ตั้งแต 9 ครั้งขึ้นไป หักเงินคาจางเปนจํานวน 500.00 บาท (หารอยบาทถวน) 

ทั้งนี้ ผูรบัจาง สามารถไขนาฬิการักษาการณไดกอนหรือหลังเวลาที่กําหนดได 15 นาที 

9.8 เหตุการณที่ “ผูวาจาง” สงวนสิทธ์ิในการแจงคาปรับ “ผูรับจาง” กรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติหนาที่บกพรอง ไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับ ดังนี้ 

9.8.1 ปรับในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางตามสัญญาตอหนึ่งเหตุการณ โดยตามเหตุการณ ดังนี้ 

(1)  เมาสุรา หรือกอเหตุทะเลาะวิวาท 

(2)  เสพหรือมีไวครอบครองสารเสพติดใหโทษทุกประเภท   

(3)  ลักทรัพย หรือยักยอกทรัพยของสวนกิจการหอพักนิสิต นิสิต บุคลากร ผูประกอบการ 

และผูมาติดตอ 

(4)  ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ของสวนกิจการหอพักนิสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9.8.2 ปรบัในอัตรา 600.00 บาท (หกรอยบาทถวน) /คน/คร้ัง ตามเหตุการณ ดังนี้ 

(1)  หลับยามขณะปฏิบัติหนาที่  

(2)  ละทิ้งจุดปฏิบัติงานโดยไมแจงใหหัวหนาชุดหรือเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยจุด

ใกลเคียงรับทราบ  



- 16 - 

 

(3)  ไมสามารถติดตอเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย โดยวิทยุสื่อสารไดเนื่องจากจงใจไมตอบ

รับโดยเหตุการณที่เกิดขึ้นตองปรากฏผูยืนยัน และมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(4)  กลาววาจาไมสุภาพ แสดงกิริยาอาการประสงครายตออาจารย ขาราชการ บุคลากร นิสิต

ผูปกครอง และผูมาติดตองานในสวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(5)  สูบบุหรี่ในพ้ืนที่หามสูบ 

9.8.3 ปรบัในอัตรา 100.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) /คน/คร้ัง ตามเหตุการณ ดังนี้ 

(1)  ไมแตงเครื่องแบบตามที่กําหนดหรือแตงกายไมเรียบรอย และไมมีอุปกรณประจํากาย

ครบถวน  

(2)  หากผูวาจางหรอืตัวแทนของผูวาจางพบเห็นบริเวณท่ีปฏิบัติงาน ไมสะอาดเรียบรอย  

(3)  เปดเคร่ืองใชไฟฟาทิ้งไวขณะออกลาดตระเวนหรอืทําธุระสวนตัว 

  9.9 ผูรับจางยินยอม ใหผูวาจางหักเงินคาจางที่ผูวาจางจะไดรับ เพื่อชดใชบรรดาคาปรับและคาเสียหาย

ท่ีผูรับจางตองรับผิดตามเงื่อนไขในขอกําหนด หากเงินที่หักไวยังไมพอชดใชคาปรับและคาเสียหายดังกลาว        

ผูรับจางยินยอมชดใชสวนท่ียังขาดอยูจนครบภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูวาจางเปน          

ลายลักษณอักษร 

 “ผูวาจาง” จะตองแจงความบกพรองในแตละคร้ัง เปนหนังสือให “ผูรับจาง” หรือผูแทนของ“ผูรับ

จาง” ทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันทําการ นับแตวันทราบเหตุ และเม่ือคูสัญญาทําการตกลงกันเปนที่เรียบรอย

แลวจึงสามารถดําเนินการปรับได 

 หากปรากฏวาผูรับจางปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือฝาฝนสัญญาจนคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุไดตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลวไมนอยกวา 3 คร้ัง และผูรับจางเพิกเฉยไมไดดําเนินการแกไข 

ผูวาจางขอสงวนสิทธ์ิที่จะบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดไดทันทีและจะยึดเงินประกัน หรือเรียกรองจาก

ธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันท่ีใหไวพรอมท้ังใหผูวาจางมีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากผล

แหงการยกเลิกสัญญาได และถาผูวาจางดําเนินการจางบุคคลอ่ืนมาแทน ผูรับจางจะตองยอมรับผิดชอบชดใชราคา

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาสวนตางที่กําหนดไวในสัญญาจนกวาอายุสัญญาจางสิ้นสุดลง 
 

10. การประเมินผล 

ในการปฏิบัติงานแตละเดือน ผูรับจางตองสงเอกสารสําหรับประกอบการตรวจรับพัสดุดังน้ี 

10.1 เอกสารบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานประจําวันของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

10.2 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน รายงานเหตุการณประจําวัน 

10.3 เอกสารรายงานจํานวนรถยนต รถจักรยานยนต ในการเขา-ออก พื้นท่ีมหาวิทยาลัย 

หากมิไดดําเนินการภายในกําหนด ผูวาจางสามารถปรับเปนเงิน รอยละ 0.10 ของวงเงินตามสัญญาจาง 
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11. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเปนการใชเกณฑประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา  

ลําดับ

ที่ 
หัวขอในการพิจารณา 

น้ําหนัก

(รอยละ) 

หลักเกณฑการเสนอราคา 

   เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

1 ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) 40  100 

2 มาตรฐานของสินคาหรือบริการ 60   

 - ผลงานและประสบการณที่ผานมาที่มี

ลักษณะเกี่ยวของกับงานรักษาความ

ปลอดภัย โดยแนบเอกสารหลักฐาน

สําเนาหนังสือรับรองผลงานจางและ

สําเนาสัญญาจาง.พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง       

20 มีผลงาน 1 ผลงาน 30 

มีผลงาน 2 ผลงาน 50 

มีผลงาน 3 ผลงาน 100 

 -.บุ คลากร คุณ วุฒิ  ประสบ การณ 

เค รื่ อ งแบ บ บ ริษั ท  ขอ งพ นั ก งาน          

รักษาความปลอดภัยในความดูแลของ

ผูรับจางพรอมแนบเอกสารประกอบ 

10 มีบุคลากร คุณวุฒิ ประสบการณ เคร่ืองแบบ

บรษิัท ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน

ความดูแลของผูรับจาง  พรอมแนบเอกสาร

ประกอบ ไมครบถวน 

30 

มีบุคลากร คุณวุฒิ ประสบการณ เคร่ืองแบบ

บรษิัท ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน

ความดูแลของผูรับจางพรอมแนบเอกสาร

ประกอบ ครบถวน 

50 

มีบุคลากร คุณวุฒิ ประสบการณ เคร่ืองแบบ

บรษิัท ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน

ความดูแลของผูรับจางพรอมแนบเอกสาร

ประกอบ ครบถวน สมบูรณ และมีเอกสาร

หนวยงานที่เชื่อถือไดใหประกาศหรือรางวัล

การรับรองคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 

100 
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ลําดับที่ หัวขอในการพิจารณา 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

หลักเกณฑการเสนอราคา 

   เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 - แผนการดําเนินงานในภาพรวม 

(Action Plan) และตารางการ

ดําเนินงาน.(Time Line) 

10 มีการจัดแผนการดาํเนินงานในภาพรวม 

(Action Plan) และตารางการดําเนินงาน 

(Time Line)     แตไมครบถวน สมบูรณ 

30  

มีการจัดแผนการดาํเนินงานในภาพรวม 

(Action Plan) และตารางการดําเนินงาน 

(Time Line) ครบถวน สมบูรณ 

50 

มีการจัดแผนการดาํเนินงานในภาพรวม 

(Action Plan) และตารางการดําเนินงาน 

(Time Line) ครบถวน สมบูรณ และมีแผน

เผชิญเหตุฉุกเฉิน 

100  

  

 - เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชมี 

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ        

อุตสาหกรรม (มอก.) และวัสดุอุปกรณ

ผลิตในประเทศ หรือดีกวา 

 

5 เคร่ืองมอื วัสดุ อุปกรณ มีเคร่ืองหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ที่              

ผลิตในประเทศ หรือดีกวา อยางใดอยางหนึ่ง 

30 

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ.มีเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ที่              

ผลิตในประเทศ หรือดีกวา มากกวา 1 อยาง 

50 

   เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ.มีเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ที่              

ผลิตในประเทศ หรือดีกวา ครบถวน สมบูรณ 

100 

 - การใหความรู การฝกอบรมแก

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

10 มีการใหความรู การฝกอบรม หรือการจัด

กิจกรรมการพัฒนาใหแกเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย        1 ครั้ง/ป 

30 

มีการใหความรู การฝกอบรม หรือการจัด

กิจกรรมการพัฒนาใหแกเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย     2 ครั้ง/ป 

50 

มีการใหความรู การฝกอบรม หรอืการจัด

กิจกรรมการพัฒนาใหแกเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย     3 ครั้ง/ป หรอืมากกวา 

100 
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ลําดับที่ หัวขอในการพิจารณา 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

หลักเกณฑการเสนอราคา 

   เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

 - มาตรการดานการปองกันสารเสพติด

แกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

5 มีการตรวจสารเสพติดใหแก เจาหนาที่รกัษา

ความปลอดภัย 1 ครั้ง/ป 

30 

   มีการตรวจสารเสพติดใหแก เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย 2 ครั้ง/ป 

50 

   มีการตรวจสารเสพติดใหแก เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย 3 ครั้ง/ป หรือมากกวา 

100 

 รวม 100   

 

12. ระยะเวลาการดําเนินการ 

      ต้ังแตวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

13. ระยะเวลาสงมอบงาน  

แบงเปนจํานวน  11  งวด (เดือนละ 1 งวดงาน )   

14. วงเงินในการจัดจาง   

จํานวนเงิน  9,560,000.00 บาท (เกาลานหาแสนหกหมื่นบาทถวน) 

15. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สวนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 


