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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง 
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ  2566-2567 

ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2565 - กันยายน  2567 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร สถานที่ ทรัพย์สินของสถาบัน   ได้แก่  การจัด

ช่องทางเข้า-ออก  การควบคุมการเข้า-ออก  ของเจ้าหน้าที่ภายในและบุคคลภายนอก  การควบคุมยานพาหนะ
เข้า-ออก  การจัดระเบียบจราจร  การจัดที่จอดรถ  การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น   การกำหนดเขตควบคุมและเขต
หวงห้าม  การป้องกันโจรกรรมทรัพย์สินของสถาบัน  การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น  ระบบสัญญาณแจ้งภัย  การ
โทรศัพท์แจ้งภัยเมื่อมีเหตุ ตลอดจนการตรวจตราอาคารและบริเวณโดยรอบเป็นประจำตลอด  24  ชั่วโมง รวมถึงการ
ระงับเหตุทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ของสถาบัน 

 

2.  คำจำกัดความ 
คำต่างๆ ที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้หรือที่จะปรากฏในเอกสารใดๆ ของงานนี้ให้มีความหมายตามที่

กำหนดไว้ดังนี้ 
2.1 “สจล.”  หมายถึง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2.2 “ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2.3 “งาน”   หมายถึง  งานจ้างเหมาที่ระบุไว้ในข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ 
2.4 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจาก สถาบันฯ เพ่ือถูกว่าจ้างให้ดำเนินการตาม

ประกาศฉบับนี้  
2.5 “ผู้ที่ สจล. มอบหมาย”  หมายถึง คณะกรรมการของคณะ/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย/หน่วยงานที่ 

สจล. แต่งตั้งให้ตรวจรับงานนี้ตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง  
2.6 เมื่อใดก็ตามที่เอกสารต่างๆ ของงานนี้ระบุไว้ว่า  “ตามที่ต้องการ” “ตามที่สั่งการ”  “ตามที่

เห็นชอบ”  “ตามที่อนุมัติ”  หรือ  ถ้อยคำที่มีความหมายทำนองเดียวกันให้เป็นที่เข้าใจว่า คำสั่งความต้องการ  
ความเห็นชอบ  การอนุมัติ  หรืออนุญาตจาก สจล. หรือ  ผู้ที่ สจล. มอบหมายเป็นผลมาจากการวินิจฉัยตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญา  หรือให้   ผู้รับจ้างปฏิบัติเท่านั้น  หาได้มี  ความหมายว่า สจล. มอบหมาย  ต้อง
รับผิดชอบในการบริหารงาน  หรือ  ดำเนินการ  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างประการใดไม่  

2.7 ในทำนองเดียวกัน  คำว่า  “อนุมัติ”  “สมควร”  “ยอมรับ”  “ถูกต้อง”  “พอใจ”  หรือ ถ้อยคำ
อื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกันนี้  เว้นแต่ว่ากำหนดเป็นอย่างอื่นให้หมายความเป็นว่า  เป็นการอนุมัติ  เห็นว่า
สมควร  เห็นว่ายอมรับได้เห็นว่าถูกต้องเป็นที่พอใจซึ่ง  สจล.  หรือผู ้ที ่  สจล.  มอบหมาย ได้วินิจฉัยตาม
วัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น ทำนองเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในข้อ 2.4 

2.8 เขตควบคุม  หมายถึง  บริเวณพ้ืนที่ภายใน  สจล.  ซึ่งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสามารถ
ใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา  06.00 – 18.00 น. 

2.9 เขตหวงห้าม หมายถึง บริเวณภายใน สจล. ซึ่งให้เข้าได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
2.10 ทรัพย์สิน หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสถาบันที่มีค่าตั้งแต่ 500.-บาท (ห้าร้อย

บาทถ้วน) ขึ้นไป  (ดจูากราคาซ้ือขาย)  
2.11 ควงกะ หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยติดต่อกันเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
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3.  ข้อตกลงที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
เป็นที่เข้าใจกันดีทั้งสองฝ่ายแล้วว่า  พันธะกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันตามสัญญานี้อยู่เหนือข้อตกลง

ทางวาจาจาก สจล. หรือผู้ที่ สจล. มอบหมายและข้อตกลงโดยวาจาใดๆก็ตาม  เป็นผลใช้บังคับหรือจะยึดถือเอา
ไปเป็นส่วนของสัญญานี้มิได้โดยประการใดท้ังสิ้น 
 

4.  การปฏิบัติตามระเบียบของ สจล. 
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ในการเข้า-ออก หรืออยู่ภายในสถานที่ของ สจล.       ที่ระบุ

ในสัญญานี้  ในกรณีที่ผู้รับจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว สจล. หรือผู้ที่ สจล. มอบหมายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะระงับงานในช่วงนั้นๆ ได้  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติตามโดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สืบ
เนื่องมาจากการนี้และถือเป็นสาเหตุเรียกร้องค่าชดเชยไม่ได้ 

 

5.  การตรวจสอบสถานที่ก่อนการเสนอราคาและทำสัญญา 
ผู้รับจ้างควรทำการตรวจสอบสถานที่ ที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบสัญญา ก่อนจะเสนอ

ราคาและทำสัญญา  ซึ่งผู้รับจ้างควรคำนึงถึงระยะทาง  สถานที่  การขนส่งและสิ่งของอื่นๆ ที่จะทำให้งานสำเร็จ
ไปด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน 

 

6.  ตัวแทนของผู้รับจ้าง 
6.1  ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่แทนผู้รับจ้าง เพื่อขออนุมัติจาก สจล. ตัวแทนของ 

ผู้รับจ้างนั้นจะต้องเป็นผู้ที ่มีความเหมาะสมและรับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ และการที่ สจล. หรือผู้ที ่ สจล.
มอบหมายได้สั่งการใดๆ ต่อตัวแทนผู้รับจ้างให้ถือเสมือนได้สั่งการต่อผู้รับจ้างเช่นกัน  ผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวแทน
ของผู้รับจ้างโดยพลการไม่ได้  การเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้ างจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  สจล.  
หรือผู้ที่  สจล.มอบหมายเท่านั้น ในกรณีที่ สจล. หรือผู้ที่  สจล. มอบหมาย พิจารณาด้วยดุลยพินิจอันชอบธรรม
แล้ว  เห็นว่าตัวแทนของผู้รับจ้างไม่มีความเหมาะสม  หรือประพฤติขัดต่อระเบียบของ สจล. ซึ่งหากปล่อยไว้อาจ
ทำให้เกิดความเสียหายต่อ สจล. หรือผู้ที่ สจล. มอบหมายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะสั่งการให้เปลี่ยนตัวแทนผู้รับจ้างได้  
ความในย่อหน้านี้รวมถึงคนงานของผู้รับจ้างด้วย 

6.2  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญหรือจะ
มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมงานแทนตนก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบเป็นตัวหนังสือและผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแทนผู้รับจ้าง คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้แทน
ของผู้รับจ้างถือได้ว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้ว ในกรณีผู้รับจ้างตั้งตัวแทนไปควบคุมงาน ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัว
แทนใหม่ผู้รับจ้าง  ยินยอมเปลี่ยนตัวแทนให้ทันทีโดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ ถือเป็นเหตุยืนยันวันทำ การ
ออกไป  ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนผู้ควบคุมงานต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นตัวหนังสือทุกครั้งด้วย 
                6.3 ต้องเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(ห้าปี) 

7.   เงื่อนไขการจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
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ข้อกำหนดรายละเอียดในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
 

1.  คำนิยาม พนักงานรักษาความปลอดภัย   
พนักงานรักษาความปลอดภัย  คือ  ผู้ซึ ่งได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ

อนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวง  มาตรา 33 วรรค 1 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้   มาตรา 41 
1.  ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการ

จับกุมผู้กระทำผิด 
2.  รักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งระงับเหตุและรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในบริเวณหรือสถานที่ท่ีรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง    
3.  เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาหรือน่าเชื่อถือว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้ นภายในบริเวรหรือสถานที่ที่

รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ต้องแจ้งเหตุนั้นให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่
ทราบโดยทันที รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้จนกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้
มีอำนาจหน้าที่จะเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ    

 

2.  คุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย   มาตรา  34 
2.1. คุณสมบัติ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์   
3.  สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ  
4.  ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่

นายทะเบียนกลางรับรอง  
6.  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น  
7.  ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8.  ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมหนังสือรับรอง 
9. ได้รับวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่กรรมการตรวจรับพิจารณา 

2.2. ลักษณะต้องห้าม 
1.  เป็นโรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด 
หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน 
    ไร้ความสามารถ หรือผ่านการรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช หรือเข้า

ข่ายเป็นผู้ป่วยอาการทางจิตเวช 
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3.  เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
พนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้น แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

4. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึง
วันยื่นคำ  ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 

3.  คุณสมบัติเฉพาะของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ 
3.1  คุณสมบัติของหัวหน้าควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)   

3.1.1  มีอายุระหว่าง 30-50 ปี และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี  
3.1.2    จะต้องผ่านการอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดยต้องมีประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตรแสดง 
3.1.3    จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 
3.1.4    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการควบคุมงานรักษาความปลอดภัยที่มีกำลังพลรวมกันไม่น้อย
กว่า 50 คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อเนื่องในระดับหัวหน้า 
3.1.5    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการได้ดี 
3.1.6    จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับจักรยานยนต์ และรถยนต์  โดยต้องมีรถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะประจำ เพ่ือใช้ตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่ สจล.  

3.2.  คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพืน้ที ่(หัวหน้าโซน) 
3.2.1  มีอายุระหว่าง 25-50 ปี และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป 
3.2.2  จะต้องผ่านการอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดยต้องมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแสดง 
3.2.3  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 
3.2.4  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่องใน
ระดับหัวหน้า 
3.2.5 จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยต้องมีรถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะประจำ เพ่ือใช้ตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่ สจล.  

3.3. คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด 
3.3.1  มีอายุระหว่าง 25-45 ปี และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป  และ

ต้องมียานพาหนะประจำเพ่ือใช้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นกรณีกล้องมีเหตุขัดข้องของระบบกล้องวงจรปิด 
3.3.2  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 
3.3.3  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานได้ดี 
3.3.4  มีประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.4.  คุณสมบัติของหัวหน้าเวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าชุด) 
3.4.1  มีอายุระหว่าง 30-50 ปี และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป  
3.4.2  จะต้องผ่านการอบรมการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดยต้องมีประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแสดง 
3.4.3  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 
3.4.4  มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อเนื่องใน
ระดับหัวหน้า 
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3.4.5 จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยต้องมีรถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะประจำ เพ่ือใช้ตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่ สจล.  

3.5.  คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
3.5.1  สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  
3.5.2  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 

3.6.  คุณสมบัติของพนักงานควบคุมด้านการจราจร 
3.6.1  มีอายุระหว่าง 25-45 ปี และจบการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป  
3.6.2  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 
3.6.3  มีประสบการณ์ในด้านจราจร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการอบรมด้านการจราจร 
3.4.4 จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยต้องมีรถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะประจำ เพ่ือใช้ตรวจตราโดยรอบพ้ืนที่ สจล.  

4.  การรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้าง  
4.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นต่อ

บุคคล  ทรัพย์สิน เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้าง   

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ ้น  ในกรณีที่ผู ้รับจ้าง
บกพร่องหรือล่าช้าในการป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับการชดใช้สิ่งเสียหายผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
จะกำหนดวิธีการหรือคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   

 และถ้าหากหลังจากการสั่งการไปแล้วเป็นเวลา 7 วันหรือระบุเป็นอย่างอ่ืน ยังปรากฏว่าผู้รับจ้างยัง
ไม่ดำเนินการใดๆ  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่  ผู้ว่าจ้างมอบหมาย  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะสั่งการให้บุคคลที่ 3 ดำเนินการโดย
ทันที โดยที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกประการ  

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง  ในกรณีที่ทรัพย์สินทางสถาบันของผู้
ว่าจ้างหรือที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้รับผิดชอบ เนื่องจากทรัพย์สินได้รับความเสียหาย  ถูกทำลาย หรือสูญหาย  เนื่องจาก
การกระทำที่ละเลย หรืองดเว้นการกระทำ หรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างหรือ
พนักงานของผู้รับจ้างไม่ว่าความเสียหายหรือสูญหายนั้น  จะปรากฏสาเหตุหรือไม่ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหาย หรือดำเนินการให้อยู่ในสภาพเดิมโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน 30 วัน หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กำหนด 

5.  พื้นที่รักษาความปลอดภัย 
5.1  กำหนดให้มี “พ้ืนที่ควบคุม” และพ้ืนที่ควบคุมยานพาหนะ 
5.2  กำหนดให้มี “พ้ืนที่หวงห้าม” โดยเฉพาะหลังเวลา 16.30 - 06.00 น. เป็นต้นไป  ห้ามมิให้บุคคลที่

มิได้รับอนุญาตเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่หวงห้าม  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับตลอดจนบุคคล
สำคัญ  โดยบุคคลที่จะเข้าหรือบุคคลที่เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจให้พนักงานรักษาความปลอดภัยกลั่นกรองเสียชั้นหนึ่ง
ก่อนที่จะถึง “พ้ืนที่หวงห้าม”  
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6.  เครื่องมือ - อุปกรณ์  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองจำนวนตามความ

เหมาะสมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

6.1 วิทยุสื่อสารที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานข่าย CB 245 กำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ใช้งานประจำทุกคน 
สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคลากรของผู้รับจ้างด้วยกันเอง  และให้ผู้ว่าจ้างอีกจำนวน 5 เครื่อง
พร้อมแท่นชาร์จ โดยสามารถเพิ่มเติมตามคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้
ติดต่อสื่อสาร ในขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันตามจุดต่างๆ  โดยอุปกรณ์สื่อสารต้องสามารถสื่อสารได้
ชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องนำเสนอ วิทยุสื ่อสารเป็นผลิตภัณฑ์ Icom รุ่น 
80FX PLUS (160 ช่อง) หรือ Yaesu รุ่น FT-24R (160 ช่อง) หรือ Motorola cp 246 (160 ช่อง) 
HYT หรือ Power 245s (160 ช่อง) หรือเทียบเท่า ผู้เสนอราคาจะต้องดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา วิทยุสื่อสารทุกเครื่องจะต้องได้รับใบอนุญาตให้มี และ
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จาก กสทช. หากชำรุดต้องจัดหาเครื่องใหม่เข้ามาทดแทน
เครื่องที่ชำรุดโดยทันที 

6.2 ยานพาหนะท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และใช้ในการตรวจ
พ้ืนที่ตรวจความเรียบร้อยประจำวัน 

6.3 ระบบควบคุมการตรวจการ รปภ (Guard Scan) พร้อมเครื่องสำรองให้เพียงพอต่อการใช้งานตามจุด
ที่กำหนดตามเอกสารแนบ 

6.4 เครื่องบันทึกลายนิ้วมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน (ผู้ว่าจ้าง/ผู้แทนผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้บันทึกลายนิ้วมือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน) 

6.5 ต้องมี Smartphone ที ่สามารถถ่ายภาพได้ช ัดเจน และสามารถส่งข้อความ ภาพถ่าย และ
ภาพเคลื่อนไหว ได้ทาง ช่องทางการสื่อสาร เช่น LINE หรือ Messenger ได้เป็นอย่างดีและรายงาน
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบได้ทันที (สำหรับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ)  

6.6 ไฟฉาย นกหวีดพร้อมสายคล้องคอ ไม้กระบอง กุญแจมือ สำหรับพนักงานทุกคน 
6.7 กระบองไฟจราจร (สำหรับจุดจราจรทางเข้า-ออกหลักอาคาร) 
6.8 ร่ม ชุดกันฝน รองเท้าบูทยาง สำหรับการจราจรขณะฝนตก ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
6.9 จัดเตรียมแบตเตอรี่สำรองให้เพียงพอต่อการใช้งาน อาทิ ถ่านไฟฉาย ถ่านกระบองไฟจราจร  ทั้งนี้ผู้

รับจ้างอาจจัดอุปกรณ์ที่ดีกว่าได้ อาทิ ถ่านชนิดชาร์ตพลังงานได้ เป็นต้น 
6.10 โซ่คล้องประตูพร้อมกุญแจ เทปยูโร ธงราวขาว-แดง 
6.11 แผงกั้นจราจรแบบมาตรฐานความยาว 1.50 เมตร สูง 0.95 เมตร มีล้อยาง (ต้องเป็นของใหม่

และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ พร้อมติดข้อความตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องส่ง
มอบให้กับสถาบัน ภายใน 1 เดือนหรือ 30 วันหลังจากทำสัญญา  โดยส่งมอบจำนวน 60 แผง  ในปีงบประมาณ 
2566 และส่งมอบจำนวน 60 แผง ในปีงบประมาณ 2567) 

6.12 กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสงขนาดความสูง 70 เซนติเมตร (ต้องเป็นของใหม่และบำรุงรักษา
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และต้องส่งมอบให้กับสถาบัน ภายใน 1 เดือนหรือ 30 วันหลังจากทำสัญญา โดยส่งมอบ
จำนวน 250 อัน  ในปีงบประมาณ 2566 และส่งมอบจำนวน 250 อัน ในปีงบประมาณ 2567) 

6.13 กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสงขนาดความสูง 50 เซนติเมตร (ต้องเป็นของใหม่และบำรุงรักษา
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และต้องส่งมอบให้กับสถาบัน ภายใน 1 เดือนหรือ 30 วันหลังจากทำสัญญา โดยส่งมอบ
จำนวน 250 อัน  ในปีงบประมาณ 2566 และส่งมอบจำนวน 250 อัน ในปีงบประมาณ 2567) 
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6.14 เครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีสถาบันฯกำหนด  โดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 
6.15 เสื้อจราจรสะท้อนแสงสำหรับงานจราจร ให้เพียงพอกับการใช้งานจริง   
6.16 เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืนๆ ที่จำเป็น เช่น ถุงมือจราจร หน้ากากกันฝุ่น รวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานที่

ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
6.17 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบอุปกรณ์ข้างต้น ในวันที่เริ่มสัญญา และต้องติดตั้ง TAG Check point ตาม

ตำแหน่ง ของระบบควบคุมการตรวจการ รปภ. (Guard Scan) ให้ครบ ภายใน 3 วันหลังจากลงนามในสัญญา 

7.  มาตรฐานการให้บริการและการวัดผล 
 7.1 ข้อปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ เมื่อมีกรณีข้อเรียกร้องของกรรมการหรือผู้รับบริการ 
ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยบกพร่องต่อหน้าที่  ต้องมีการลงนามรับทราบ จากคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหัวหน้าโซนหรือหัวหน้าผู้ควบคุม  
 7.2 มาตรฐานการประเมินการตรวจรับประจำเดือน มีหัวข้อดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  มาตรฐานการประเมินตรวจรับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ลำดับ หัวข้อการให้บริการและวัดผล มาตรฐาน น้ำหนัก 

1  จำนวนพนักงาน  จะต้องมีการขาดงานของพนักงาน ตามที่เสนอมาไม่เกิน 5% ในแต่  
 ละเดือน 

15 

2  ความพร้อมของอุปกรณ์ ตามสญัญา  จะต้องมีอุปกรณ์เข้าประจำในหนว่ยงานท่ีระบุในสัญญาพร้อมจัดหา 
 ทดแทนในกรณี อุปกรณ์ชำรุด ภายใน 24 ช่ัวโมง 

15 

3  การปรับปรุงตามข้อร้องเรยีน 
 (Complain & Occurrence) 
(พิจารณาแต่ละคณะหรือหน่วยงาน) 

 จะต้องไม่พบจำนวนข้อร้องเรียนที่เป็นเหตุจากการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือ เงื่อนไขอื่นๆประกอบการจ้างตามข้อ 10.11 เกิน 3 ครั้งต่อ
เดือนในแต่ละคณะ จากผู้ใช้บริการและทั้งนี้ต้องไม่มีการเกิดเหตุการณ์
เดิมซ้ำในเดือนเดียวกัน 

40 

4  การสแกนจุด Guard Tour  การขาดการสแกนจุด Guard Tour ต้องไม่เกิน 5% ในแต่ละเดือน 
(จุด Guard Tour ทางบริษัทเป็นผู้นำเสนอและต้องไดร้ับความเห็นชอบ
จากกรรมการตรวจรับโดยจำนวนจุดต้องไม่น้อยกว่าจุดของเจ้าหน้าที่
รักษาความประจำ) 
  

30 

 7.2.1 การพิจารณาตามมาตรฐานการให้บริการและการวัดผล ตามตารางมาตรฐานการประเมินตรวจรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อที่ 1 จำนวนพนักงาน  จะต้องมีการขาดงานของพนักงาน ตามที่เสนอมาไม่
เกิน 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละเดือน (จำนวนพนักงานตามสัญญาของขอบเขตงานทั้งหมด 171 
คน สามารถขาดงานได้สูงสุด 8 คน) โดยหากมีการขาดงานเกินจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณาคะแนนลดลง 1 
คน/ 5 คะแนน 

 7.2.2  การพิจารณาตามมาตรฐานการให้บริการและการวัดผล ตามตารางมาตรฐานการประเมินตรวจรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อที่ 2 ความพร้อมของอุปกรณ์ ตามสัญญา  จะต้องมีอุปกรณ์เข้าประจำใน
หน่วยงานที่ระบุในสัญญาพร้อมจัดหาทดแทนในกรณี อุปกรณ์ชำรุด ภายใน 24 ชั่วโมง โดยหากมีการร้องเรียน
ในเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ ให้พิจารณาคะแนนลงลง 1 ครั้ง/ 1 คะแนน 

 7.2.3 การพิจารณาตามมาตรฐานการให้บริการและการวัดผล ตามตารางมาตรฐานการประเมินตรวจรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อที่ 3  การปรับปรุงตามข้อร้องเรียน(Complain & Occurrence) จะต้องไม่
พบจำนวนข้อร้องเรียนเกิน 3 ครั้งต่อเดือนในแต่ละคณะ จากผู้ใช้บริการและทั้งนี้ต้องไม่มีการเกิดเหตุการณ์
เดิมซ้ำในเดือนเดียวกัน โดยหากมีการร้องเรียนเกินให้พิจารณาคะแนนลดลง 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน (โดยการ
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พิจารณาข้อเรียกร้องจะต้องพิจารณาอย่างใดอย่างนึง เช่น พิจารณาโดยภาพรวมทั้งสถาบันหรือพิจารณาโดย
แยกคณะถ้าคณะใดคณะหนึ่งมีข้อเรียกร้องเกิน 1 ครั้งให้ลดลง 1 คะแนน) 

7.2.4  การพิจารณาตามมาตรฐานการให้บริการและการวัดผล ตามตารางมาตรฐานการประเมินตรวจรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ข้อที่ 4 การสแกนจุด Guard Tour จะต้องมีการขาดการสแกนจุด Guard Tour 
พนักงาน ตามที่เสนอมา ไม่เกิน 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละเดือน(จำนวนพนักงานตามสัญญา
ของขอบเขตงานทั้งหมด 165 คน สามารถขาดงานได้สูงสุด 8 คน) โดยหากมีการขาดขาดการแสกนจุด Guard 
Tour เกินจำนวนดังกล่าว ให้พิจารณาคะแนนลดลง 1 จุด/ 5 คะแนน 

 7.5 การพิจารณามาตรฐานการให้บริการและการวัดผล มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       7.5.1 ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ความพร้อมของอุปกรณ์ ตามสัญญา การสแกนจุด 
Guard Tour ให้กับคณะกรรมการส่วนกลางก่อนกำหนดการตรวจรับงาน 3 วันทำการให้กับเลขาคณะกรรมการ
ตรวจรับเพ่ือสรุปข้อมูลในการประเมินผลในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 ตามตารางท่ี 1 
       7.5.2 ผู้รับจ้างต้องส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มการร้องเรียน (ซึ่งแบบฟอร์มทางผู้รับจ้างต้องนำเสนอให้
คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาก่อนเริ่มงาน) โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสรุปก่อนในวันการตรวจรับงานเท่านั้นเพ่ือให้
การพิจารณาเป็นปัจจุบัน  

8.  การปฏิบัติหน้าที่  
8.1.  พนักงานรักษาความปลอดภัย-ประจำประตูเข้าออก 

8.1.1  เฝ้าประตูเข้า-ออก พร้อมรับ-ส่งบัตร ให้รถทุกคันที ่เข้า-ออก โดยจัดพนักงานสำหรับ
ตรวจสอบยานพาหนะเข้า-ออก แจกบัตรเข้า เก็บบัตรออกและทำการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆบน
ยานพาหนะเฉพาะอย่างยิ่งหลังเวลา 18.00 น.  จนถึงเวลา 06.30 น.  และในวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยให้ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะท่ีผ่านเข้า-ออก ดังนี้ 

ก.  วันและเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก 
ข.  ชื่อคนขับ  (ดูจากใบขับขี่หรือบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ)  ชื่อผู้โดยสาร  (ดูจากบัตร -

ประชาชนหรือบัตรข้าราชการ) 
ค.  เลขทะเบียนยานพาหนะ ยี่ห้อรถ ลักษณะ สี และประเภท 
ง.  ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกบนยานพาหนะที่นำเข้า-ออกพร้อมใบนำออกและนำเข้า

โดยมีลายเซ็นและชื่อผู้อนุญาตนำออก ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาไว้ หากไม่มีใบ
นำออกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยกักของและยานพาหนะไว้     ห้ามนำออกโดย
เด็ดขาด 

จ.  หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
8.1.2 ห้ามละทิ้งจุดของตนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าควบคุมพนักงานรักษา

ความปลอดภัยทราบไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 

8.1.3 เมื่อพ้นหน้าที่ในช่วงปฏิบัติงานให้ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้า
พ้ืนที่ของสถาบันอย่างเคร่งครัด  

          8.1.4 รายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้หัวหน้ารับทราบตามลำดับขั้นที่เก่ียวข้อง 
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8.2.  พนักงานรักษาความปลอดภัย-ประจำพื้นที่ 
8.2.1  ตรวจตราบริเวณรอบๆ ตัวอาคารและบริเวณที่รับผิดชอบทุก 2 ชั่วโมงหรือระยะเวลาตามที่

เหมาะสมให้อยู่ในความเรียบร้อย 
8.2.2  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินของทางสถาบันที่อยู่ภายในบริเวณที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง

พ้ืนที่ควบคุมท่ีกำหนดด้วย 
8.2.3  ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ บุคลากร และนักศึกษา ในจุด

ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ต่อร่างกายและทรัพย์สิน 
8.2.4  จะต้องตรวจดูสัมภาระหรืออ่ืนๆ ที่เห็นว่าเป็นการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการนำ

ออก โดยพลการ  ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียดหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรจะนำ
ออกจากตัวอาคารให้พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามอนุญาตให้นำออกโดยเด็ดขาด 

8.2.5  ตรวจสอบบุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ควบคุมโดยการสอบถามและอาจปฏิบัติ
หน้าที่ ด้านการตรวจค้นนั้นด้วย  ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
ไม่ให้เข้ามาในสถาบัน  รวมถึงหาบเร่  แผงลอย และห้ามบุคคลทั้งภายนอกและภายในจับ    สัตว์น้ำในบริเวณ
สถาบันฯ 

8.2.6  ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรมและอื่นๆรวมถึงการ
ช่วยขจัด  การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์  เช่น  การปิดน้ำ  ปิดไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ 

8.2.7 ห้ามละทิ้งจุดของตนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าควบคุมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยทราบไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 

8.2.8 ระงับเหตุอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้มีความชำนาญในการดับเพลิงขั้นต้น และโทรศัพท์แจ้งหน่วย
ดับเพลิงขอความช่วยเหลือรวมทั้งแจ้งให้หัวหน้าตามลำดับขั้น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สจล. ทราบ 

8.2.9    ประสานงานเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรณีท่ีมีปัญหาลิฟต์ขัดข้อง 
8.2.10  แจ้งหรือประประสานงานเบื้องต้น  เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ภายในพ้ืนที่สถาบันฯ 
8.2.11  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3 และ 8.1.4 

8.3.  พนักงานรักษาความปลอดภัย-ประจำลานจอดรถ 
8.3.1 ห้ามละทิ้งจุดของตนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าควบคุมพนักงานรักษา

ความปลอดภัยทราบไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น 

8.3.2  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3  8.1.4 และ 8.2.10 

8.4.  พนักงานควบคุมด้านการจราจร 
8.4.1 จัดการจราจรพร้อมดูแลที่จอดรถภายในสถาบันฯทุกจุดที่ประจำหรือที่ได้รับมอบหมายให้

เรียบร้อยตามความเหมาะสม 
8.4.2  ดูแลทั่วไปในบริเวณลานจอดรถ 
8.4.3  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินของทางสถาบันที่อยู่ภายในบริเวณที่ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง

พ้ืนที่ควบคุมท่ีกำหนดด้วย 
8.4.4  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3 และ 8.2.10 
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8.5. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด 
      8.5.1.  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า-ออก 

8.5.2  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3  8.1.4 และ 8.2.10 

8.6. หัวหน้าเวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าชุด)  
8.6.1  ผลักดันบุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมโดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านการตรวจค้นนั้นด้วย  ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้
เข้ามาในสถาบัน  รวมถึงหาบเร่  แผงลอย และห้ามบุคคลทั้งภายนอกและภายในจับ    สัตว์น้ำในบริเวณสถาบันฯ 

8.6.2 หน้าที่อื่นๆ ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามสัญญา 
8.6.3  รายงานเหตุการณ์ ทางวิทยุสื่อสารทุกวันและทางโปรแกรม LINE 
8.6.4   ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3  8.1.4 และ 8.2.10 

8.7.  หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ (หัวหน้าโซน) 
8.7.1  ผลักดันบุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ควบคุมโดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ 

ด้านการตรวจค้นนั้นด้วย  ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้
เข้ามาในสถาบัน  รวมถึงหาบเร่  แผงลอย และห้ามบุคคลทั้งภายนอกและภายในจับ    สัตว์น้ำในบริเวณสถาบันฯ 

        8.7.2 รายงานเหตุการณ์ ทางวิทยุสื่อสารทุกวันและทางโปรแกรม LINE 
8.7.3  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3 8.1.4 และ 8.2.10 

8.8  หัวหน้าควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)   
8.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบข้อบังคับและ 

คำสั่ง ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สจล. 
8.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกๆ วัน  วันละ 

24  ชั่วโมง  โดยไม่มีวันหยุด  และในช่วงเวลารับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ  จะต้องมีพนักงานสำรอง  หรือ
หัวหน้ามาสำรองเปลี่ยนในขณะนั้น 

8.8.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการเรียกตรวจเวรและเช็คชื่อโดยหัวหน้าเวรทุกวันที่มีการเปลี่ยนผลัด 
8.8.4  บันทึกจำนวนครั้งที่พนักงานจะต้องออกตรวจตราพื้นที่ตามรายการตรวจสอบและคำสั่งตาม
รอบปกติและรอบสำรอง 
8.8.5  รายงานการปฏิบัติงานทุกวันโดยหัวหน้าเวรและส่งให้ สจล. หรือผู้ที่ สจล.มอบหมาย โดยใช้ 
line และส่งรูปแบบเอกสารในแต่ละเดือน 
8.8.6  หน้าที่อื่นๆ ที่ผู้รับจ้างเห็นควรกำหนด 
8.8.7 ต้องทำรายงานประจำวัน โดยต้องส่งรายงานประจำวัน ประจำเดือน  
8.8.8 หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ โจรกรรม ภัยธรรมชาติ ต้องทำรายงาน 

    ส่งภายใน 3 ชั่วโมง หรือภายในผลัดที่เกิดเหตุ 
8.8.9  ปฏิบัติตามข้อ 8.1.3 และ 8.2.10 
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9  การจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่บุคลากรของผู้รับจ้างตรงตามวันและเวลาที่กำหนด  และไม่ต่ำกว่า

ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามเขตพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน  ตามที่ทางราชการกำหนด  หากบุคลากรของผู้รับจ้างร้องเรียนต่อ
ผู้ว่าจ้างว่าไม่ได้รับค่าจ้าง  หรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้ มครองแรงงาน  ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง  ค่า
ประกันสังคม  และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับบุคลากรของผู้รับจ้างให้ครบถ้วน และต้องส่งสำเนาหลักฐานการจ่าย
ค่าจ้าง  ค่าประกันสังคมและผลประโยชน์ต่างๆ  นี้ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจสอบ 

10  เงื่อนไขอ่ืนๆ ประกอบการจ้าง 
10.1. ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาว่าจ้างนี้  จะต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจ

ขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาการว่าจ้างฯ  รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมด  เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาว่าจ้างฯ และไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง 

10.2. ก่อนเริ่มกำหนดระยะเวลาจ้างของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนด และอบรมระเบียบการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร  ชี้แจงวิธีการ
ปฏิบัติงานประจำจุดปฏิบัติงาน  และเสนอรายละเอียดของบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ผู้
ว่าจ้างใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดจ้างล่วงหน้า 10 วัน ก่อนเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  และต้อง
ส่งพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานให้ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างสัมภาษณ์
เพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือตามที่คณะกรรมการ
กำหนด โดยเอกสารต่างๆ ตามรายการข้างล่างนี้  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่ง
ให้ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง  และเอกสารต้องมีการรับรองความถูกต้องจากผู้รับจ้างทุกรายการ 

(1) รายชื่อบุคลากรทั้งหมดพร้อมระบุตำแหน่ง และจุดปฏิบัติงาน 
(2) วุฒิการศึกษา 
(3) สำเนาบัตรประชาชน  (มีบัตรจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย) 
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 
(5) ใบสรุปประวัติ บุคลากรของผู้รับจ้าง  ที่มีรายละเอียดประวัติการทำงานที่ผ่าน  มีลายพิมพ์นิ้วมือ 
(6) เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (จัดส่งมาให้ภายใน 60 วัน 

นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา) 
(7) ใบรับรองแพทย์ 

หมายเหตุ  1. กรณีท่ีเอกสารที่ทางราชการออกให้ข้างต้นสูญหาย  ต้องมีใบแจ้งความแนบเป็นหลักฐาน 
  2. เอกสารทั้งหมดนี้ให้ส่งที่สำนักงานพัสดุ เพ่ือตรวจรับในภาพรวมก่อนเท่านั้น 

10.3. ผู้รับจ้างต้องสำรวจพ้ืนที่และนำเสนอการติดตั้ง TAG Check point ของระบบควบคุมการตรวจ
การ รปภ (Guard Scan) ภายใน 15 วัน ก่อนเริ่มสัญญา  

10.4. ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อจัดทำรายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และเอกสารทั่วไป ฯลฯ 

10.5. ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมให้พนักงาน ได้ทำความสะอาดพื้นที่ หรือห้องที่ผู้ว่าจ้างจัดให้เป็นที่พัก
หรือที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยไม่รกรุงรังอยู่เสมอ 

10.6. ก่อนกำหนดการลงนามสัญญาว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารของผู้ที่จะส่งเข้ามาปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขประกอบการว่าจ้าง ข้อ 10.2. ให้ผู้ว่าจ้างและ/หรือ ผู้แทนของผู้
ว่าจ้าง  ตามท่ีกำหนดล่วงหน้า 10 วัน ทำการก่อนวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง (เอกสารตรวจสอบ
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ประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สามารถจัดส่งผู ้ว ่าจ้างภายใน 60 วัน  
หลังจากการส่งพนักงานของผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง)  

10.7. การเข้ารับงาน  การรับถ่ายโอนงาน และส่งต่องานเมื่อสิ้นสุดสัญญา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) การเข้ารับงาน  ผู้รับจ้างต้องส่งบุคลากรและทีมงานเข้ามาศึกษางานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันเริ่มสัญญาจ้าง  
(2) การรับถ่ายโอนงาน  ผู ้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที ่ รปภ. ทั ้งชุด และบุคลากรอื ่นๆ เข้ามา

ปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างเดิมที่กำลังจะหมดสัญญา และ/หรือ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้แทนผู้ว่าจ้าง  ล่วงหน้าหนึ่ง
ผลัดกลางคืนก่อนวันเริ่มสัญญาจ้าง (เริ่มเวลา 18:00 น.)  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
งานที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 

 กรณีที่บริษัทฯ รับ รปภ. จากบริษัทเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาเข้าปฏิบัติงานกับ บริษัทฯ ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม และ/หรือ ประจำจุดปฏิบัติงานเดิม  บริษัทฯ สามารถส่ง รปภ.  คนดังกล่าวเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งหรือจุดปฏิบัติงานนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องจัดหา รปภ.  มารับถ่ายโอนงาน  แต่ รปภ.  คน
ดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไข ข้อ 10.2 ก่อนวันปฏิบัติงาน 

(3) กรณหีมดสัญญาบริษัทเดิมต้องทำการถ่ายทอดงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันเริ่มสัญญา
จ้าง โดยแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ 

(4) การส่งต่องานเมื่อหมดสัญญาจ้างหรือถูกยกเลิกสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ รปภ.  
ทั้งชุด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ จนถึงเวลา 06:00 น. ของวันถัดไป  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง  

10.5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสิ่งเสพติดในปัสสาวะบุคลากรของผู้รับจ้างทุกคน  ปีละ 2 ครั้ง  
พร้อมนำผลการตรวจมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาทุกครั้ง  โดยครั้งที่ 1  ตรวจภายในเดือนแรกของสัญญาจ้าง  และ 
ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้แทนของผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้มีการดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพิ่มเติมได้
หากมีความจำเป็น 

10.8. ผู้รับจ้างต้องไม่ปกปิดหรือแสดงเอกสารที่เป็นเท็จต่อผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  
10.9. ผู้ว่าจ้างและ/หรือ ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้รับจ้าง  เมื่อทาง

ผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่  และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาแทนทันที
ภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหรือในผลัดถัดไปหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง   และผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวพนักงานนั้นทั้งสิ้น  พนักงานของผู้รับจ้าง
คนใดที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว  ผู้รับจ้างจะต้องส่งบุคคลนั้นมาปฏิบัติงานในกลุ่มงาน
เดิมหรือกลุ่มงานอื่นๆที่ผู้ว่าจ้างไม่เห็นชอบภายหลังอีกไม่ได้ 

10.10. ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจัดส่งบุคลากรใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีของสัญญาฯ หรือการ
เปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องคัดเลือกบุคลากรโดยตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขประกอบการจ้าง  และตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามคุณสมบัติบุคลากร  และทำการ
สัมภาษณ์ในเบื้องต้น  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 10.2.  ให้
ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้แทนของผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อน  ก่อนนัดวัน
ให้ผู ้ว ่าจ้างสัมภาษณ์ (ยกเว้นเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  หากบุคลากรใหม่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง 
และ/หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง  ให้ดำเนินการจัดส่งประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจ
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แห่งชาติให้ผู ้ว ่าจ้างภายใน 60 วัน  นับจากวันส่งตัวบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงานในพื ้นที่
รับผิดชอบ) 

10.11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายหรือชุดแบบฟอร์มของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน  โดยให้มี
ป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฎให้เห็นชัดเจน  ตลอดจนจัดทำปลอกแขน
ผ้า (สัญลักษณ์)  แสดงการสังกัด รปภ.  ประจำอาคารหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  
ทั้งนี้ปลอกแขนผ้า (สัญลักษณ์)  ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  หัวหน้าพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจำ (สจล.) หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)  
หัวหน้าเวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำ  ต้องมีความแตกต่างกันชัดเจน  ให้เสร็จสิ้น
ภายใน 15 วัน นับจากผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง  โดยให้นำรูปแบบปลอกแขน
ผ้าที่จะใช้งานมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนใช้งาน 

10.12. ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทั ่วไป  หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.) หัวหน้าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)  หัวหน้าเวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำ   ตามความ
เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  พนักงาน  ผู้เช่า  ผู้มาใช้บริการ
หรือผู้มาติดต่องาน  และ ความสงบเรียบร้อย ภายในพ้ืนที่ตามสัญญาจ้างเป็นสำคัญ 

10.13. ผู้รับจ้างต้องกำกับดูแลบุคลากรรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไป ดังนี้ 
(1) แต่งกายตามระเบียบของผู้รับจ้างกำหนด สะอาดเรียบร้อย ติดบัตรประจำตัวพนักงาน

ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ตัดผมสั้น และมีกริยา วาจาสุภาพเรียบร้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(2)  ห้ามหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ห้ามดื่ม เสพ สุรา ยาเสพติดหรือของมึนเมา ห้ามสูบบุหรี่ ทั้งก่อนและในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

(4) ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ เล่นเกมส์ เล่นโทรศัพท์ในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

(5) ห้ามนำบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมาอยู่ด้วยขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(6) ห้ามเล่นหรือนำบุคคลอื่นมาเล่นการพนันในพื้นที่รักษาความปลอดภัย 

(7) ห้ามหยอกล้อหรือสนทนาที่ไม่สมควรกับผู้อ่ืนขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(8) มีความพร้อมของร่างกายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา 

(9) ห้ามละทิ้งจุดในขณะปฏิบัติหน้าที่ (ละทิ้งจุด หมายถึง การไม่อยู่ประจำจุดหรือในพื้นที่
ใกล้เคียงที่ตนรับผิดชอบ โดยมิได้แจ้งหัวหน้าโซนทราบ ไม่ได้ตั้งป้ายออกตรวจพ้ืนที่ และผู้ตรวจสอบการทำงานได้
อยู่รอแล้วอย่างน้อย 15 นาที) และห้ามสับเปลี่ยนจุดปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างที่ควบคุม 

(10) ห้ามออกเวร หรือละท้ิงหน้าที่ไปจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ. หรือหัวหน้าโซนคนใหม่มา
รับเวรแทน 
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10.14. ผู้รับจ้างต้องร่วมทำการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในการทำงานของผู้รับจ้างตามระบบ 
มอก. 18001 ตามวิธีการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

10.15. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู ้แทนของผู้ว่าจ้างเพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามแผนปฏิบัติการ โดยถูกต้องเหมาะสมตามข้อตกลงใน
สัญญา รวมทั้งการส่งผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าประชุมกับผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทนของผู้
ว่าจ้างทุกครั้งตามที่ได้รับแจ้งเพื่อการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

10.16. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อ รูปถ่าย จำนวน 3 ชุด  ข้อมูล  ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ
พนักงานทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
ส่งมาปฏิบัติงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และพนักงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจะต้อง
รายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถาบันฯก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน 

10.17. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาเสริมแทนเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  เช่น  ลา
ป่วย หรือลากิจ หรือหยุดโดยไม่แจ้งเหตุ เป็นต้น  ซึ่งพนักงานที่มาเสริมแทนนั้น ผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื ่อนไขดังที ่ระบุในข้อ 6,7,8,9  อย่างเคร่งครัดมิฉะนั ้น สจล.  หรือผู ้ที ่ สจล.
มอบหมาย จะถือว่า  ผู้รับจ้างไม่มีพนักงานปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและ
ยินยอมให้ปรับตามสัญญาจ้างเป็นรายวันตามอัตราปรับรายวันในสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 

10.18. ผู ้ร ับจ้างจะต้องจัดทำ QR Code ประเมินพนักงาน รปภ. ทุกคนตามตำแหน่งที ่พนักงาน
ปฏิบัติงาน 

10.19. ผู้รับจ้าง ต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานและกระบวนการทํางานพร้อมมีการ
ฝึกซ้อม โดยมีข้อมูลที่รองรับการทํางานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
หน่วยงานอื่น พร้อมอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดย
ผู้รับจ้าง ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น ตามหัวข้ออย่างน้อย  ดังต่อไปนี้  
10.19.1 หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี ต้องสอดคล้องเป็นไปตามหลักสูตรและข้อกําหนดตาม 

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558  
- เรื่องข้อมูลความปลอดภัยในด้านกายภาพของอาคารและการนําอุปกรณ์ทั้งซอฟต์แวร์และ 

ฮาร์ดแวร์มาช่วยควบคุมด้านความปลอดภัย เรื่องระเบียบวินัย ข้อบังคับของบริษัทฯ และโทษที่ได้รับเมื่อ
กระทําความผิด  

- เรื่องการทําความเคารพ การพูดจาและกริยา มารยาท กับผู้มาติดต่อ  
- เรื่องกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
- เรื่องเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย  
- เรื่องการระวังป้องกันภัยจากการโจรกรรม จารกรรม และก่อวินาศกรรม  
- การสังเกตบุคคล และวัตถุต้องสงสัย  

10.19.2 หลักสูตรการอบรมภาคปฏิบัติ ต้องสอดคล้องเป็นไปตามหลักสูตรและข้อกําหนดตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558  

- ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic Life Support)  
- ฝึกการใช้เครื่องมือดับเพลิง และการผจญเพลิงขั้นต้น  
- ฝึกการใช้วิทยุสื่อสาร / การบํารุงรักษา  
- ฝึกวิธีการควบคุมการจราจร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
- ฝึกวิธีการเข้าระงับเหตุการณ์คุกคาม หรือรุนแรง  
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ทั้งนี้ กําหนดให้มีการฝึกอบรมทบทวนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี การ 
อบรมแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยผู้ประสงค์เสนอราคา จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ด้วย และทั้งนี้ต้องให้ความร่วมมือในการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ผู้ว่าจ้างได้จัดขึ้น  

10.20. ผู้รับจ้าง ต้องจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติและการบริหารจัดการงานรักษาความ 
ปลอดภัย รวมทั้งแผนการฝึกอบรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัยบุคคล ทรัพย์สิน 
สถานที่ การจัดการ จราจรและการควบคุมบุคคล/ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า-ออก  บริเวณภายใน
สถาบัน  มาเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องปฏิบัติตามแผนที่เสนอ
อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตลอดเวลา 

10.21. การวินิจฉัยข้อผิดพลาดใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีอํานาจ 
วินิจฉัย และผู้รับจ้าง จะต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  

10.22. ผู้ประสงค์เสนอราคา ต้องปฏิบัติต่อพนักงานของผู้ประสงค์เสนอราคา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
แรงงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง กองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน และกองทุนประกันสังคม 

10.23. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจตรา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยผู้
ประสงค์เสนอ ราคา จะต้องให้ความร่วมมืออย่างดี ในการนี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจตรา
เอกสารบัญชีข้อมูลต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และบริการจราจร ในการดําเนินการนี้ ผู้ว่าจ้างอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลหรือ
นิติบุคคลทําการแทนผู้ว่าจ้าง ก็ได้ 

10.24. ผู้ประสงค์เสนอราคา จะได้รับการประเมินผลงานจากผู้ว่าจ้างทุกเดือน ตามมาตรฐานการ
ให้บริการและการวัดผล ในข้อ 7 โดยต้องได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 80% หากได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 
80% จะต้องชําระค่าปรับ 0.1% ของค่าบริการรายเดือน ต่อ 1 คะแนนที่ต่ ำกว่า 80% กรณี
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 80% เป็นเวลา 3 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ 
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ขอบเขตของงาน  TOR 
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ในภาพรวมทั้งสถาบัน 

ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 
 

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
1.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตุประสงค์ในการ

ประกอบธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัย และต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว
โดยมีหนังสือรับรองผลงานมูลค่าไม่น้อยกว่า 48,000,000.- บาท (สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) สัญญาเดียวย้อนหลังไม่
เกิน 5 ปี จำนวน 3 ฉบับ และมีหนังสือรับรองต่อเนื่องจากฉบับเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยหนังสือรับรองผลงานแต่
ละฉบับนั้นมีระยะเวลาของสัญญาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และกำลังให้บริการแก่สถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ซึ่ง
หมายถึง หน่วนงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร สถานทูต สนามบิน ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า คลัง
น้ำมัน องค์กรธุรกิจด้านปิโตรเคมี คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาบันวิจัยที่มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย สถานศึกษา อย่างหนึ่งอย่างใด 

1.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนรายชื่อในบัญชีรายชื่อบริษัท ที่จะไม่ซื้อ/จ้างในครั้งต่อไปของ 
สจล. ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีรายชื่อบริษัท ที่จะไม่ซื้อ/จ้างในครั้งต่อไป ของอาคารหรือหน่วยงานต่างๆ  ของ สจล. 
จากการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ตามระบบการจัดการคุณภาพของ สจล. โดยใช้ชื่ออ่ืนซึ่งมีหลักฐานชัดเจน
ว่ามีกรรมการบริหารหรือผู้ที่ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีที่ตั้งของสำนักงานแห่งเดียวกันด้วย 

1.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอ่ืน                    
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.8 

1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 

1.6 สำเนาใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดส่ง
สำเนาเอกสารแสดงการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินของสำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ย้อนหลังและติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับ
ถึงวันที่ยื่นข้อเสนอให้ในวันที่ยื่นข้อเสนอด้วย 

1.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีสำเนาเอกสารใบขึ ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และสำเนา
เอกสารการส่งเงินสมทบเงินกองทุนทดแทนในปีปัจจุบัน มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา 

1.8   ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  มีใบอนุญาตประกอบกิจการ  จาก
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนส่วนบริษัท  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 

1.9 สำเนาเอกสารการรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 



17 
 
 
 

1.10 แผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำขึ้น ตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมา
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ ทรัพย์สิน และจัดการจราจรของผู้ว่าจ้าง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดจนดูแลทรัพย์สินของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน 
 
2.  ขอบเขตของงาน 

1. อาคารสำนักงานอธิการบดี และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
2. อาคารหอเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริเวณโดยรอบ 
3. อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ และบริเวณโดยรอบ 
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาและบริเวณโดยรอบ 
5. อาคารกิจกรรมนักศึกษา และบริเวณโดยรอบ 
6. อาคารหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) และบริเวณโดยรอบ 
7. อาคารหอพักนักศึกษา และบริเวณโดยรอบ 
8. บริเวณศูนย์กีฬา และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
9. อาคารบ้านพักแบบอาคารสูง (คอนโด) และบริเวณโดยรอบ 
10. พ้ืนที่ KL VILLA และบริเวณโดยรอบ 
11.อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
12.อาคารสำนักหอสมุดกลาง และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
13.อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
14.อาคารคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
15.อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
16.อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
17.อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
18.อาคารคณะอุตสาหกรรมอาหาร และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
19.อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 

      20.อาคารคณะบริหารธุรกิจและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
21.อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และบริเวณโดยรอบ 
22.อาคารคณะแพทย์ศาสตร์ และบริเวณโดยรอบ 
23.อาคารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน และบริเวณโดยรอบ 
24.อาคารไฮเทค โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    และบริเวณโดยรอบ 
25.อาคาร Memorial Hall  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
26 คณะศิลปะศาสตร์ 
27 อาคารโรงพยาบาล(คลินิก) และอาคารสำนักงานโรงพยาบาล(อาคารวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศฯ) 
28 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ   
29 ศูนย์ IDC 
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3.  จำนวนพนักงาน 

ใช้พนักงาน  จำนวน  171  คน 

4.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำทุกวัน  ดังนี้  
(1)  วันทำการตามปกติ  2  ผลัดๆ ละ  12  ชั่วโมง  โดย 
      ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ถึง  18.00 น. 
      ผลัดที่  2  เริ่มตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ถึง  06.00 น. 
(2)  วันหยุดทำการปฏิบัติหน้าที่  2  ผลัดๆ ละ  12  ชั่วโมง  โดย 
      ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ถึง  18.00 น. 
      ผลัดที่  2  เริ่มตั้งแต่เวลา  18.00 น.  ถึง  06.00 น. 
 

5. ระยะเวลาการดำเนินการ 
24 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567  

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน  

เป็นรายเดือนๆ ละ 1 งวด รวมทั้งสิ้น  24  งวด  

7. วงเงินในการจัดหา   95,148,360.00   บาท (เก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันสามร้อยหกสิบบาท
ถ้วน)  เงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 

8.  ราคากลาง จำนวนเงิน  95,148,360.00   บาท (เก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดพันสามร้อยหกสิบ
บาทถ้วน) 
9.  วงเงินหลักประกันซอง  จำนวน   4,757,418.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาท
ถ้วน) 
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10. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง เริ ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง คือ  วันที่ 1 ตุลาคม 

2565 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันสิ้นสุดงานตามสัญญาจ้าง คือ วันที่ 30 กันยายน 2567 รวมระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 24 เดือน แต่ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานในส่วนของการเข้ารับงาน การรับถ่ายโอน
งานตามที่กำหนดไว้ในเงื ่อนไขประกอบการว่าจ้างด้วย และเมื่อใกล้ถึงวันสิ ้นสุดสัญญาจ้าง สจล. จะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเข้าปฏิบัติงานในส่วนของการเข้ารับงาน การรับถ่ายโอน
งาน และส่งต่องานตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขประกอบการว่าจ้างด้วย 

11. การตรวจรับงานและการชำระค่าจ้าง 

 การตรวจรับงานแบ่งออกเป็น 24 งวด งวดละหนึ่งเดือน กำหนดการชำระเงินเป็นรายเดือน 
เดือนละเท่าๆ กัน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำส่งเอกสาร 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน  
2. หลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม พร้อมรายชื่อในแต่ละเดือน  
3. เอกสารบันทึกการทำงานต่างๆ เสนอให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดงวดงานแต่

ละงวดตามสัญญาจ้าง  
4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการประชุมตรวจรับงานแต่ละงวดส่งให้กับผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทน

ของผู้ว่าจ้าง ภายใน 5 วันทำการ หลังวันประชุมตรวจรับงาน 
12. การตัดลดค่าจ้างและการปรับ 

 สจล. จะพิจารณาตัดลดค่าจ้างและปรับผู้รับจ้างโดยมุ่งให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานและ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก ดังนี้ 

12.1 การปรับ 
ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ตลอดจนควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ

พนักงานของผู้รับจ้างให้มีความถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นไปตามขอบเขตข้อกำหนดของงานฯ และ เป็นไปตาม
เงื่อนไขประกอบการว่าจ้าง หากไม่ปฏิบัติตาม  ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้างดังนี้  

12.1.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่แต่งเครื่องแบบตามกำหนด  ปรับในอัตรา  500.-บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน)  ต่อ 1  คน/1 ผลัด 

12.1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ไม่มีอุปกรณ์ประจำกายครบถ้วนและถูกต้อง    ปรับใน
อัตรา  2,000.-บาท  (สองพันบาทถ้วน)  1  คน/  1 ผลัด 

12.1.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ละทิ้งจุดที่รับผิดชอบ  โดยไม่มีเหตุอันควร   ปรับใน
อัตรา  2,000.-บาท  (สองพันบาทถ้วน)  1  คน/  1 ผลัด 

12.1.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย  หลับเวรยามขณะปฏิบัติหน้าที่   ปรับในอัตรา  2,000.-
บาท  (สองพันบาทถ้วน)  1  คน/  1 ผลัด 

12.1.5 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ปรับใน
อัตรา  2,000.-บาท  (สองพันบาทถ้วน)  1  คน/  1 ผลัด 

12.1.6 ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทิ้งจุดเกิน 5 นาที หากจำเป็นเป็นต้องละจากจุดต้อง
มีเจ้าหน้าที่ทดแทนทันที ปรับในอัตรา  1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  1  คน/1 
ผลัด 

 12.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย  มีการควงกะปฏิบัติหน้าที่เกิน 2 กะ หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง  
ปรับในอัตรา  2,000.-บาท  (สองพันบาทถ้วน)  1  คน/1 ผลัด 
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12.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ดื่มสุราหรือเล่นการพนันในขณะปฎิบัติงาน  ปรับในอัตรา  
5,000.-บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  1  คน/  1 ผลัด และให้พนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงาน 

12.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ครบตามจำนวนในแต่ละผลัด ไม่ว่ากรณีพนักงานขาดงาน
หรือลางานหรือลาด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีพนักงานสำรองมาทดแทนภายใน 1 ชม. หากไมส่ามารถ
จัดส่งมาทดแทนได้ต้องยินยอมให้ปรับครั้งละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) /คน/วัน และพนักงานใน
ระดับบริหารจะทำการปรับตามตำแหน่ง ดังนี้ 

- หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.) ปรับครั้งละ 3,000.- บาท (สามพัน
บาทถ้วน) 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน) ปรับครั้งละ 2,000.- บาท (สองพันบาท
ถ้วน) 

- พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าชุด) ปรับครั้งละ 2,000.- บาท   (สองพัน
บาทถ้วน) 

12.5 อัตราค่าปรับ กรณี รปภ. บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีรายละเอียดดังนี้ 
- รปภ. สแกนเวลาตรวจ Guard Tour พบขาดจุด รอบการตรวจนั้นๆ ปรับจุดละ 500 บาท 

(ห้าร้อยบาทถ้วน) /ครั้ง/รอบการตรวจ 
- รปภ. ปฏิบัติหน้าที่จราจรไม่ใส่ ถุงมือ และ เสื้อสะท้อนแสง ปรับจุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อย

บาทถ้วน) /ครั้ง/รอบการตรวจ 
- รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ไม่พกพาไฟฉาย ปรับจุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
- รปภ. ไม่พกวิทยุสื่อสาร ปรับ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 
หมายเหตุ :  การปรับ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ 
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13. เกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา 
 ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้น และเมื ่อพบว่าผู้

ประสงค์จะเสนอราคามีคุณสมบัติเบื้องต้นถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 1. (ข้อ 1.1-1.10) แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะจัดให้ผู ้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวแต่ละราย เข้านำเสนอ
รายละเอียดการปฏิบัติงาน พร้อมยื่นหลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการนำเสนอ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา
จะต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ (หากคณะกรรมการฯ ร้องขอ) และยินดีให้
คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาสอบถามข้อมูล เพื่อประเมินและให้คะแนนกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายในเชิงเปรียบเทียบสูงต่ำตามลำดับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่พบเห็นหรือได้รับ โดยผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนนเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้การแข่งขันเสนอราคาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีประสบการณ์การทำงาน 
มีผลงาน และคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และความน่าเชื่อถือ ในระดับเดียวกัน โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 

ลำดับ รายการ คะแนน 

1 ประสบการณ์ของผู้เสนอราคาที่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขต
การจ้างงานที่กำหนดไว้ 

10 

 ประเด็นที่ 1  จำนวน 5 คะแนน 

- ผู้เสนอราคาให้บริการรักษาความปลอดภัย มีความสามารถในการวางระบบ
รักษาความปลอดภัย ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยความชำนาญแบบมืออาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 25 ปี 
ได้ 5 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 20 ปี 
แต่ไม่ถึง 25 ปี ได้ 4 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 15 ปี 
แต่ไม่ถึง 20 ปี ได้ 3 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 10 ปี 
แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้ 2 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว น้อยกว่า 5 ป ี
ได้ 1 คะแนน 
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 ประเด็นที่ 2  จำนวน 5 คะแนน 

- ผู้เสนอราคามีผลงานให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัท หน่วยงาน
ราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อย
กว่า 30 คนต่อหนึ่งที่ (หนึ่งสัญญา) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ที่ (หรือ 10 
สัญญา) ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสัญญาละ 0.5 
คะแนน หากสัญญาใดที่มีพนักงาน รปภ. น้อยกว่า 30 คนจะไม่ให้คะแนน 

- มีผลงานมากกว่า 45 ล้านบาท (สัญญาเดียว)  5 คะแนน 

- มีผลงานตั้งแต่ 30-45 ล้านบาท (สัญญาเดียว)  3 คะแนน 

- มีผลงานต่ำกว่า 30 ล้านบาท (สัญญาเดียว)  1 คะแนน 

-  

 

2 การบริหารการจัดการและความน่าเชื่อถือ 30 

 ประเด็นที่ 1  จำนวน 10 คะแนน 

- ถ้าผู้เสนอราคานำหนังสือชมเชยการทำงานของ รปภ. เช่น เก็บของได้นำมา
คืน หรือ ป้องกันการขโมย เป็นต้น มาแสดงกรรมการพิจารณาให้คะแนน
เฉพาะหนังสือชมเชยของผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ธุรกิจระดับแนวหน้า กรรมการจะพิจารณาให้คะแนน 1 คะแนนต่อหนังสือ
ชมเชยหนึ่งใบ แต่ไม่ว่าจะมีหนังสือชมเชยมากเท่าใดก็ตามจะให้คะแนนสูงสุด
เพียง 5 คะแนนเท่านั้น และ/หรือ 

- ถ้าผู้เสนอราคานำโล่ห์รางวัลที่แสดงว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงาน รปภ. 
ดีเด่น จากหน่วยงานราชการมาแสดงจะได้รับคะแนน 5 คะแนน แต่ไม่ว่าจะมี
โล่ห์รางวัลจำนวนเท่าใดก็ตามจะให้คะแนนสูงสุดเพียง 5 คะแนนเท่านั้น 

ประเด็นที่ 2  จำนวน 15 คะแนน 

     โครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งฝ่าย/งาน รูปแบบการบริหาร จากข้อมูลที่มีผู้
เสนอราคานำเสนอด้วยวาจา หรือเอกสาร หรือภาพถ่ายต่างๆ การตอบข้อซักถามของ
กรรมการ โดยจะให้คะแนนด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาดังนี้ 

- การแบ่งฝ่ายงานที่มีความละเอียดกว่า ชัดเจนกว่า แยกย่อยลงไปในกิจกรรม
การทำงานมากกว่าจะได้คะแนนมากกว่า 

- จำนวนบุคลากรในสำนักงานใหญ่ อายุและประสบการณ์ของบุคลากรและทีม
บริหาร ที่น่าเชื่อถือว่าจะบริหารงานให้มีคุณภาพมากกว่า จะได้คะแนน
มากกว่า 

- การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ครบถ้วน ชัดเจนมากกว่า จะได้
คะแนนมากกว่า 
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- ในประเด็นความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการจะมีการตรวจสอบข้อมูลจากทาง
ช่องทางต่างๆ หากพบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประสงค์
จะเสนอราคา คณะกรรมการจะหักลดคะแนนให้ไว้ โดยมีประเด็นพิจารณา
ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัทบ่อยๆ หรือเป็นระยะๆ (ท้ังนี้ไม่รวมการเปลี่ยน
ชื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.) 

2. การมีท่ีตั้งของสำนักงานซ้ำกับบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่นๆ 

   หมายเหตุ   คะแนนจะลดหลั่นลงตามข้อมูลที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาได้รับ ถ้ากรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อมูลที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงนั้นไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอต่อการให้คะแนนคณะกรรมการอาจตรวจขอเยี่ยมสำนักงานของผู้
เสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนนด้วยก็ได้ 

ประเด็นที่ 3  จำนวน 5 คะแนน 

- ผู้เสนอราคามีหน่วยงาน สถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรมชัดเจน โดยอย่างน้อย
ต้องมีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น การสังเกตุจดจำและตรวจค้น ระเบียบจราจร 
เป็นต้น 

3 ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน และคุณภาพการให้บริการของงานที่ผ่านมา 30 

 ประเด็นที่ 1  จำนวน 30 คะแนน 

- คณะกรรมการฯ จะดขู้อมูลการให้บริการจากหน่วยงานที่เป็นลูกค้าของผู้
เสนอราคาโดยจะดูข้อมูลความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการดังนี้                 
(หัวข้อละ 30 คะแนน) 

- มีระบบบันทึกไว้ถึงความรวดเร็วในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาและมี เจ้าหน้าที่
จากสำนักงานใหญ่มาตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับทราบปัญหาจากลูกค้าทุกเดือนสามารถรับข้อ
ร้องเรียนปัญหาในการทำงานและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

1. มีหลักฐานการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงาน 
รปภ. 

 

4 อ่ืนๆ คณะกรรมการพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 30 

 ประเด็นที่ 1  จำนวน 12 คะแนน 

- มีระเบียบข้อบังคับเพ่ือกำกับดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 
ทางหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ 

ประเด็นที่ 2  จำนวน 12 คะแนน 
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- อัตราเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานรักษาความปลอดภัย และการจัดสวัสดิการ
เพ่ือให้มีการทำงานอยู่กับบริษัทอย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน ไม่เคยมี
ประวัติการกระทำผิดหรือถูกร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ประเด็นที่ 3  จำนวน 6 คะแนน 

-  คณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นการมีหน่วยงาน สถานที่ หลักสูตรการ
ฝึกอบรมของบริษัทให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน มีหลักฐานการแสดงการฝึกอบรมชัดเจน โดยอย่าง
น้อยต้องมีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น การสังเกตจดจำและตรวจค้น ระเบียบ
จราจร เป็นต้น 
 

14. แนวทางในการพิจารณาและการให้คะแนนของกรรมการจะเป็นดังนี้ 
14.1 ประสบการณ์ของผู้เสนอราคาที่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการจ้างงาน

ที่กำหนดไว้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

14.1.1 ประเด็นที่ 1 จำนวน 5 คะแนน – กรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้เสนอราคา
นำเสนอด้วยวาจา หรือเอกสารต่างๆ และการตอบข้อซักถามของกรรมการ เทียบรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน
ขอบเขตการจ้างและจะให้คะแนนดังนี้ 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 17 ปี ได้ 5 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 14 ปี แต่ไม่ถึง 17 ปี ได้ 4 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 11 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี ได้ 3 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว มากกว่า 8 ปี แต่ไม่ถึง 11 ปี ได้ 2 คะแนน 

- จดทะเบียนและให้บริการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี ได้ 1 คะแนน 

14.1.2 ประเด็นที่ 2  จำนวน 5 คะแนน – กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนผู้เสนอราคาที่มี
ผลงานให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่บริษัท หน่วยงานราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่มีจำนวนพนักงานรักษา
ความปลอดภัยไมน่้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งที่ (หนึ่งสัญญา) เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ที่ (หรือ 10 สัญญา) ในรอบ 
5 ปี ที่ผ่านมา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนสัญญาละ 0.5 คะแนน หากสัญญาใดที่มีพนักงาน รปภ. น้อยกว่า 10 คน
จะไม่ให้คะแนน 
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 14.2 การบริหารจัดการและความน่าเชื่อถือ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

14.2.1 ประเด็นที่ 1 จำนวน 10 คะแนน – กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 

- ถ้าผู้เสนอราคานำหนังสือชมเชยการทำงานของ รปภ. เช่น เก็บของได้นำมาคืน หรือ ป้องกันการขโมย 
เป็นต้น มาแสดงกรรมการพิจารณาให้คะแนนเฉพาะหนังสือชมเชยของผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจระดับแนวหน้า กรรมการจะพิจารณาให้คะแนน 1 คะแนนต่อหนังสือชมเชยหนึง่
ใบ แต่ไม่ว่าจะมีหนังสือชมเชยมากเท่าใดก็ตามจะให้คะแนนสูงสุดเพียง 5 คะแนนเท่านั้น 

- ถ้าผู้เสนอราคานำโล่ห์รางวัลที่แสดงว่าเป็นบริษัทที่มีการบริหารงาน รปภ. ดีเด่น จากหน่วยงานราชการ
มาแสดงจะได้รับคะแนน 6 คะแนน แต่ไม่ว่าจะมีโล่ห์รางวัลจำนวนเท่าใดก็ตามจะให้คะแนนสูงสุดเพียง 6 
คะแนนเท่านั้น 

- ถ้าผู้เสนอราคานำหนังสือเอกสารหลักฐานการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO9000) มาแสดงจะ
ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

หมายเหตุ     ผู้เสนอราคาจะได้รับคะแนนสูงสุดเพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น โดยคะแนนของแต่ละ
รายการไม่สามารถรวมกันได้ 

14.2.2 ประเด็นที่ 2 จำนวน 15 คะแนน – กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนในประเด็น
โครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งฝ่าย/งาน รูปแบบการบริหาร จากข้อมูลที่มีผู้เสนอราคานำเสนอด้วยวาจา หรือ
เอกสาร หรือภาพถ่ายต่างๆ การตอบข้อซักถามของกรรมการ โดยจะให้คะแนนด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลและ
รายละเอียดต่างๆของผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังนี้ 

- การแบ่งฝ่ายงานที่มีความละเอียดกว่า ชัดเจนกว่า แย่ย่อยลงไปในกิจกรรมการทำงานมากกว่าจะได้
คะแนนมากกว่า 

- จำนวนบุคลากรในสำนักงานใหญ่ อายุและประสบการณ์ของบุคลากรและทีมบริหาร ที่น่าเชื่อถือว่าจะ
บริหารงานให้มีคุณภาพมากกว่า จะได้คะแนนมากกว่า 

- การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้ครบถ้วน ชัดเจนมากกว่า จะได้คะแนนมากกว่า 
- ในประเด็นความน่าเชื่อถือ คณะกรรมการจะมีการตรวจสอบข้อมูลจากทางช่องทางต่างๆ หากพบข้อมูล

ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประสงค์จะเสนอราคา คณะกรรมการจะหักลดคะแนนให้ไว้ โดยมี
ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1. การเป็นผู้ทิ้งงาน หรือการถูกยกเลิกสัญญาจ้าง 
2. การเปลี่ยนชื่อบริษัทบ่อยๆ หรือเป็นระยะๆ 
3. การมีท่ีตั้งของสำนักงานซ้ำกับบริษัทรักษาความปลอดภัยอื่นๆ 
4. มีการใช้บุคลากรร่วมกับบริษัทอ่ืนๆ 

   หมายเหตุ   คะแนนจะลดหลั่นลงตามข้อมูลที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้รับ 
ถ้ากรรมการพิจารณาเห็นว่าข้อมูลที่ผู้เสนอราคานำมาแสดงนั้นไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการให้คะแนน
คณะกรรมการอาจตรวจขอเยี่ยมสำนักงานของผู้เสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้คะแนนด้วยก็ได้ 

14.2.3    ประเด็นที่ 3 จำนวน 5 คะแนน – คณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นการมีหน่วยงาน 
สถานที่ หลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน มีหลักฐานการแสดงการฝึกอบรมชัดเจน โดยอย่างน้อยต้องมีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น การสังเกตจดจำ
และตรวจค้น ระเบียบจราจร เป็นต้น 
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 14.3 ประสบการณ์การทำงาน ผลงาน และคุณภาพการให้บริการของงานที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 50 
คะแนน) 

14.3.1    ประเด็นที่ 1  จำนวน 15 คะแนน – กรรมการให้คะแนนตามข้อกำหนด มีผลงานเคยหรือ
อยู่ในระหว่างการให้บริการแก่องค์กรธุรกิจระดับแนวหน้า หรือรัฐวิสาหกิจชั้นนำเป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ราย 
สัญญาละ 3 คะแนน 

14.3.2   ประเด็นที่ 2  จำนวน 30 คะแนน – คณะกรรมการฯสอบถามข้อมูลการให้บริการจาก
หน่วยงานที่เป็นลูกค้าของผู้เสนอราคา โดยจะสอบถามข้อมูลความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการดังนี้ 

1. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของ รปภ. ซึ่งประกอบด้วย การแต่งกาย ระเบียบวินัย การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีการละทิ้งจุดปฏิบัติงาน ไม่มีการควงกะ อัตราการเปลี่ยนแปลงตัว 
รปภ. น้อยครั้ง 

2. ความรวดเร็วในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่มาตรวจสอบและ
ประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย รับทราบปัญหาจากลูกค้าทุกเดือน 
สามารถรับข้อร้องเรียนปัญหาในการทำงานและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที 

3. การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงาน รปภ. 
4. มีเอกสารหลักฐานประจำตัวพนักงาน รปภ. แต่ละราย 
โดยกำหนดระดับความพึงพอใจไว้ 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับต้องปรับปรุง แล้วนำ

ผลที่ได้จากการสอบถามนี้มาคำนวณเป็นคะแนนทั้ง 4 ประเด็นต่อไป 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องให้รายชื่อลูกค้าพร้อมทั้งชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่จะให้ข้อมูลการ
ให้บริการ สถานที่ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์เพ่ือคณะกรรมการฯ จะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างน้อย 5 
รายชื่อลูกค้า (กรรมการจะคัดเลือกลูกค้าเพียง 3 ราย เพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น) สำหรับผู้เสนอราคาที่
เป็นผู้เคยให้บริการแก่สำนักงานฯ มาก่อน หรือใช้ชื่ออ่ืนแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นกลุ่ม
เดียวกัน หรือมีที่ตั้งของสำนักงานแห่งเดียวกัน คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลคุณภาพการให้บริการที่มีอยู่แล้วมา
ประกอบการพิจารณาให้คะแนนในข้อนี้ด้วย โดยอาจจะสอบถามข้อมูลจากลูกค้ารายอื่นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาด้วยหรือไม่ก็ได้ 

14.4 อื่นๆ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 คณะกรรมการพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 

14.4.1 ประเด็นที่ 1  จำนวน 6 คะแนน - มีระเบียบข้อบังคับเพื่อกำกับดูแลการทำงานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ทาง
หน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ 

14.4.2 ประเด็นที่ 2  จำนวน 6 คะแนน - อัตราเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานรักษาความปลอดภัย 
และการจัดสวัสดิการเพ่ือให้มีการทำงานอยู่กับบริษัทอย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน ไม่เคยมีประวัติการ
กระทำผิดหรือถูกร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 

14.4.3 ประเด็นที่ 3 จำนวน 3 คะแนน – คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ สจล. อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมายเหตุ  หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาถึง
คุณภาพของการให้บริการของผู้เสนอราคาที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นความจริงมาก
ที่สุด คณะกรรมการฯ อาจสอบถามจากลูกค้ารายอ่ืนของผู้เสนอราคานอกเหนือจากที่แจ้งรายชื่อมาให้ 5 
ราย ก็ได้ 

            หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอรายอื่น
ที่ไม่เกิน   ร้อยละ 10 ของหน่วยงานรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่
เกิน 3 ราย 
           หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูง
กว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุ คคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเตมิ) 
สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

1.จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  40  คน  
2.พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

2.1        หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
2.2 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน) จำนวน  8  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  3  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  3  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
2.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด จำนวน  1  คน  ปฏิบัตหิน้าที่   
ผลัดที่ 2  จำนวน  3  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
2.4 ทางเข้า - ออก ประตูสถาบันฯ (ประตูข้างไอที)  จำนวน  4  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  2  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
2.5 ทางเข้า - ออก ประตูติดมอเตอเวย์ จำนวน  3  คน  ปฏิบัตหิน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.6 ทางเข้า - ออก ประตูติดวิทยาลัยนาโนฯ จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.7 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี  จำนวน  3  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.8 หลังตึกสำนักงานอธิการบดี  จำนวน  3  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.9 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ จำนวน  3  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.10 หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร  บุนนาค)  จำนวน  4  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  2  คน  เวลา  06.00-18.00 น. 
ผลัดที่ 2  จำนวน  2  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  55  พรรษา  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
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 2.12 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.13 บริเวณศูนย์ IDC จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.14 พนักงานควบคุมด้านการจราจร จำนวน  1  คน  ปฏบิัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.) :  ควบคุม รปภ. ทั้งสถาบัน 
ข้อที่1: กำกับดูแลควบคุมกำลังพลทั้งหมด 
 1.1 ดูแลกำลังพลในผลัดที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน  
 1.2 ดูแลกำลังพลสำรอง (SPARE) 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานผู้ว่าจ้าง สจล. 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน) 
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 รายการกำลังพลและเหตุการณ์ทั่วไป  ลงกลุ่ม  “รายงานผล สจล” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉิน  ลงกลุ่ม  “65 งาน รปภ.” 
 3.3 การรายงานเหตุการณ์ โจรกรรม อุบัติเหตุ ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ท่ีผิดวิสัย ต้องรายงานงานเป็น

เอกสารถึงคณะกรรมการ ภายใน 12 ชั่วโมง  
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ รวมแถวของ รปภ. 
  รวมรวบรายชื่อ รปภ. ที่ไม่ให้ความมือการรวมแถวให้ผู้จัดการ 
 4.2 ตรวจสอบ รปภ. 
  1.)  CHECK วิทยุจากหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน) 
  2.)  CHECK การถ่ายรูปจากหัวหน้าโซน กลุ่ม “รายงานผล สจล” 
  3.)  CHECK การปฎิบัติ รปภ. 
 4.3 ตรวจสอบ ผู้มาติดต่อ และงานที่เกี่ยวกับ สจล. 
 4.4 ตรวจสอบ พื้นที่ใน สจล. ให้อยู่ในความเรียบร้อย 
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หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน) :  ตรวจตราบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อที่1: กำกับดูแลควบคุมกำลังพลทั้งหมด 
 1.1 ดูแลกำลังพลในผลัดที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ ZONE 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานผู้ว่าจ้าง สจล. ใน ZONE 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 รายการกำลังพลและเหตุการณ์ทั่วไปลงกลุ่ม “รายงานผล สจล” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)” 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ รปภ. 
  1.)  CHECK วิทยุจาก รปภ. ตามจุด (1 รอบ/ผลัดกลางวัน , 3 รอบ/ผลัดกลางคืน) 
  2.)  ถ่ายรูปจากหัวหน้าโซน กลุ่ม “รายงานผล สจล” (2 รอบ/ผลัด) 
  3.)  CHECK การปฎิบัติ รปภ. 
 4.2 ตรวจสอบ ผู้มาติดต่อ และงานที่เกี่ยวข้อง ใน ZONE 
 4.3 ตรวจสอบ พื้นที่ใน สจล. ให้อยู่ในความเรียบร้อย 
  1.) ไฟแสงสว่าง 
  2.) การเปิด-ปิด ประตู 
  3.) ดำเนินการตามประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
                         กฎหมายการใช้รถใช้ถนนโดยเคร่งครัด (ล็อคล้อ) 
 
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด :  ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ
ระบบกล้องวงจรปิด 
ข้อที่1: ควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิด 
 1.1 ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ตลอดเวลา 
           1.2 ควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานผู้ว่าจ้าง สจล.  
      2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน)  
      2.4  ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการค้นหาตัวผู้กระทำผิด กรณีเกิดปัญหาอันเกี่ยวกับความ 

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)” 

          3.2 สังเกตและจดจำบุคลิกภาพ, การแต่งกาย และพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่สถาบัน จาก 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และหากพบสิ่งผิดปกติ ให้รายงานแจ้งผู้ว่าจ้าง สจล. ทราบทันท ี
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      3.   หากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทำงานผิดปกติ ให้รายงานแจ้งผู้ว่าจ้าง สจล. ทราบทันที 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 

 4.1 ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในพ้ืนที ่สจล. ให้อยู่ในความเรียบร้อย 

4. ข้อปฏิบัติในแต่ละพื้นที่   
4.1 ทางเข้า-ออก ประตูสถาบัน (ประตูข้างไอที)  :  ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานกับรปภ.ประจำจุดอื่นในโซน 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)” 
 3.3 รายงานทะเบียนรถบุคคลสำคัญ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อพร้อมอำนวยความสะดวก 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์สถาบันให้แลกบัตรก่อนเข้า-ออก  
 4.2 ตรวจสอบ คัดกรองยานพาหนะนักศึกษา ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมาท่ีเข้ามาในสถาบัน 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
 5.2 อำนวยความสะดวก ด้านจราจรให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
ข้อที่6: ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากสถานการณ์ปกติ เช่น การหาเจ้าหน้ารักษาความ

ปลอดภัยเพิ่มเติม ณ ทางเข้าออกเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์โควิด 19 
 
4.2 ทางเข้า-ออก ประตูติดมอเตอร์เวย์ : ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานรปภ.ประจำจุดอื่นในโซน 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานทะเบียนรถบุคคลสำคัญ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อพร้อมอำนวยความสะดวก 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์สถาบันให้แลกบัตรก่อนเข้า-ออก  
 4.2 ตรวจสอบ คัดกรองยานพาหนะนักศึกษา ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมาท่ีเข้ามาในสถาบัน 
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ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
 5.2 อำนวยความสะดวก ด้านจราจรให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
 5.3 อำนวยความสะดวก เปิดประตูมอเตอร์เวย์เวลา 06.00 น. 
             ปิดประตูมอเตอร์เวย์เวลา 20.00 น. 
 
4.3 ทางเข้า-ออก ประตูติดวิทยาลัยนาโนฯ : ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานรปภ.ประจำจุดอื่นในโซน 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานทะเบียนรถบุคคลสำคัญ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อพร้อมอำนวยความสะดวก 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ รถยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์สถาบันให้แลกบัตรก่อนเข้า-ออก  
 4.2 ตรวจสอบ คัดกรองยานพาหนะนักศึกษา ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมาท่ีเข้ามาในสถาบัน 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเรื่องเส้นทางให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
 5.2 อำนวยความสะดวก ด้านจราจรให้กับรถทุกคันที่เข้ามาในสถาบัน 
 5.3 อำนวยความสะดวก เปิดประตูนาโนเวลา 06.00 น. 
            ปิดประตูนาโนเวลา 20.00 น. 
 5.4 อำนวยความสะดวก บริเวณปากทางเข้าทางรถไฟประตูนาโน 
 
4.4 หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี  :  ตรวจตราบุคคลภายนอกและบริเวณโดยรอบ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
 2.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้พ้ืนที่ในอาคาร 
 3.4 รายงานเจ้าหน้าที่ประจำแผนก ทางโทรศัพท์ที่เมื่อมีบุคคลมาติดต่อขอเข้าพบ 
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ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาที่เข้ามาในพ้ืนที่ 
 4.2 ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้แสกนบัตรหรือนิ้วเมื่อเข้า-ออกอาคาร 
 4.3 ตรวจสอบ ให้ผู้มาติดต่อแลกบัตรเมื่อเข้า-ออกตึก 
 4.4 ตรวจสอบ ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารหลังเวลา 22.00 น. ว่าปิดแล้วหรือยัง 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อประสานงาน 
 5.2 อำนวยความสะดวก เปิด-ปิดประตูเซนเซอร์ให้กับผู้มาติดต่อ และผู้ที่มาส่งของ 
 5.3 อำนวยความสะดวก เปิดไฟบริเวณสนามหญ้าเวลา 18.30 น.  
                ปิดไฟบริเวณสนามหญ้าเวลา 06.30 น. 
 
4.5 หลังตึกสำนักงานอธิการบดี : จัดการจราจรลานจอดรถ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานรปภ.ประจำจุดอื่นในโซน 
 2.2 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.3 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง    “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานทะเบียนรถบุคคลสำคัญ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อพร้อมอำนวยความสะดวก 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย 
 4.1 ตรวจสอบ จำแนก จัดสรรพื้นที่จอดรถตามผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ 
 4.2 ตรวจสอบ ยานพาหนะที่เข้ามาไม่ให้กีดขวางทางจราจร 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านจราจรให้กับรถทุกคันที่เข้ามาใช้พื้นที่หลังตึกอธิการบดี 
 5.2 อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลกับผู้มาติดต่อประสานงาน 
 5.3 อำนวยความสะดวก เปิด-ปิดประตูเล็กหลังตึกอธิการให้กับรถที่มาส่งของ 
 5.4 อำนวยความสะดวก ที่จอดรถให้กับนักศึกษา บุคลากรสถาบัน และผู้มาติดต่อ 
 
4.6 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ : จัดการจราจรการจอดรถ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
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 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้พ้ืนที่ในอาคาร 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ ผู้มาใช้บริการคลินิค และผู้รับเหมาที่เข้ามาในสถาบัน 
 4.2 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินของสถาบัน และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
 4.3 ตรวจสอบ ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารหลังเวลา 22.00 น. ว่าปิดแล้วหรือยัง 

ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
 5.2 อำนวยความสะดวก เปิดไฟ บริเวณอาคาร 5 ชั้นตึกพระเทพฯ บริเวณทางเดินไป        
                โรงอาหาร โรงอาหาร บริเวณคลินิค และไปรษณีย์เวลา 17.30 น. 
                 ปิดไฟและพัดลม บริเวรโรงอาหารเวลา 22.00 น. (เปิดเฉพาะไฟบริเวณทางเดิน 
                 บางจุด) 
 5.3 อำนวยความสะดวก ปิดประตู บริเวณอาคาร 5 ชั้นตึกพระเทพฯเวลา 20.30 น.  
                ทั้งหมด 5 จุด เปิดประตู บริเวณอาคาร 5 ชั้นตึกพระเทพฯเวลา 05.30 น.  
                ทั้งหมด 5 จุด 
 5.4 อำนวยความสะดวก ที่จอดรถให้กับนักศึกษา บุคลากรสถาบัน และผู้มาใช้คลินิก 
4.7 หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) : ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
 2.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง    “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้พ้ืนที่ในอาคาร 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาที่เข้ามาในสถาบัน 
 4.2 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินของสถาบันในอาคาร  
               และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
 4.3 ตรวจสอบ ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารหลังเวลา 22.00 น. ว่าปิดแล้วหรือยัง 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
 5.2 อำนวยความสะดวก  เปิดไฟลานจอดอาคารเวลา 18.00 น. ปิดไฟลานจอดอาคาร 
               เวลา 06.00 น. 
 5.3 อำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก ที่จอดรถให้กับนักศึกษา  
                และบุคลากรสถาบัน 
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4.9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา  : ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
 2.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง    “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง      “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้ 
                พ้ืนที่ในอาคาร 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาที่เข้ามาในสถาบัน 
 4.2 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินของสถาบัน และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
 4.3 ตรวจสอบ ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารหลังเวลา 22.00 น. ว่าปิดแล้วหรือยัง 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
 5.2 อำนวยความสะดวก  เปิดไฟ ใต้อาคารเวลา 18.00 น. ลานจอดเวลา 19.00 น. 
                ปิดไฟ ใต้อาคารเวลา 06.00 น. ลานจอดเวลา 06.00 น. 
 5.3 อำนวยความสะดวก ที่จอดรถให้กับนักศึกษา และบุคลากรสถาบัน 

4.10 บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ  :  ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานพนักงานรักษาความปลอดภัย(ลาดตะเวน) 
 2.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉิน แจ้ง    “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้พ้ืนที่โดยรอบ และที่จอดรถ 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมาที่เข้ามาในสถาบัน 
 4.2 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินของสถาบันบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร และที่จอดรถ 
 4.3 ตรวจสอบ สังเกตการณ์พ้ืนที่ทางรถไฟและชุมชนที่ติดกับรั้วสถาบัน 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
 5.2 อำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก ที่จอดรถให้กับนักศึกษา และบุคลากรสถาบัน 
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4.11 ศูนย์ IDC 
ข้อที่1: รวมแถว 
 1.1 มารวมแถวตามเวลาที่กำหนด 
ข้อที่2: การประสานงาน 
 2.1 ประสานงานหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (สจล.)  
 2.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบ 
ข้อที่3: การรายงาน 
 3.1 เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำวันลง “ลงสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำวัน” 
 3.2 การรายงานเหตุฉุกเฉินแจ้ง   “หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าโซน)” 
 3.3 รายงานหัวหน้าโซนเมื่อมีบุคคลมาติดต่อใช้พ้ืนที่ในอาคาร 
ข้อที่4: ตรวจสอบความเรียบร้อย  
 4.1 ตรวจสอบ คัดกรองนักศึกษา ผู้มาติดต่อ ผู้มาใช้บริการศูนย์ IDC และผู้รับเหมาท่ีเข้ามาในสถาบัน 
 4.2 ตรวจสอบ ดูแลความเรียบร้อยของทรัพย์สินของสถาบัน และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
 4.3 ตรวจสอบ ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าบนอาคารหลังเวลา 22.00 น. ว่าปิดแล้วหรือยัง 
ข้อที่5: อำนวยความสะดวก 
 5.1 อำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณอาคาร 
 5.2 อำนวยความสะดวก เปิดไฟ บริเวณอาคารศูนย์ IDC 
            ปิดไฟและพัดลม บริเวณศูนย์ IDC เวลา 22.00 น. (เปิดเฉพาะไฟบริเวณทางเดินบางจุด) 
 
4.12 ข้อปฏิบัติอ่ืนๆ 
- ช่วยผลักดันสัตว์เลี้ยง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น งู หรือ สุนัขจรจัด 
- ช่วยผลักดันผู้มาหัดขับรถในพ้ืนที่ของสถาบันฯ 
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากสถานการณ์ปกติ เช่น การหาเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย
เพ่ิมเติม ณ ทางเข้าออกรถยนต์หรืออาคารเพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์โควิด 19 เป็นต้น 
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5. พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง(เพิ่มเติม) 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
 

1.จ ำนวนพนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั  จ ำนวน  2  คน  

2.พื้นท่ีรบัผิดชอบของพนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั 

2.1 ใหป้ระจ ำจุดปฏบิตัหิน้ำทีท่ีป่ระตูเขำ้ - ออก อำคำรกจิกรรมนกัศกึษำ 2 เวน้มเีหตุจ ำเป็นให้
หวัหน้ำโซน/หวัหน้ำควบคุม มำประจ ำจุดปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนจนกว่ำจะกลบัจำกเหตุจ ำเป็นนัน้ ๆ 

2.2 ดแูลควำมปลอดภยับรเิวณพืน้ทีภ่ำยในทัง้ 5 ชัน้ และภำยนอก บรเิวณ อำคำรกจิกรรม
นกัศกึษำ 2 (อำคำร 5 ชัน้ตดิกบัทำงรถไฟ ฝัง่คณะวทิยำศำสตร)์ รวมถงึบรเิวณโดยรอบอำคำร ปฏบิตัิ
หน้ำที ่

ผลดัที ่1  จ ำนวน  1  คน  เวลำ  06.00-18.00 น.   
ผลดัที ่2  จ ำนวน  1  คน  เวลำ  18.00-06.00 น. 

3.หน้ำท่ีของพนักงำนรกัษำควำมปลอดภยั 

3.1 ปฏบิตัหิน้ำทีด่แูลกำรเขำ้ – ออก อำคำรกจิกรรมนกัศกึษำ 2 
3.1.1 นักศกึษำปัจจุบนั ต้องให้นักศกึษำแสดงบตัรประจ ำตวันักศกึษำ หำกนักศกึษำไม่มี

หรอืไม่สำมำรถแสดงบตัรประจ ำตวันักศกึษำได ้ใหแ้สดงใบลงทะเบยีนเรยีนประจ ำภำคกำรศกึษำนัน้ ๆ ที่
นกัศกึษำเขำ้ใชพ้ืน้ทีอ่ำคำรกจิกรรมนกัศกึษำ 2 

3.1.2 บุคลำกร ต้องให้บุคลำกรแสดงบัตรประจ ำตัวพนักงำนสถำบัน หำกไม่มีหรือไม่
สำมำรถแสดงบตัรประจ ำตวัพนกังำนสถำบนัได ้ใหด้ ำเนินกำรในลกัษณะเดยีวกนักบับุคคลในขอ้ 3.1.3 

3.1.3 ศษิยเ์ก่ำ สจล. หรอืบุคคลภำยนอกให้แสดงแบบขออนุญำตเขำ้ใชพ้ืน้ทีอ่ำคำรฯ ตำม
แบบค ำขอของส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสมัพนัธ์และแลกบตัรประจ ำตัวประชำชนไว้ที่จุด
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั 

3.1.4 พนักงำนส่งอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดงำนรกัษำควำมสะอำด หรอื พนักงำนงำนก ำจดั
ปลวก แมลง ยุงและหนู ใหแ้สดงใบมอบหมำยงำนหรอืใบส่งของทีแ่สดงชื่อบรษิทัทีไ่ดร้บัมอบหมำยชดัเจน
และไดร้บัแจง้กำรเขำ้พืน้ทีจ่ำกกรรมกำรผูค้วบคุมอำคำรกจิกรรมนกัศกึษำ 2 แลว้ 

บุคคลในขอ้ 3.1.1 – 3.1.3 ใหล้งทะเบยีนผ่ำนแบบบนัทกึกำรลงทะเบยีนเขำ้ - ออก อำคำร
กจิกรรมนกัศกึษำ 2 ทุกครัง้ และแสดงผลต่อพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยั 

3.2 ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำยงำน กำรรบั – ส่ง อุปกรณ์และกำรปฏบิตังิำนของบุคคลในขอ้ 3.1.4 หรอืกำร
เบกิใชอุ้ปกรณ์กำรดแูลควำมสะอำดอำคำร ของพนกังำนรกัษำควำมสะอำด 

3.3 ตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ยบนอำคำรกจิกรรมนกัศกึษำ 2  
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 3.3.1 ตรวจสอบห้องประชุม 301 – 302 ว่ำหำกมีกำรใช้งำนเรียบร้อยแล้วต้องปิด
เครื่องปรบัอำกำศ ปิดหน้ำต่ำงและประตูเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำมำรถประสำนงำนกุญแจห้องประชุมได้ที่
พนกังำนรกัษำควำมสะอำดประจ ำอำคำร 

 3.3.2 ตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ยของหอ้งท ำงำนขององคก์รนกัศกึษำบนอำคำรว่ำไม่มบีุคคล
พกัคำ้งบนอำคำร เวน้แต่จะมกีำรขออนุญำตพกัคำ้ง  

3.4 ตรวจสอบผลกำรรบัวคัซนีตำมก ำหนดกำรรบัวคัซนี ของผูเ้ขำ้ใชพ้ืน้ทีอ่ำคำรกจิกรรมนักศกึษำ 
2 หำกไม่สำมำรถแสดงผลกำรรบัวคัซีนต้องได้รบักำรตรวจหำเชื้อด้วยวธิ ีกำรตรวจ ATK ซึ่งผลกำรตรวจ
ตอ้งไม่เกนิ 24 ชัว่โมง โดยแสดงผลภำพถ่ำยอุปกรณ์กำรตรวจหำเชือ้ทีแ่สดงวนัและเวลำชดัเจน 

3.5 รำยงำนกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นขอ้ 3.2, 3.3.1 และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ต่อกรรมกำรผูค้วบคุมทุกครัง้ 
 3.6 ปฏบิตัหิน้ำที่ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสถำบนัฯตำมขอบเขตและขอ้ก ำหนดกำรจ้ำง โดย
สำมำรถเปลีย่นแปลงใหเ้กดิควำมเหมำะสมไดเ้มื่อไดร้บัแจง้จำกกรรมกำรผูค้วบคุม 
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4. พื้นท่ีรบัผิดชอบอำคำรกิจกรรมนักศึกษำ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

อาคารหอพักนักศึกษา สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 6 คน (ชาย 6 คน และ หญิง 4 คน) 

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
    2.1  ประจำพ้ืนทีห่อพักนักศึกษา 4 ตำแหน่ง  

      2.1.1  บริเวณประตูทางเข้าฝั่งอาคาร 1 – 6 (หอพักเก่า) จำนวน 2 คน  
     2.1.2  บริเวณประตูทางเชื่อม อาคาร 1 – 6 (หอพักเก่า) ไป อาคาร 7 – 8 (หอพักใหม่) จำนวน 2 คน      
     2.1.3  บริเวณประตูทางเข้าฝัง่อาคาร 7 – 8 (หอพักใหม่) จำนวน 2 คน  
 2.1.4  บริเวณอาคาร 9 – 12 (หอพักใหม่) จำนวน 4 คน 

 2.2  การปฏิบัติหน้าที่   
     2.2.1  ผลัดที่ 1  จำนวน  3  คน  เวลา  06.00 - 18.00 น.   
     2.2.2  ผลัดที่ 2  จำนวน  3  คน  เวลา  18.00 - 06.00 น.  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
1.  ดูแลบุคคล เข้า – ออก หอพักนักศึกษา  

- กรณีนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ให้ดำเนินการตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักทุกครั้งที่ 
เข้า - ออก จากหอพักนักศึกษา  

- กรณีบุคคลภายนอกให้แลกบัตรประจำตัวประชาชน ลงชื่อในสมุดบันทึก และติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ 
สำนักงานหอพักนักศึกษา 
2.  ตรวจสอบสัมภาระและอุปกรณ์อ่ืน ๆ หากสงสัยหรือพบว่าเป็นการนำสัมภาระหรืออุปกรณ์นั้น ออกจากหอพัก
นักศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยพลการ ทำการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนทุกครั้ง 
3.  ดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของหอพักนักศึกษา รวมถึงความปลอดภัยและทรัพย์สินของ ผู้พักอาศัยในหอพัก
นักศึกษา  

-  เดินตรวจสอบบริเวณโดยรอบสำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารพักอาศัย ห้องนั่งเล่น พ้ืนที่     
โรงจอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ เรือนพักคอย โรงซักล้าง ร้านซัก-รีด ราวตากผ้า เพื่อป้องกันการเกิด
อัคคีภัยหรือการโจรกรรม 
 -  ดูแลความเรียบร้อยของสถานที ่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 

-  หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดรายงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด      
ชัดเจน และรายงานต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาทราบในเบื้องต้น 
4.  กรณทีีม่ีการกำหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเข้าหรือหวงห้าม เป็นการเฉพาะให้เฝ้าระวังและดูแลรับผิดชอบ            
เป็นกรณีพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.  การรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ต้องรายงานต่อหัวหน้าเวรผู้ควบคุมดูแลทราบ และประสานงาน แจ้งข้อมูล
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาทราบในวันถัดไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉินต้องรายงานให้
เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาทราบโดยทันท ี
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6.  กรณทีีม่ีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ผิดปกต ิรองอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็น       ผู้แจ้งความ
ผิดปกตินั้นต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปิดประตูทางเชื่อมระหว่าง
อาคารเพ่ือตรวจสอบสัมภาระเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
7.  กรณีที่มีนักศึกษาหรือผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา ไม่ให้ความร่วมมือหรือพูดจาไม่สุภาพต่อพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกรายงานประจำวันด้วยปากกาสีแดงอย่างละเอียด และ
รายงานต่อเจ้าหน้าที่หอพักทราบ (ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยปะทะกับนักศึกษาโดยซึ่งหน้า) 
8.  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นเร่งด่วน พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องช่วยปฏิบัติหน้าที่     หรือ
ประสานงานเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา หรือหัวหน้างานที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เช่น  การช่วยไข
กุญแจห้องพัก รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง เป็นต้น 
9.  ส่งสมุดรายงานการปฏิบัติงานทุกวัน 
10. ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม 
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4. พื้นที่รับผิดชอบอาคารหอพักนักศึกษา 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน (ศูนย์กีฬาฯ) 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 4   คน  

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 สถานที่ศูนย์กีฬา  จำนวน  2   คน ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  
2.2 สถานทีส่นามเทนนิส ลานจอดรถด้านหลังอาคารสมาคมศิษย์เก่า และสระว่ายน้ำสมเด็จพระเทพฯ                
จำนวน  2   คน ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย  
3.1 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดสายตรวจ เคลื่อนที่เร็ว ทุก 1 ชั่วโมง ตรวจงานโดยรอบศูนย์กีฬาฯ 
3.2 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ไฟฟ้า ประปา รถพยาบาลฉุกเฉิน    

รถดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3.3 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัย จัดจราจรภายในศูนย์กีฬาฯ กรณีศูนย์กีฬาฯมีกิจกรรม   (ศูนย์กีฬาฯ  จะแจ้ง

กิจกรรมภายในให้ทราบล่วงหน้า) 
3.4 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขัน  ตรวจบุคลที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่สนามกีฬาฯ และยาม

วิกาลอย่างเคร่งครัดหลังเวลา 21.00 น. หรือหลังการให้บริการในแต่ละวัน หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตร
ประจำตัว และลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน  

3.5 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเปิด – ปิดไฟส่องสว่าง 
3.6 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยบันทึกรายงานประจำวัน 
3.7 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการจอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการ 
3.8 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

   3.9 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานบริหารทรัพย์สิน (ศูนย์กีฬาฯ) 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

อาคารพักอาศัยแบบอาคารสูง 12 ชั้น 8 ชั้น บ้านพักทั่วไปและบริเวณโดยรอบ 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 5   คน  

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 สถานที ่อาคารพักอาศัย 12 ชั้น จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  
2.2 สถานที ่อาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  
2.3 สถานที ่ลานจอดรถ อาคารพักอาศัยแบบสูง 8 ชั้นและ 12 ชั้น จำนวน 1 คน ปฏิบัตหิน้าที่   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  
 

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย  
จุดที่ 1 พ้ืนที่รับผิดชอบ อาคารพักอาศัยแบบสูง 12 ชั้น (คอนโด) 
    - ดูแลผู้ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาอาคารพักอาศัย 12 ชั้น ต้องแลกบัตรก่อนขึ้น
อาคาร รักษาความ      
      ปลอดภัยพื้นที่บริเวณด้านหน้าคอนโด 12 ชั้น 
    - ดูแลการจราจร ที่จอดรถด้านหน้าคอนโด 12 ชั้น เข็นรถท่ีจอดขวางให้เจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการจอด
รถยนต์ของผู้มาติดต่อ   
    - เดินตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย คอนโด 12 ชั้นและพ้ืนที่โดยรอบ 
    - งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
จุดที่ 2 พ้ืนที่รับผิดชอบ อาคารพักอาศัยแบบสูง 8 ชั้น (คอนโด) 
   - ดูแลผู้ผ่านเข้า-ออก อาคารพักอาศัย บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาอาคารพักอาศัย 8 ชั้น ต้องแลกบัตรก่อนขึ้น
อาคาร รักษาความ      
     ปลอดภัยพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารคอนโด 8 ชั้น 
   - ดูแลการจราจร ที่จอดรถด้านหน้าคอนโด 8 ชั้น เข็นรถที่จอดขวางให้เจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการจอดรถยนต์
ของผู้มาติดต่อ   
   - เดินตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย คอนโด 8 ชั้นและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 
   - งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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จุดที่ 3 พ้ืนที่รับผิดชอบ บริเวณลานจอดรถ อาคารพักอาศัยแบบสูง 8 ช้ันและ 12 ชั้น (คอนโด) ผลัด
กลางคืน 
   - ดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงจอดรถของอาคารพักอาศัยแบบสูง 8 ชั้น 12 ชั้น (คอนโด) 
   - ควบคุมดูแลรถยนต์เข้า-ออก และให้คำแนะนำการจอดรถยนต์ของผู้มาติดต่อ เข็นรถที่จอดขวางให้เจ้าหน้าที่ 
รถเจ้าหน้า 
     ที่ในบริเวณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้เรียบร้อยและด้วยความสุภาพ 
   - เดินตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย พ้ืนที่อาคารพักอาศัยแบบสูงและอาคารทั่วไปบริเวณโดยรอบทั้งหมด 
   - มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึนให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันท ี
   - งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบอาคารพักอาศัยแบบอาคารสูง 12 ชั้น 8 ชั้น บ้านพักทั่วไปและบริเวณโดยรอบ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 
KL  VILLA  สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 

 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน   2  คน 
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 2.1 ขอบเขตพ้ืนที่ของ KL VILLA  
  2.1.1 พ้ืนที่ด้านข้างติดรั้วกำแพงคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  2.1.2 พื้นที่ด้านหลังติดรั้วกำแพงอาคารพักอาศัยสถาบัน 
  2.1.3 พื้นที่ด้านข้างติดกับคูระบายน้ำซอยเกกีงาม 1 
  2.1.4 พื้นที่ด้านหน้าติดกับถนนฉลองกรุง ซอย 1 
 2.2 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มี 2 ผลัด ดังนี้ 
  2.2.1 ผลัดที่ 1 จำนวน 1 คน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. 
  2.2.2 ผลัดที่ 2 จำนวน 1 คน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. 
  2.2.3 มีการโยกย้าย ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ทุก 2 เดือน 
  2.2.4 ห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานเกิน 2 ผลัด  
3. หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
 3.1 ตรวจตราการจอดรถให้จอดในพ้ืนที่ที่กำหนดเท่านั้น และห้ามให้รถทุกชนิดขึ้นบนพ้ืนคอนกรีตเสริม 
                เหล็กโดยเด็ดขาด 
 3.2 คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า – ทางออก ที่จอดรถ ให้แก่ทุกคน 
 3.3 ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกนำรถทุกชนิดเข้ามาจอดภายในพ้ืนที่หวงห้าม หรือข้ามคืน  
 3.4 ตรวจตราไม่ให้บุคคลใด ขีดเขียน พ่นสี หรือทำสัญลักษณ์ใดๆ บนผนังกำแพง พ้ืน ต้นเสา ฯลฯ ในพ้ืนที่ 
                ของ KL VILLA   
 3.5 ปิด - เปิด ไฟฟ้าส่วนกลาง ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 
 3.6 ปิด - เปิด วาล์วน้ำ และแจ้งซ่อมเมื่อมีการชำรุดเสียหาย 
 3.7 คอยตรวจเช็ค วัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 
 3.8 คอยตรวจตรา สอดส่อง สังเกตุ หากมีเหตุอันตรายแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยทันที 
 3.9 ตรวจตราจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ป้องกันทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าและสถาบันฯ  
                ไม่ให้สูญหาย  (วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท้ังหมดในพ้ืนที่ KL VILLA ให้ถือเป็นทรัพย์สินของสถาบันฯ ) 
 3.10 ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้อนุญาตจากสถาบัน มาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย  โดยเด็ดขาด 
 3.11 พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องส่งบัณทึกเหตุการณ์รายวันให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินทราบ  
                  ทุกเดือน  ก่อนทำการตรวจรับ 
 3.12 งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. เครื่องมือ – อุปกรณ์ 
 - วิทยุสื่อสารประจำตัว  จำนวน 1  เครื่อง 
 - กล้องถ่ายรูป    จำนวน 1  เครื่อง 
 - ที่ล๊อคล้อ   จำนวน 2  อัน 
 - สมุดบันทึกเหตุการณ์รายวัน จำนวน 1  เล่ม 
 - ไฟฉาย    จำนวน 1  กระบอก 
 - กุญแจมือ   จำนวน 1  คู่ 
 - กรวยพลาสติก   จำนวน  10  อัน 
 - แผงเหล็กแบบล้อ  จำนวน   4  อัน    
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4. พื้นที่รับผิดชอบ KL VILLA  สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  4   คน  

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 เคาท์เตอร์ทางเข้าหน้าประตูชั้นที่ 1/ สถานที่  ลานจอดรถสำนักบริการคอมพิวเตอร์  

จำนวน  4 คน ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  ..1.  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  ..2.  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1ตรวจตราบริเวณรอบๆ ตัวอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบริเวณที่รับผิดชอบทุก 2 ชั่วโมง หรือ
ระยะเวลาตามที่เหมาะสมให้อยู่ในความเรียบร้อย 
3.2 จะต้องตรวจดูสัมภาระหรืออ่ืนๆ ที่เห็นว่าเป็นการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการนำออกโดยพลการ 
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียดหรือพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่สมควรจะนำออกจากตัวอาคาร
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรจะนำออกจากตัวอาคาร
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามอนุญาตให้นำออกโดยเด็ดขาด 
3.3 ตรวจสอบบุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ควบคุม โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจ
ค้นนั้นด้วยในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในสถาบัน   
รวมถึงหาบเร่แผงลอย 
3.4 ควบคุมการเข้า-ออก อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ของบุคคลภายนอก นักศึกษา หากเป็นบุคคลภายนอก
ให้แลกบัตร และลงสมุด 
3.5 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

สำนักหอสมุดกลาง 
 
1. พื้นที่รักษาความปลอดภัย 

1.1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สจล.  
1.2 บริเวณท่ีจอดรถ สำนักหอสมุดกลาง และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ 

2. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน 
3. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

3.1 ด้านหน้าทางเข้าอาคาร  จำนวน 2 คน  ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผลัดที่ 1 จำนวน 1 คน เวลา 06.00-18.00 น. 
 ผลัดที่ 2 จำนวน 1 คน เวลา 18.00-06.00 น. 
3.2 ลานจอดรถสำนักหอสมุดกลาง  จำนวน 2 คน  ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผลัดที่ 1 จำนวน 1 คน เวลา 06.00-18.00 น. 
 ผลัดที่ 2* จำนวน 1 คน เวลา 18.00-06.00 น. 

4. การปฏิบัติหน้าที่ 
4.1 ตรวจตราบริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุดกลาง โดยจัดพนักงานสำหรับตรวจสอบ

ยานพาหนะ        เข้า-ออก ทำการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะ เฉพาะอย่างยิ่งหลังเวลา 
18.00 น. จนถึงเวลา 06.30 น. และในวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะ
ที่ผ่าน เข้า-ออก ดังนี้ 

4.1.1 วันและเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก 
 4.1.2  ชื่อคนขับ (ดูจากใบขับขี่หรือบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ) ชื่อผู้โดยสาร (ดูจาก
            บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ) 

 4.1.3  เลขทะเบียนยานพาหนะ ยี่ห้อรถ ลักษณะ สี และประเภท 
 4.1.4  ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกบนยานพาหนะที่นำเข้า-ออกพร้อมใบนำออก
และ นำเข้า               
          โดยมีลายเซ็นและชื่อผู้อนุญาตนำออก ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาไว้ หาก
ไม่มีใบนำ   
          ออก ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยกักของและยานพาหนะไว้ ห้ามนำออกโดย
เด็ดขาด 

 4.2 จัดการจราจรพร้อมดูแลที่จอดรถภายในสำนักหอสมุดกลางทุกจุดที่ประจำหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม 
  4.3 ดูแลทั่วไปในบริเวณลานจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
  4.4   ดูแลเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกอาคารบริเวณเชื่อมต่อ Sky Walk ในเวลา 7.00 น. และเวลา 
21.00 น. 
  4.5   ดูแลเปิด-ปิดประตูทางเข้ารถยนต์ ในเวลา 5.00 น. และเวลา 21.00 น.  
  4.6 ตรวจตราบริเวณรอบๆ ตัวอาคารและบริเวณที่รับผิดชอบทุก 2 ชั่วโมงหรือระยะเวลาตามที่
เหมาะสมให้อยู่ในความเรียบร้อย 



55 
 
 
 

 
 
  4.7 ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ภายในบริเวณ ข้อ 8.3 และ ข้อ 8.4 
รวมทั้งพ้ืนที่ควบคุมท่ีกำหนดด้วย 
  4.8 สำรวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไปภายในบริเวณ โดยประจำตามจุดต่าง  ๆ ตลอดจน
สำรวจ ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี เมื่อทราบแล้วให้จดบันทึกไว้และรายงานให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือหามาตรการป้องกันและดำเนินการต่อไป 
  4.9 จะต้องตรวจดูสัมภาระหรืออื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการนำ
ออกโดยพลการ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียดหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรจะนำ
ออกจากตัวอาคารให้พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามอนุญาตให้นำออกโดยเด็ดขาด 
  4.10 ตรวจสอบบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในบริเวรพื้นที่ควบคุม โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการตรวจค้นนั้นด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์
ไม่ให้เข้ามาในสถาบัน รวมถึงหาบเร่ แผงลอย และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาขอรับบริจาคเงินหรือเรี่ยไรเงิน 
  4.11 ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรมและอ่ืน ๆ รวมถึงการ
ช่วยขจัด การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ 
 4.12 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และคำสั่ง ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สจล. 
 4.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน วันละ 24 
ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด และในช่วงเวลารับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ จะต้องมีพนักงานสำรอง หรือหัวหน้า
มาสำรองเปลี่ยนในขณะนั้น 
 4.14 ห้ามละทิ้งจุดของตนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้แจ้งให้หัวหน้าเวรควบคุมทราบ ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4.15 ห้ามนำหนังสือใด ๆ มาอ่านในเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
 4.16 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาภายในพื้นที่ควบคุมและพ้ืนที่หวงห้ามโดยเด็ดขาด 
 4.17 เมื่อพ้นหน้าที่รับผิดชอบแล้ว ห้ามพนักงานที่หมดภาระหน้าที่เข้ามาภายในพ้ืนที่ควบคุมและ
พ้ืนที่หวงห้าม 
 4.18 ห้ามเสพสุราหรือของมึนเมาหรือหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 4.19 ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอเรื่องดังนี้ 
   4.19.1  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า-ออก 
   4.19.2  บันทึกจำนวนครั้งที่พนักงานจะต้องออกตรวจตราพื้นที่ตามรายการตรวจสอบและ
      คำสั่งตามรอบปกติและรอบสำรอง 
   4.19.3  รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
   4.19.4  รายงานการปฏิบัติงานทุกวันโดยหัวหน้าเวรและส่งให้ สจล. หรือผู้ที่ สจล. 
มอบหมาย     ในวันถัดไป 
   4.19.5  หน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างเห็นควรกำหนด 
 4.20 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการเรียกตรวจเวรและเช็คชื่อโดยหัวหน้าเวรทุกวันที่มีการเปลี่ยนผลัด 
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 4.21 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อ รูปถ่าย จำนวน 3 ชุด ข้อมูล ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ
พนักงานทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะส่งมาปฏิบัติงาน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และพนักงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้วจะต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจรับหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายของสถาบันฯ ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน 
 4.22 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานมาเสริมแทนเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ลา
ป่วย หรือลากิจ หรือหยุดโดยไม่แจ้งเหตุ เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่มาเสริมแทนนั้น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังที่ระบุในข้อ 5,6,7,8 อย่างเคร่งครัดมิฉะนั้น สจล. หรือผู้ที่ สจล. มอบหมาย จะถือว่าผู้รับจ้างไม่มีพนักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและยินยอมให้ปรับตามสัญญาจ้างเป็นรายวันตามอัตราปรับรายวัน
ในสัญญาจ้างโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.23 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ทรัพย์สินทางราชการของผู้
ว่าจ้าง หรือที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้รับผิดชอบได้รับความเสียหาย ถูกทำลายหรือสูญหาย เนื่องจากการกระทำหรืองดเว้น
การกระทำ หรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างไม่ว่าความ
เสียหายหรือสูญหายนั้น จะปรากฏสาเหตุหรือไม่ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น ในวงเงินตาม
ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินราชการตามมูลค่าจริง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 4.24 พนักงานทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทเท่านั้น 
 4.25 หน้าที่อื่นๆ ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปตามสัญญา 

 
---------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 
 
 

4. พื้นที่รับผิดชอบสำนักหอสมุดกลาง 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 21 คน 

ผลัดที่ 1  จำนวน  10  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน   9   คน  เวลา  18.00-06.00 น.   

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึก A  จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่  

ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.2 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึก HM  จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.3 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึก CCA  จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.4 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึก 12 ชั้น  จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.5 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึก ECC  จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.6 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/โรงอาหาร 3  จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   

2.7 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึกภาควิชาวิศวกรรมโยธา   จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.8 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ตึกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.9 เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย/ทางเข้าด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน 4 คน  
     ปฏิบัติหน้าที ่

ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.10 หัวหน้าเวรควบคุมการรักษาความปลอดภัยประจำ (หัวหน้าชุด) จำนวน 2 คน ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 



59 
 
 
 

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง(เพิ่มเติม) 

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  

1.จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  11  คน  

2.พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 ประตูเช้า - ออก คณะวิศวฯ –คณะสถาปัตย์  จำนวน  1  คน   
 ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
2.2 สำนักงานคณบดี ทุกโรง  จำนวน  2  คน   
 ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
 ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   
2.3 อาคารเก่า สถ. สน. ศอ.อาคาร 4 ชั้น อาคารกลางน้ำ  อาคารโรงอาหาร ลานจอดรถ  จำนวน  2  คน  

ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.4 อาคารเรียนรวม   จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.5 อาคารบูรณาการ   จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่   
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

2.6 อาคารโรงถ่ายภาพยนตร์ นิเทศศิลป์ โรงปฏิบัติงานด้านประติมากรรม วิจิตรศิลป์ จำนวน  2  คน  
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 

3.หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
    รายละเอียดตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในภาพรวมทั้งสถาบัน ประจำปี 
งบประมาณ 2566 - 2567 

3.1  ประตูเข้า-ออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สถาปัตย์ : ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก 
3.2  สำนักงานคณบดี ลานจอดรรถโรงปฏิบัติงานทุกโรง : ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
3.3  อาคารเก่า สถ. สน.  ศอ. อาคาร 4 ชั้น  อาคารกลางน้ำ  อาคารโรงอาหาร  ลานจอดรรถ : ตรวจความ
เรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
3.4  อาคารเรียนรวม อาคารบูรณาการ อาคารโรงถ่ายภาพยนตร์ นิเทศศิลป์ โรงปฏิบัติงานด้านปติมากรรม วิจิตร
ศิลป์:  ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ 
3.5 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม 
  
 
 



62 
 
 
 

4. พื้นที่รับผิดชอบคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง(เพิ่มเติม)  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1.จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  6  คน  
(ผลัดกลางวัน)  เวลา 06.00 น. – 18.00 น. (จำนวน 3 นาย) 
(ผลัดกลางคืน)  เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (จำนวน 3 นาย) 

2.พื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(ผลัดกลางวัน)  เวลา 06.00 น. – 18.00 น. (จำนวน 3 นาย) 

จุดที่ 1.  ด้านหน้าห้องออกกำลังกาย และอาคารสโมสรนักศึกษา 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดส่องดูแลความเรียบร้อยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาท่ีเข้ามาจอด อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะทางขึ้นลง 
         - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น บริเวณ
ด้านหลังอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตรทั้งหมด โรงฝึกงานไม้ โรงฝึกงานเหล็ก และสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 2 ชั่วโมง แล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนได้รับทราบ 
 -ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดมาช่วยงานจุดที่2 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลาเวลา 7.00น.-9.00 น. 
เพ่ืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและการจอดรถ 
 

จุดที่ 2. ทางข้ึนอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร และบริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคาร 
          (ติดฝั่งคณะวิทยาศาสตร์) 

- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า  
ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 2 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนได้รับทราบ 

- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลรถเข้า ออก ภายในคณะฯ สำหรับรถยนต์ที่ติดสติก
เกอร์ ประจำคณะครุศาสตร์ฯ (บัตรสีชมพู) ให้จอดในที่ที่จัดให้จอดเท่านั้น โดยเฉพาะที่จอดรถยนต์ของผู้บริหาร
คณะฯ ห้ามรถยนต์คันอ่ืนที่มิใช่ผู้บริหารในคณะฯ จอดโดยเด็ดขาด 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปรกติของรถยนต์รวมไปถึงบุคคลที่ต้องสงสัยที่
เข้ามาถัยในคณะฯอย่างเคร่งคัด หากพบความผิดปรกติให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 
          - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด   ช่วยงานจุดลานจอดรถจุดที่ 3 ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา  7.00
น.-9.00 น.  เพ่ืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและการจอดรถ 
 

จุดที่ 3. บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารและทางออก (จำนวน 1 นาย) 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลรถออกและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักศึกษา
และเจ้าหน้าที ่ภายในคณะฯ 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปรกติของรถยนต์รวมไปถึงบุคคลที่ต้องสงสัยที่
เข้ามาถัยในคณะฯอย่างเคร่งคัด หากพบความผิดปรกติให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 

 
(ผลัดกลางคืน) เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (จำนวน 3 นาย) 

จุดที่ 1.  ด้านหน้าห้องออกกำลังกาย (ศูนย์กลางแจ้งเหตุประจำคณะฯ) 
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 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขันการเข้า-ออกจากอาคารในยามวิกาลโดยไม่อนุญาตให้
นักศึกษา หรือบุคคลใดเข้าภายในอาคารหลัง 21.00 น. หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว และบันทึกเป็น
หลักฐานทุกครั้ง 
         - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น บริเวณ
ด้านหลังอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตรทั้งหมด โรงฝึกงานไม้ โรงฝึกงานเหล็ก และสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร ตรวจความเรียบร้อยบนอาคารอย่างละเอียดถี่ถ้วน(อาคาร 6 ชั้น) และตรวจดูสิ่งผิดปรกติโดยรอบ
อาคารทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับ
ทราบ 

- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการ เปิด-ปิด ประตูทางเชื่อม 
ของอาคารทุกวันเว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ 
 

จุดที่ 2. บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคาร  (ติดฝั่งคณะวิทยาศาสตร์) 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า 

ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 2 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับ
ทราบ 

- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อย สอดส่องดูแลความผิดปรกติ บริเวณ 
ลานจอดรถด้านหน้า รวมไปถึงพ้ืนที่ถนน ไปจนถึงโรงอาหารทั้งหมด และบริเวณโดยรอบ 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปรกติของรถยนต์รวมไปถึงบุคคลที่ต้องสงสัยที่
เข้ามาถัยในคณะฯอย่างเคร่งคัด หากพบความผิดปรกติให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 
 

จุดที่ 3. ทางข้ึนตึกอาคาร 5 ชั้น (หน้าห้องสำนักงานส่วนสนับสนุนวิชาการ) 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด คอยแลกบัตรเข้าออกอาคาร สำหรับบุคคลที่เข้า ออกอาคาร 
หลัง 21.00 น. ไปแล้ว ให้ทำการบันทึกการเข้าออกไว้ด้วย 
 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบนอาคาร 5 ชั้น และคอยสอดส่องดูแล
ความผิดปรกติทุกๆ 2 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน แล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ  

 - ให้พนักงานปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยด้านหลังอาคารและทางออก ถึง เวลา 
21.00 น. หลังจากนั้นให้ขึ้นมาปฏบัติหน้าที่ บนอาคาร 

- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการ เปิด-ปิด ประตูทางเชื่อม 
ของอาคารทุกวันเว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จแจ้งให้ทราบ 
 
 

หมายเหตุ ใหป้ฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดย
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม 
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3. พื้นที่รับผิดชอบคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง(เพิ่มเติม) 

คณะวิทยาศาสตร์ 

1.จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  11  คน  

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละจดุ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

                   (ผลดักลางวัน)  เวลา 06.00 น. – 18.00 น. (จำนวน 5 นาย) 
     จุดที่ 1.  ด้านหน้าทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์ (ป้อมยาม)     (จำนวน 1 นาย) 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลรถเข้า-ออก ภายในคณะฯ สำหรับรถยนต์ที่ติด
สติ๊กเกอร์   ให้จอดรถในที่ที่จัดให้จอดเท่านั้น 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจบัตรรถยนต์เข้า-ออกภายในคณะฯ ถ้าไม่มี
สติ๊กเกอร์ ที่ทางสถาบันฯออกให้ต้องทำการสอบถามข้อมูลก่อน ถ้ามีเหตุผลสมควรให้แลกบัตรเข้าได้ 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปกติของรถยนต์ที่เข้า-ออกภายในคณะฯ 
อย่างเคร่งครัด หากพบความผิดปกติ ให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 
        -ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบร้อยสอดส่องดูแลความผิดปกติบริเวณลาน
จอดรถด้านข้างอาคารปฏิบัติการพอลิเมอร์ ด้านติดกับคณะครุศาสตร์ 
   
   จุดที่ 2. ด้านหน้าอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 (SC 04)    (จำนวน 1 นาย) 
                  - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร และ
สังเกตบุคคลเข้า-ออกภายในอาคาร ตรวจความเรียบร้อยบนอาคารอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจดูสิ่งผิดปกติ
โดยรอบอาคารทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมงแล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้รับทราบ 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขันการเข้า-ออกจากอาคารในยามวิกาลโดยไม่
อนุญาตให้นักศึกษา หรือบุคคลใดเข้าภายในอาคารตั้งแต่เวลา 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว 
และบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง 
                   - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
                  - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ช่วยงานจุดลานจอดรถ ในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 07.00 
น.-08.30 น.  และ 16.00-17.00 น. เพ่ืออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและการจอดรถ 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขันการเข้า-ออกจากอาคารในยามวิกาลโดยไม่
อนุญาตให้นักศึกษา หรือบุคคลใดเข้าภายในอาคารตั้งแต่เวลา 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว 
และบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง 
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    จุดที่ 3.  ใต้อาคารพระจอมเกล้า (SC 08)   (จำนวน 1 นาย) 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร  บริเวณ
ด้านหลังอาคาร และสังเกตบุคคลเข้า ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติการทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งผล
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร และสังเกต
บุคคลเข้า ออกภายในอาคาร ตรวจความเรียบร้อยบนอาคารอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจดูสิ่งผิดปกติโดยรอบ
อาคารทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมงแล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับ
ทราบ 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการจอดรถใต้
อาคารพระจอมเกล้า ให้แก่บุคลากรของคณะ 
    
   จุดที่ 4.  อาคารคณะวิทยาศาสตร์  (SC 01) (จำนวน 1 นาย) 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร  บริเวณ
ด้านหลังอาคาร และสังเกตบุคคลเข้า ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติการทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งผล
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
             - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขันการเข้า-ออกจากอาคารในยามวิกาลโดยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษา หรือบุคคลใดเข้าภายในอาคารตั้งแต่เวลา 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว และ
บันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร และสังเกต
บุคคลเข้า-ออกภายในอาคาร ตรวจความเรียบร้อยบนอาคารอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจดูสิ่งผิดปกติโดยรอบ
อาคารทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมงแล้วส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับ
ทราบ 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
     หัวหน้า  จำนวน 1 นาย เพื่อสำหรับตรวจความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ รอบคณะหรือตามท่ีคณะ
มอบหมายเพ่ิมเติม   และแทนพนักงานประจำจุดกรณีไปเข้าห้องน้ำ/รับประทานอาหาร  
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     (ผลัดกลางคืน)  เวลา 18.00 น. – 06.00 น. (จำนวน 5 นาย) 
    จุดที ่1.  ด้านหน้าทางเข้าคณะวิทยาศาสตร์ (ป้อมยาม)  จำนวน  1 นาย 
                - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลรถเข้า-ออก ภายในคณะฯ สำหรับรถยนต์ที่ติด
สติ๊กเกอร์   ให้จอดรถในที่ที่จัดให้จอดเท่านั้น 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจบัตรรถยนต์เข้า-ออกภายในคณะฯ ถ้าไม่มี
สติ๊กเกอร์ ที่ทางสถาบันฯออกให้ต้องทำการสอบถามข้อมูลก่อน ถ้ามีเหตุผลสมควรให้แลกบัตรเข้าได้ 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปกติของรถยนต์ที่เข้า-ออกภายในคณะฯ 
อย่างเคร่งครัด หากพบความผิดปกติ ให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 
        - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบความเรียบร้อยสอดส่องดูแลความผิดปกติบริเวณลาน
จอดรถด้านข้างอาคารปฏิบัติการพอลิเมอร์ ด้านติดกับคณะครุศาสตร์ 
 
  จุดที่ 2. ด้านหน้าอาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 (SC 04)  (จำนวน 1 นาย) 
               - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดกวดขันการเข้า-ออกจากอาคารในยามวิกาลโดยไม่
อนุญาตให้นักศึกษา หรือบุคคลใดเข้าออกภายในอาคารหลัง 18.00 น. หากมีเหตุจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว 
และบันทึกเป็นหลักฐานทุกครั้ง 
                  หากพบสิ่งผิดปกติโดยรอบอาคารทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมงแล้ว
ส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
                 - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดเดินตรวจความเรียบร้อยตามชั้นต่าง ๆ ของอาคารใน
ช่วงเวลา 22.00 น. และ 01.00 น. ให้หัวหน้า รปภ. มาประจำจุดแทนระหว่างที่เดินตรวจ 
 
   
   จุดที่ 3.  ใต้อาคารพระจอมเกล้า (SC 08) (จำนวน 1 นาย) 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคล 
เข้า-ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับ
ทราบ 
                - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อย สอดส่องดูแลความผิดปกติ บริเวณลาน
จอดรถใต้อาคารพระจอมเกล้า 
                   - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด คอยแลกบัตรเข้า-ออกอาคาร สำหรับบุคคลที่เข้า-
ออกอาคาร หลัง 18.00 น. ไปแล้ว ให้ทำการบันทึกการเข้า-ออกไว้ด้วย 
                   - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบนอาคารพระจอมเกล้า และ
คอยสอดส่องดูแลความผิดปกติทุก 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้รับทราบ 
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    จุดที่ 4.  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SC01)  (จำนวน 1 นาย) 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์บุคคลเข้า ออก
ภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 1 ชั่วโมง แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
              - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจความเรียบร้อย สอดส่องดูแลความผิดปกติ บริเวณลานจอด
รถด้านข้างอาคารและรอบๆ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
                  - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด คอยแลกบัตรเข้า-ออกอาคาร สำหรับบุคคลที่เข้า-
ออกอาคาร ตั้งแต่เวลา  18.00 น. ไปแล้ว ให้ทำการบันทึกการเข้าออกไว้ด้วย 
                   - ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
และคอยสอดส่องดูแลความผิดปกติทุก 1 ชั่วโมงพร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน แล้วส่งเพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วน
ราชการได้รับทราบ 
                   -ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดเดินตรวจความเรียบร้อยตามชั้นต่าง ของอาคารใน
ช่วงเวลา 23.00 น. และ 02.00 น. และให้หัวหน้า รปภ. มาประจำจุดแทนช่วงที่เดินตรวจ 
                  หัวหน้า  จำนวน 1 นาย เพ่ือสำหรับตรวจความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ รอบคณะหรือตามท่ี
คณะมอบหมายเพ่ิมเติม  และแทนพนักงานประจำจุดกรณีไปเข้าห้องน้ำ/รับประทานอาหาร  
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3. พื้นที่รับผิดชอบคณะคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  9  คน  

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 ลานจอดรถอาคารเจ้าคุณทหาร  จำนวน  2  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน เวลา  06.00 - 18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน เวลา  18.00 - 06.00 น.  
2.2 จุดบริเวณทางเข้า – ออกด้านข้างอาคารเจ้าคุณทหาร โซน C  จำนวน  2  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1   คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน   1   คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 
2.3 จุดบริเวณทางเข้า – ออกด้านข้างอาคารเจ้าคุณทหาร โซน A  จำนวน  1  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1  คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
2.4 ทางเข้าแปลงปฏิบัติการผลิตพืชข้างคณะบริหาร  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน  1   คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน  1   คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 
2.5 ฟาร์มผลิตสัตว์  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1  คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน   1  คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ ได้แก่ การแลกบัตร ลงเวลาเข้าออก สอบถามบุคคลที่
ต้องการติดต่อคณะฯ 
3.2 ควบคุมกำกับดูแลลานจอดรถให้เป็นไปตามพื้นที่ที่กำหนด ได้แก่ ที่จอดรถเฉพาะตำแหน่ง ที่จอดรถอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ ที่จอดรถราชการ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ / ส่งของ ที่จอด
รถของนักศึกษา 
3.3 ตรวจสอบการนำสิ่งของเข้าออก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เห็นว่าเป็นการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็น
การนำออกโดยพลการ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจค้นอย่างละเอียดหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร
จะนำออกจากตัวอาคารให้พนักงานรักษาความปลอดภัยห้ามอนุญาตให้นำออกโดยเด็ดขาด 
3.4 การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเวลาที่กำหนด 
3.5 เดินตรวจตราบริเวณโดยรอบตัวอาคารของคณะฯ ทุก 1-2 ชั่วโมง และบันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 
3.6 เดินตรวจตราภายในอาคาร ช่วงเวลา 21.00น. - 21.30น., 24.00น. - 24.30น., 03.00น. - 03.30น. และ
บันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 
3.7 รายงานการปฏิบัติงานทุกวันโดยหัวหน้าเวรและส่งใน สจล. หรือผู้ที่ สจล.มอบหมาย ในวันถัดไป 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการเรียกตรวจเวร และเช็คชื่อโดยหัวหน้าเวรทุกวันที่มีการเปลี่ยนผลัด 
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3.8 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
3.9 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอดส่อง สังเกตความผิดปกติของรถยนต์ที่เข้า-ออกภายในคณะฯ อย่าง
เคร่งครัด หากพบความผิดปกติ ให้แจ้งศูนย์กลางแจ้งเหตุโดยด่วน 
3.10 ตรวจสอบบุคลต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวรพื้นที่ควบคุม โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจ
ค้นนั้นด้วย ในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนถึงกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในสถาบัน 
รวมถึงหาบเร่ แผงลอย และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาขอรับบริจาคเงินหรือเรี่ยไรเงิน 
3.11 ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปโดยเฉพาะด้านอัคคีภัย ลิฟต์โดยสาร การโจรกรรมและอ่ืนๆรวมถึงการช่วย
ขจัด  การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์  เช่น  การปิดน้ำ  ปิดไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ 

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 ลานจอดรถอาคารเจ้าคุณทหาร  จำนวน  2  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน เวลา  06.00 - 18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน เวลา  18.00 - 06.00 น.  
2.2 จุดบริเวณทางเข้า – ออกด้านข้างอาคารเจ้าคุณทหาร โซน C  จำนวน  2  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1   คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน   1   คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 
2.3 จุดบริเวณทางเข้า – ออกด้านข้างอาคารเจ้าคุณทหาร โซน A  จำนวน  1  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1  คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
2.4 ทางเข้าแปลงปฏิบัติการผลิตพืช  จำนวน  2  คน  ปฏิบตัิหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน  1   คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน  1   คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 
2.5 ฟาร์มผลิตสัตว์  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผลัดที่ 1 จำนวน   1  คน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
ผลัดที่ 2 จำนวน   1  คน เวลา 18.00 – 06.00 น. 

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ ได้แก่ การแลกบัตร ลงเวลาเข้าออก สอบถามบุคคลที่
ต้องการติดต่อคณะฯ 
3.2 ควบคุมกำกับดูแลลานจอดรถให้เป็นไปตามพื้นที่ที่กำหนด ได้แก่ ที่จอดรถเฉพาะตำแหน่ง ที่จอดรถอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ ที่จอดรถราชการ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ  / ส่งของ ที่จอด
รถของนักศึกษา 
3.3 ตรวจสอบการนำสิ่งของเข้าออก เครื่องและอุปกรณ์ท่ีมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของคณะฯ 
3.4 การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเวลาที่กำหนด 
3.5 เดินตรวจตราบริเวณโดยรอบตัวอาคารของคณะฯ ทุก 1-2 ชั่วโมง และบันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 
3.6 เดินตรวจตราภายในอาคาร ช่วงเวลา 20.30น. - 21.30น., 24.00น. - 24.30น., 03.00น. - 03.30น. และ
บันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 
3.7 รายงานการปฏิบัติงานทุกวันโดยหัวหน้าเวรและส่งใน สจล. หรือผู้ที่ สจล.มอบหมาย ในวันถัดไป 
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ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการเรียกตรวจเวร และเช็คชื่อโดยหัวหน้าเวรทุกวันที่มีการเปลี่ยนผลัด 
3.8 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะอุตสาหกรรมอาหาร                   

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 3 คน (ผู้ชายทั้งหมด) 
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 บริเวณจุดปฏิบัติงานประจำ 
   ผลัดกลางวัน  06.00 น. – 18.00 น.  (จำนวน 1 คน) 
 จุดที่1  บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร   

          ดูแลอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารแอล  
          อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม และอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (หลังใหม่)  

  ผลัดกลางคืน  18.00 น. – 06.00 น.  (จำนวน 2 คน) 
      จุดที่1  บริเวณทางเข้า ด้านหน้าอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร 

          ดูแลอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และ  
          อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม    
จุดที่2  บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (อาคารหลังใหม่) บริเวณโดยรอบอาคาร 
         ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (อาคารหลังใหม่)  
ดูแลลานจอดรถด้านหลังอาคารเจ้าคุณทหาร (ที่จอดรถโซน A)                       

3. หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
     3.1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและดูแลทรัพย์สินของทางราชการภายในคณะทั้งหมด รวมถึงดูแล
ทรัพย์สินบุคคลและยานพาหนะโดยรอบอาคารนั้นๆ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ของ
คณะให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอ่ืนๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความ
เสียหายและสูญหายแก่คณะ โดยเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติต้องรีบรายงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบและกรณีพบเห็น
ฉุกเฉิน เช่น มีเหตุเพลิงไหม้ จะต้องเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว และรีบแจ้งทางผู้ว่าจ้างทันที หรือศูนย์รับแจ้ง
เหตุของสถาบัน และต้องทำรายงานส่งผู้ว่าจ้าง 
    3.2  ศึกษา ความรู้ ทำความเข้าใจภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบแต่ละจุด ตลอดจนศึกษา
ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอย่างดี  
    3.3  อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อที่คณะ 
    3.4  ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกเก่ียวกับการจราจรภายในบริเวณคณะ เช่น การจอดรถ และ
การเข้า -  ออก ในอาคาร และพ้ืนที่ของคณะ และต้องบันทึกข้อมูลการเข้า – ออกของยานพาหนะ พร้อม
ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
    3.5  ตรวจสอบ และป้องกันบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาก่อให้เกิดปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายใน
พ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง สำรวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่ทั่วไปภายในคณะ และบริเวณลานจอด
รถจักรยานและจักรยานยนต์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะสอดส่องติดตามพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัย และห้าม
มิให้บุคคลใดเข้ามาโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเรี่ยไรหรือรับซื้อหรือจำหน่ายสินค้าภายในคณะโดยมิได้รับ
อนุญาต 
    3.6  เปิด – ปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย และช่วยสอดส่องดูแลการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
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    3.7  ควบคุมการเปิด – ปิดประตู หรือประตูรั้วเข้า – ออก รอบบริเวณคณะ 
    3.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
    3.9  เดินตรวจตราภายในและภายนอกรอบบริเวณอาคาร ช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. , 24.00 – 24.30 
น. , 03.00 - 03.30 น. และบันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 
    3.10  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีปัญหาลิฟต์ขัดข้อง 
    3.11  ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบถ้วน หรือมา 
แต่ไม่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนในผลัดต่อไปทันที 
    3.12  ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างเคร่งครัด 
หมายเหตุ :  ผู้รับจ้างต้องกำกับดูแลบุคลากรรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามระเบียบทั่วไป  ดังนี้ 
       -  แต่งกายตามระเบียบของผู้รับจ้างกำหนด สะอาด และมีกริยา วาจาสุภาพเรียบร้อย 
       -  ห้ามหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

      -  ห้ามดื่ม เสพ สุรา ยาเสพติดหรือของมึนเมา ห้ามสูบบุหรี่ ทั้งก่อนและในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      -  ห้ามเล่นโทรศัพท์/เล่นเกมส์ อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ ฟังวิทยุ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      -  ห้ามนำบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาอยู่ด้วยในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      -  ห้ามหยอกล้อ หรือสนทนาที่ไม่สมควรกับผู้อ่ืนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
      -  ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย เมื่อหมดเวลาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว(ออกกะ) ถือเป็น 
         บุคคลภายนอกทั่วไป 
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะอุตสาหกรรมอาหาร 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  6  คน  
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

2.1. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  จำนวน  4  คน ปฏิบัติหนา้ที่   
 ผลัดที่ 1  จำนวน  3  คน  เวลา  06.00-18.00 น.  (รปภ.หญิง 1 คน รปภ.ชาย 2 คน) 
 ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  
2.2. อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร  จำนวน  2  คน ปฏิบัตหิน้าที่   
 ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
 ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ปฏิบัติตามประกาศ การใช้พ้ืนที่และบริเวณโดยรอบ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.2 ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลต่อไปนี้ 

1) ผู้มาติดต่อราชการ โดยการ  
- แลกบัตร  
- ลงเวลาการเข้าออก  
- สอบถามบุคคลที่ต้องการเข้าพบ 
- ถ้ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์ให้ทำใบนำเข้า 

2) นักศึกษา โดยการ 
- ตรวจสอบการแต่งกาย ให้ถูกต้องตามระเบียบสถาบัน   
- จดบันทึกผู้แต่งการไม่สุภาพ 
- ถ้ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ทำใบนำเข้า 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของเข้าออก โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ตลอดจน

ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ของคณะ ดังต่อไปนี้  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โนต๊บุก แท็ปเล็ต) ตัวเครื่อง

คอมพิวเตอร์ (CPU)จอภาพ (MONITOR) แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (MOUSE) ว่าเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของ
คณะ ถ้าเป็นของคณะ จะต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจาก  ผู้ที่คณะมอบหมายหรือมีอำนาจในการอนุญาต เท่านั้น 

โสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์สู่จอภาพ 
LCD PROJECTOR  

อ่ืน ๆ ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่มีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ของคณะ กำกับอยู่  
3.3 ควบคุมกำกับดูแลลานจอดรถให้เป็นไปตามพ้ืนที่ที่กำหนด 
ที่จอดรถเฉพาะตำแหน่ง ที่จอดรถอาจารย์ ที่จอดรถเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ 
ที่จอดรถราชการ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ / ส่งของหรือสินค้า ที่จอดรถนักศึกษา 
3.4 อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบคณะ 
3.5 การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเวลาที่กำหนด การปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ (AHU) ตามเวลาที่

กำหนด หรือท่ีแจ้งให้ทราบ 
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3.6 เดินตรวจตราบริเวณโดยรอบตัวอาคารของคณะ ทุก 1-2 ชั่วโมง และบันทึกเวลาการปฏิบัติที่จุดลง
เวลา 

เดินตรวจตราภายในอาคาร ช่วงเวลา 20.30-21.30 น. , 24.00-24.30 น., 03.00-03.30 น.และบันทึก
เวลาการปฏิบัติที่จุดลงเวลา 

3.7 ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออกอาคาร 
3.8 รายงานเหตุการณ์ทางวิทยุสื่อสาร ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 10.0.0 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. และ

รายงานเหตุการณ์ทางโปรแกรม LINE ทุกวัน  เวลา 22.00 น. และ เวลา 02.00 น. (ถ้ามี) 
3.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่คณะกำหนด ดังต่อไปนี้  

จุดปฏิบัติงานผลัดกลางวัน 06.00 น. - 18.00 น. 
จุดที่ 1 เค้าน์เตอร์หน้าลิฟต์ชั้น  1  หน้าที่  

- ตรวจสอบผู้มาติดต่อราชการ แลกบัตรผ่านเข้าออก และลงบันทึก 
- รอรับการประสานงานในการ อำนวยความสะดวกในการ เปิด-ปิด ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ จากเจ้าหน้าที่ งานบริการการศึกษา 
- ตรวจสอบการแต่งกายของนักศึกษา 
- ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดตามที่ได้รับแจ้ง 
- ตรวจสอบและการลงทะเบียนการนำครุภัณฑ์ เข้า-ออก อาคาร 
- ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 

จุดที่ 2 ประตูทางเข้าลานจอดรถใต้อาคาร ลานจอดรถจักรยาน รถจักยานยนต์ หน้าที ่  
- ตรวจสอบการจอดรถบริเวณท่ีจอดรถใต้อาคารให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
- บันทึกเวลาการเข้าออกของ รถราชการ 
- จัดระเบียบการจอดรถ 
- ตรวจสอบและบันทึกการ เข้า ออก รถยนต์ทุกคัน 
- ตรวจสอบการแต่งกายของนักศึกษา 
- ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการบริเวณลานจอดรถใต้อาคาร 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า ออก อาคาร  
- ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 

จุดที่ 3 ประตูเข้าอาคารด้านทิศตะวันออก หน้าที่  
- ตรวจสอบผู้มาติดต่อราชการ และบุคคลเข้า ออก อาคาร 
- ตรวจสอบการแต่งกายของนักศึกษา 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า ออก อาคาร 
- ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
- เปิด-ปิด ประตูตามเวลาที่กำหนด  
- ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 

จุดที่ 4 บันไดทางขึ้น ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร หน้าที่  
- บันทึกเวลา บุคคล ขึ้น-ลง อาคาร 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า-ออก อาคาร 
- ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
- เปิด-ปิด ประตูตามเวลาที่กำหนด  
- ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 
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จุดปฏิบัติงานผลัดกลางคืน 18.00 น. – 06.00 น. 
จุดที่ 2 ประตูทางเข้าลานจอดรถใต้อาคาร หน้าที่  

- ตรวจสอบการจอดรถบริเวณท่ีจอดรถใต้อาคารให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
- บันทึกเวลาการเข้าออกของ นักศึกษา รถราชการ 
- ตรวจสอบการแต่งกายของนักศึกษา 
- ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการบริเวณลานจอดรถใต้อาคาร 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า ออก อาคาร 
- ตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 

จุดที่ 4 บันไดทางขึ้น ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์และโรงอาหาร หน้าที่ 
- บันทึกเวลา บุคคล ขึ้น-ลง อาคาร 
- ตรวจสอบการนำสิ่งของ เข้า ออก อาคาร 
- ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ 
- เปิด-ปิด ประตูตามเวลาที่กำหนดตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระทุกใบที่เข้าออก 

3.10 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ วิทยุสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 ชุด  
เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ วิทยุสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 1 ชุด  
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  6  คน  
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

2.1 อาคารบุนนาค คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
 2.1 เคาร์เตอร์หน้าลิฟท์ 
 ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.  (ผู้หญิง) 
 ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
 2.2 ลานจอดรถยนต์หด้านหน้าอาคาร 
 ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
 ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. 
 2.3 ลานจอดรถยนต์หด้านหลังอาคาร 
  ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
  ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.   

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ปฏิบัติตามงานบริเวณโดยรอบ ของคณะบริหารธุรกิจ 
3.2 ตรวจสอบการเข้า-ออก ผู้มาติดต่อราชการ 

- ลงเวลาการเข้า-ออก  
- สอบถามบุคคลที่ต้องการเข้าพบ 
- ตรวจสอบสิ่งของที่นำเข้า-ออก  

3.3 ควบคุมกำกับดูแลลานจอดรถให้เป็นไปตามพ้ืนที่ที่กำหนด 
- ที่จอดรถเฉพาะตำแหน่ง ที่จอดรถอาจารย์ ที่จอดรถเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์ 
ที่จอดรถราชการ ที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ / ส่งของหรือสินค้า ที่จอดรถนักศึกษา 

3.4 อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณโดยรอบคณะ 
3.5 การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเวลาที่กำหนดหรือที่แจ้งให้ทราบ 
3.6 เดินตรวจตราบริเวณภายในและโดยรอบตัวอาคารของคณะ ทุก 1-2 ชั่วโมง  
3.7 รายงานเหตุการณ์ทางโปรแกรม LINE ทุกวัน ช่วงเวลา 09.00 น. , 14.00 น. , 22.00 น. และ 03.00 น. 

(ถ้ามี) 
3.8 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เมื่อได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม 
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะบริหารธุรกิจ 

 



84 
 
 
 

รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน  

ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น.   
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น.  

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 อาคารพลังงานศักย์ของแผ่นดิน (ตึกอิฐแดงนาโน) 
2.2 อาคารวิจัยนาโนเทคโนโลยีสิรินธร (ตึกกระจก) 
2.3 อาคารวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน (ตึก Shop) 
2.4 อาคารโรงเก็บพัสดุส้ม 
3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตาม
ขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เมื่อได้รับแจ้งจากกรรมการผู้
ควบคุม  
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4. พื้นท่ีรับผิดชอบวิทยาลัยเทคโนโลยแีละนวตักรรมวัสดุ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะแพทยศาสตร์ 
 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 คน  
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 วันทำการตามปกติ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)  2 ผลัดๆ ละ  12 ชั่วโมง โดย  

ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. จำนวน 2 คน 
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น.  จำนวน 1 คน 

2.2 วันหยุดทำการ( วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์) ปฏิบัติหน้าที่  ผลัดๆ ละ 12 ชั่วโมง โดย  
ผลัดที่  1 เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. จำนวน  2 คน  
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. จำนวน  1 คน  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 “ผู ้ร ับจ้าง” ต้องจัดเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยของคณะ
แพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3.2 “ผู้รับจ้าง” ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
3.3 ผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ผู้รับจ้างรายงานผลปฎิบัติงานประจำวันโดยรายงานผล
เป็นลายลักษณ์อักษร และทำเป็นรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานประจำเดือนให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ ก่อนที่
จะมีการประชุมการตรวจรับงานรักษาความปลอดภัยในภาพรวมอย่างน้อย 7 วัน  
3.4 หากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยเหตุอันใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องมีการส่งประวัติของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 วันก่อนที่จะเข้ามาดำเนินการรักษาความ
ปลอดภัยในคณะฯ 
3.5 ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดผลัดในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง  โดยที่ผู้รับจ้างจะเป็นคนแจ้ง
ให้กับผู้รับจ้างโดยจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษรอักษร โดยอย่างใดอย่างหนึ่งในการแจ้งแก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมี
หน้าที่เพียงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เต็มตามอัตราเท่านั้น  
3.6 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบคณะแพทยศาสตร์ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

อาคารโรงพยาบาล(คลินิก) และอาคารสำนักงานโรงพยาบาล(อาคารวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศฯ) 
 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน  
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 วันทำการตามปกติ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)  2 ผลัดๆ ละ  12 ชั่วโมง โดย  

ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. จำนวน 2 คน 
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น.  จำนวน 2 คน 

2.2 วันหยุดทำการ( วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์) ปฏิบัติหน้าที่  ผลัดๆ ละ 12 ชั่วโมง โดย  
ผลัดที่  1 เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. จำนวน  2 คน  
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 7.00 น. จำนวน  2 คน  

3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 “ผู ้รับจ้าง” ต้องจัดเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัยของ อาคาร
โรงพยาบาล(คลินิก) และอาคารสำนักงานโรงพยาบาล(อาคารวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศฯ) 
3.2 “ผู้รับจ้าง” ผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
3.3 ผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ผู้รับจ้างรายงานผลปฎิบัติงานประจำวันโดยรายงานผล
เป็นลายลักษณ์อักษร และทำเป็นรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานประจำเดือนให้แก่คณะกรรมการตรวจรับ ก่อนที่
จะมีการประชุมการตรวจรับงานรักษาความปลอดภัยในภาพรวมอย่างน้อย 7 วัน  
3.4 หากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยเหตุอันใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องมีการส่งประวัติของ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่คณะกรรมการตรวจรับอย่างน้อย 3 วันก่อนที่จะเข้ามาดำเนินการรักษาความ
ปลอดภัยในคณะฯ 
3.5 ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดผลัดในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเอง  โดยที่ผู้รับจ้างจะเป็นคนแจ้ง
ให้กับผู้รับจ้างโดยจะเป็นทางวาจาหรือลายลักษรอักษร โดยอย่างใดอย่างหนึ่งในการแจ้งแก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างมี
หน้าที่เพียงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เต็มตามอัตราเท่านั้น  
3.6 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
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4. พื้นที่รับผิดชอบอาคารโรงพยาบาล(คลินิก) และอาคารสำนักงานโรงพยาบาล(อาคารวิทยาลัยวิศวกรรม
อวกาศฯ) 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  6  คน (กลางวัน 2 คน กลางคืน 4 คน) 

2. พื้นที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1  ผลัดที่ 1  เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. จำนวน 2 คน ปฏิบัติหน้าที่   
       2.1.1 ประตูเข้า-ออก และพ้ืนที่ด้านหน้าของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จำนวน 1 คน 
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก และตรวจความเรียบร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
พ้ืนทีด่้านหน้าของวิทยาลัยฯ 

2.1.2 อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จำนวน 1 คน 
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจตราความเรียบร้อยเพ่ือรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้จะต้อง
เดินตรวจตราอาคาร Terminal 1, Terminal 2, อาคารปฏิบัติการ (Hangar) และบ้านพัก 3 หลัง รวมทั้งพื้นที่
โดยรอบทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามแต่ที่คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายกำหนดให้   
2.2  ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. จำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่   
   2.2.1 ประตูเข้า-ออก และพ้ืนที่ด้านหน้าของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จำนวน 1 คน 
หน้าที่รับผิดชอบ : ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก และตรวจความเรียบร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
พ้ืนทีด่้านหน้าของวิทยาลัยฯ 

2.2.2 อาคาร TERMINAL 1 อาคารโรงอาหาร และบ้านพัก 3 หลังของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ จำนวน 1 คน 
หน้าที่รับผิดชอบ : เปิด-ปิดไฟในอาคารในเวลากลางคืน รวมถึงตรวจความเรียบร้อยเพ่ือรักษาความปลอดภัยของ
ทรัพย์สินภายในอาคาร TERMINAL 1 อาคารโรงอาหาร และบ้านพัก 3 หลัง รวมทั้งทรัพย์สินโดยรอบของอาคาร
ทั้งสอง รวมถึงบ้านพัก  

2.2.3 อาคาร TERMINAL 2 และอาคารปฏิบัติการ (Hangar) ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
จำนวน 1 คน 
หน้าที่รับผิดชอบ : เปิด-ปิดไฟริมรั้วและในอาคารในเวลากลางคืน สำรวจความเรียบร้อยภายในอาคาร เช่น การ
ปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าในห้องเรียนทุกห้องหลัง 18.00 น. และตรวจความเรียบร้อยเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินภายในอาคาร TERMINAL 2 อาคารปฏิบัติการ (Hangar) รวมทั้งทรัพย์สินในพ้ืนที่โดยรอบ
ของอาคาร TERMINAL 2 และอาคารปฏิบัติการ (Hangar) นอกจากนี้จะต้องเดินตรวจตราพื้นที่ด้านหลังของ
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามแต่ที่คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายกำหนดให้   
 2.2.4 ทางเข้าวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ(ติดถนนฉลองกรุง) จำนวน 1 คน หน้าที่รับผิดชอบ 
: ตรวจยานพาหนะเข้า-ออก และตรวจความเรียบร้อยเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่ด้านหน้าของ
วิทยาลัยฯ 
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3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
3.2 ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมตามแตภ่ารกิจที่คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายกำหนดให้   
3.3 ต้องทำการรายงานเหตุการณ์รายวันต่อผู้ที่คณบดีมอบหมายให้ดูแลงานรักษาความปลอดภัย โดย

รายงานเหตุการณ์ผ่านทางแอพพลิเคชัน LINE ทุกวัน ปฏิบัติทุก 2 ชั่วโมงท้ังผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน  

3.4 ต้องทำการรายงานการเข้าออกบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการรายวันผ่านทางแอพพลิเคชัน LINE 
ทุกครั้ง 

**หมายเหตุ : คนที่ 6 จะประจำจุดบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ 

 

 

 

  S1 

  S2 

  ผลดัเช้า   ผลดักลางคืน 
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4. พื้นที่รับผิดชอบวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  8  คน  
 

1.1 สถานที่ 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั ้นสูง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และอาคารหอประชุมวร บุนนาค (ฝั ่งโรงเรียนสาธิต
นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารเก่า) 

2.2 รายละเอียดงานบริการรักษาความปลอดภัยและคุณลักษณะเฉพาะ มีรายการดังต่อไปนี้ (และ
เป็นไปตามภาพรวมของทั้งสถาบัน) 

(1) จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 นาย โดยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
บริเวณโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สจล. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาคารหอประชุมวร บุนนาค (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

  
 (2) จัดเวรรักษาความปลอดภัยพื ้นที ่บริเวณโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  สจล. ตลอด 24 ชั ่วโมง 
ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ โดยกำหนดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรักษาการณ์ทั้งหมด 
จำนวน 8 คน แบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง ดังนี้ 

ผลัดที่ 1 ผลัดกลางวัน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. จำนวนพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัย 6 คน (พนักงานรักษาความปลอดภัย หญิง 2 คน พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 4 คน) 

 ผลัดที่ 2 ผลัดกลางคืน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 น. จำนวนพนักงานรักษาความ 
ปลอดภัย 2 คน  (พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 2 คน) 

(3)  พนักงานทุกคนจะต้องทำการสแกนใบหน้า/นิ้วมือทุกครั้งในการเข้าและออกการทำงาน  
(4) จัดหาวิทยุสื่อสารประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย คนละ 1 เครื่อง 
(5) พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องสวมเครื่องแบบตามบริษัทฯ กำหนด พร้อมติดบัตรพนักงาน

ทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที ่
 
 (6) ตรวจตรารักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง ให้อยู่ในความสงบ
เรียบร้อย และเผ้าระวังในจุดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนและทรัพย์สิน 
 (7) ตรวจตราดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนฯ การขนย้ายทรัพย์สินเข้า – ออก ในบริเวณที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการโจรกรรมอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของ
โรงเรียนฯ 
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 (8) ตรวจตราการใช้งานระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โดยทำการปิดให้
เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน 
 (9) ตรวจสอบและคัดกรองบุคคลที่ เข้า- ออก พ้ืนที่ของโรงเรียนฯ อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการของ
ทางโรงเรียนฯ 

(10) ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของโรงเรียนฯ ห้ามจอดรถในจุดห้ามจอดที่จะเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุหรือกีดขวางการจราจร ดูแลการเดินรถและการจอดรถไม่ให้กระทบกับเส้นทาง
การจราจร 
 (11) ดูแลการจราจรบริเวณลานจอดรถของอาคารให้อยู่ในความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่มาจอดรถ 
 (12) เข้าร่วมอบรมและรับทราบระเบียบปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เหตุอัคคีภัย 
การก่อการร้าย การป้องกันคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 
 (13) งานอ่ืนๆ ตามที่ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือ 
  (14) ข้อปฎิบัตินอกเหนือจากข้อ 13 ข้างต้นให้ยึดถือข้อปฎิบัติของสำนักกายภาพตามที่ระบุไว้ใน 
TOR (ขอบเขตงาน) หากมีข้อปฎิบัติของสำนักกายภาพฯ ขัดแย้งกับทางโรงเรียนโดยให้ยึดข้อปฎิบัติ
ตามส่วนกลางหรือให้คณะกรรมการของทางโรงเรียนฯ พิจารณาดำเนินการ และทำหนังสือถึง
กายภาพเพ่ือแจ้งให้ทราบภายใน 1 วันทำการในข้อปฎิบัตินั้นๆ  
(15) ปฎิบัติตามคำสั่งตามคณะกรรมการโรงเรียนฯ โดยข้อปฎิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับส่วน
กายภาพ 
2.3 หลักเกณฑ์จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

  (1)  “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสุขภาพดี แข็งแรง มีการศึกษาไม่ต่ำ
กว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีอายุระหว่าง 30-55 ปี มีความประพฤติเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญาข้อตกลงจนแล้วเสร็จ 
   (2)  “ผู้รับจ้าง” จะต้องคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประวัติเป็นบุคคลดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 

 (3)  “ผู้รับจ้าง” จะต้องนำส่งประวัติส่วนตัวของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้ามาประจำ
การณ์ในพื้นที่ ให้กับทางโรงเรียนฯ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ และจำเป็นต้อง
ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำการณ์ในพ้ืนที่โรงเรียนฯ เกินกว่า 7 วัน 
  (4)  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ “ผู้รับจ้าง” จัดมาให้บริการโรงเรียนฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 
   2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ 
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   3. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะใช้อาวุธ จะต้องมีใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการใช้อาวุธนั้นๆ และต้องได้รับความเห็นชอบจากทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าก่อน จึงจะ
นำอาวุธเข้ามาปฏิบัติงานได้ 
  (5) การแต่งกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาเครื่องแต่งกายให้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนระหว่างบุคคลทั่วไปกับพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
  (6) พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือข้อห้ามที่ส่วนกายภาพ
กำหนด หากฝ่าฝืนจะต้องมีการลงโทษทางวินัย 
           (7) พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู้ว่าจ้าง ให้ครบช่วงเวลาตามที่ระบุใน 
สัญญาจ้าง 
          (8) พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานด้านอาคาร ระบบไฟฟ้าอาคาร  
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4. พื้นที่รับผิดชอบโรงเรียนสาธิตนานชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

 
1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  2  คน (ผลัดกลางวัน/ผลัดกลางคืน) 
2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1. อาคารเรียนเมมโมเรียลฮอลล์ จำนวน  2  คน ปฏิบัติหน้าที่   

ผลัดที่ 1  จำนวน  1  คน  เวลา  06.00-18.00 น. (ผลัดกลางวัน) 
ผลัดที่ 2  จำนวน  1  คน  เวลา  18.00-06.00 น. (ผลัดกลางคืน) 
 

1. วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของกำรปฏิบติังำน 

1.1. รกัษำควำมปลอดภยัเก่ียวกบั 

1.1.1. กำรป้องกนัเฝ้ำระวงัทรพัยส์นิของทำงรำชกำรทัง้หมด 

1.1.2. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจรำจรและกำรจอดรถ บุคลำกรสถำบนัฯและผูม้ำตดิต่อ
วทิยำลยั 

1.1.3. กำรป้องกนัอคัคภียั ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ ท ำใหท้รพิยส์นิทำงรำชกำรเสยีหำย 

1.1.4. ควบคุมดแูลกำรเขำ้-ออกของ บุคคลภำยนอก ผูท้ีจ่ะมำตดิต่อวทิยำลยั นกัศกึษำของ
วทิยำลยั และนกัศกึษำต่ำงคณะ 

1.1.5. กำรตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ยพืน้ทีบ่รเิวณทัง้ภำยในและภำยในอำคำร ตลอดเวลำ 24 
ชัว่โมง พรอ้มรำยกำรสถำนะกำรควำมเรยีบรอ้ย  

1.1.6. กำรแจง้ภยัเมื่อมเีหตุ ต่ำงๆ ต่อเจำ้หน้ำทีต่วัแทนวทิยำลยั  
1.1.7. รำยงำนกำรปฏบิตังิำนในกำรเดนิตรวจตำทัง้หมด ใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัมอบหมำยทรำบ 

1.2. ผู้ควบคมุกำรปฏิบติังำนส่วนวิทยำลยัวิศวกรรมสงัคีต 

1.2.1. ผูบ้รหิำรของวทิยำลยัวศิวกรรมสงัคตี 

1.2.2. กรรมกำรวทิยำลยั  
1.3. ควำมส ำคญัของพื้นท่ี 

1.3.1. พืน้ทีค่วบคุม หมำยถงึ พืน้ทีภ่ำยในอำคำรเรยีนเมมโมเรยีลฮอลล ์และพืน้ทีโ่ดยรอบอำคำร 
ตัง้แต่เวลำ 07.30 น. - 22.00 น. 

1.3.2. พืน้ทีห่วงหำ้ม หมำยถงึ พืน้ทีภ่ำยในอำคำรเรยีนเมมโมเรยีลฮอลล ์และพืน้ทีโ่ดยรอบ
อำคำร ตัง้แต่เวลำ 22.00 น. - 07.30 น.  

1.4. ภำระหน้ำท่ีรบัผิดชอบ 

1.4.1. ใหท้ ำกำรบนัทกึกำรเขำ้-ออก กำรปฏบิตังิำน ตำมทีว่ทิยำลยัก ำลงั 

1.4.2. ตรวจสอบกำรเขำ้ออกของบุคคลต่อไปนี้ 
1.4.2.1. บุคคลภำยนอกผูม้ำตดิต่อรำชกำร โดยกำร 
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1.4.2.1.1. ลงบนัทกึเวลำกำรเขำ้-ออก 

1.4.2.1.2. สอบถำมวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้อำคำรของวทิยำลยั 

1.4.2.1.3. ท ำกำรถ่ำยรูปเพือ่รำยงำน เจำ้หน้ำที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

1.4.2.2. นกัศกึษำ โดยกำร 

1.4.2.2.1. ลงบนัทกึเวลำเขำ้-ออก เมื่ออยู่นอกเวลำรำชกำร 

1.4.2.2.2. ตรวจสอบกำรน ำสิง่ของเขำ้-ออก โดยเฉพำะอุปกรณ์ทีม่หีมำยเลขทะเบยีน
องวทิยำลยัก ำกบัอยู่ 

1.4.2.2.3. ท ำกำรถ่ำยรูปเพือ่รำยงำน เจำ้หน้ำที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

1.4.3. ท ำกำรควบคมุดแูลกำรจอดยำนพำหนะบริเวณรอบอำคำรของวิทยำลยัให้มีควำม

เป็นระเบียบ 

1.4.3.1. จกัรยำนและรถจกัรยำนยนต์  
1.4.3.2. ผูม้ำตดิต่อรำชกำร และรถส่งของหรอืสนิคำ้ โดยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้

จอด และ ออกจำกทีจ่อด 

1.4.4. ใหอ้ ำนวยควำมสะดวกและแนะน ำพืน้ทีก่ำรจอดยำนพำหนะบรเิวณโดยรอบอำคำรของ
วทิยำลยั 

1.4.5. ท ำกำรเปิด-ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำง บรเิวณพืน้ทีว่ทิยำลยั ตำมเวลำทีก่ ำหนด 

1.4.6. ตรวจสอบกำรใชง้ำนพืน้ทีข่องวทิยำลยันอกเวลำรำชกำร และรำยงำนต่อเจำ้หน้ำทีท่ี่
เกีย่วขอ้งในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัแจง้ถงึกำรขอ้ใชง้ำนพืน้ทีน่อกเวลำรำชกำร 

1.4.7. เดนิตรวจตรำโดยรอบตวัอำคำร ทุกๆ 2 ชัว่โมง และท ำกำรบนัทกึภำพบรเิวณโดยรอบ
พืน้ทีว่ทิยำลยัแลว้สง่รำยงำนแก่เจำ้หน้ำที ่ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

1.4.8. เดนิตรวจตรำภำยในอำคำรทุกๆ 2 ชัว่โมงหลงัเวลำ 20.00 น. และท ำกำรบนัทกึภำพ
บรเิวณโดยรอบพืน้ทีว่ทิยำลยัแลว้สง่รำยงำนแก่เจำ้หน้ำที ่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย 

1.4.9. ป้องกนัควำมเสยีหำยของทรพยส์นิทีอ่ยู่บรเิวณโดยรอบตวัอำคำรของวทิยำลยั 

1.4.10. ระงบัเหตุอคัคภียัและฝึกซอ้มใหม้คีวำมช ำนำญกำรระงบัเหตุเพลงิไหมเ้บือ้งตน้ 
ประสำนงำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งโดยเร่งด่วน 

1.4.11. ประสำนงำนกบัเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อพบควำมขดัขอ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและประปำ
ภำยในอำคำรของวทิยำลยั 

1.4.12. ปฎบิตังิำนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำอย่ำงเคร่งครดั 

1.4.13. ปรบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิรปูแบบกำรปฏบิตังิำนตำมระเบยีบเฉพำะกำลของสถำบนั และของ
วทิยำลยั 

1.4.14. หำ้มสบูบุหรีใ่นขณะปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมจุดรบัผดิชอบโดยเดด็ขำด  
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1.4.15. ชุดแต่งกำยตอ้งสะอำดและเรยีบรอ้ย ไม่มกีลิน่และดสูกปรก 

1.4.16. รำยงำนเหตุกำรณ์ทำงวทิยุสือ่สำร ทุกวนั ช่วงเชำ้เวลำ 10.00 น. ช่วงบ่ำยเวลำ 14.00 น. 
1.4.17. รำยงำนเหตุกำรณ์ทำงแอพพลเิคชนั LINE ทุกวนั ทุกๆ 2 ชัว่โมง และช่วงเชำ้เวลำ 12.00 น. 

ช่วงบ่ำยเวลำ 18.00 น. และ ช่วงกลำงคนื 22.00 น. (ถำ้ม)ี 
1.4.18. ดแูลกำรเปิดปิด บนัไดเลื่อน และประตูใชง้ำนสกำยวอลค ภำยในอำคำรเมมโมเรยีลฮอลล์ 

และแจง้ประสำนงำนเจำ้หน้ำทีว่ทิยำลยัเมื่อบนัไดเลื่อนเกดิกำรขดัขอ้ง 

 

2. ข้อก ำหนดในกำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบติังำนของ  รปภ. ประจ ำวิทยำลยั 

2.1  ถา้ รปภ.  ท่ีปฏิบติังาน มีการการมึนเมา และมีกล่ิน สุรา ให้ รปภ. ท่านนั้น พน้การปฏิบติังาน กบัสถาบนัฯ ทนัที และ
ให้ทางบริษทั เปล่ียน รปภ. มาปฏิบติังานใหม่โดยทนัที 

2.2  ถ้า รปภ. ที่ปฏิบัติงาน  ละเลย ไม่ประจำจุด เช่น หลบไปดูดบุหรี่  แล้วเจ้าหน้าที่วิทยาลัย ตรวจสอบพบ 
ให้ ดำเนินการปรับ ทางบริษัท เป็นจำนวนเงิน ครั้งละ 1,000 บาท 

2.3  ถา้ รปภ. ท่ีมาปฏิบตังาน อปุกรณ์ไม่พร้อม ในการปฏิบติังาน เช่น ไม่มีวิทยส่ืุอสาร หรือ อุปกรณ์ Smartphone ท า
ให้ไม่สามารถรายงานการปฏิบติังานในแต่ละช่วงเวลาท่ีทางวิทยาลยัก าหนด ให้มีการปรับ เงิน ทางบริษทั เป็นจ านวน
เงิน 1,000 บาท ต่อคร้ัง 

2.4  เมื่อมีการสลับเปลี่ยน รปภ. ที่ดูแลประจำอาคาร เมมโมเรียลฮอล์ล อาจจะลาหรือมาปฏิบัติงานไม่ได้ ให้
ทางบริษัท รายงานแจ้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยที่รับผิดชอบก่อนเข้าปฏิบัติงานที่อาคาร เพ่ือตรวจสอบวิธีการ
ปฏิบัติงานของ รปภ. ที่จะมาปฏิบัติงานแทนในอาคารให้ถูกต้อง ตามที่วิทยาลัยกำหนด  หากทางบริษัท 
ไม่ทำการรายงาน ให้ ดำเนินการ ปรับ ครั้งละ 1,000 บาท   

2.5 ถำ้ รปภ. ปฏบิตังิำนภำยในอำคำร มกีำรพูดจำไม่สุภำพ กบัเจำ้หน้ำทีว่ทิยำลยั หรอืนกัศกึษำ และ
ผูม้ำตดิต่อ วทิยำลยั โดยเจำ้หน้ำทีว่ทิยำลยัผูท้ีร่บัผดิชอบตรวจสอบแลว้ ให ้รปภ. ท่ำนนัน้ ใหพ้น้
จำกกำรปฏบิตังิำนใหก้บัทำง สถำบนัฯ  

2.6 หำ้ม รปภ.  น ำ ญำต ิหรอื มกีำรนดัเพือ่นมำพดูคุย ในเวลำปฏบิตังิำน ทีอ่ำคำรเมมโมเรยีลฮอลล์ 

2.7 หำ้ม รปภ. ทิ้งจุดรบัผดิชอบ เช่นออกไปซือ้ของ ทีร่ำ้นสะดวกซือ้  
2.8 เมื่อบรษิทั หรอืสถำบนั รองขอใหช้่วยงำนนอกเหนือจำกทำงวทิยำลยัก ำหนด ทำงบรษิทั หรอื

สถำบนั จะตอ้งแจง้ผูท้ีร่บัผดิชอบทำงวทิยำลยัทรำบ ก่อน 

3. เครื่องมือและอปุกรณ์ 

3.1. วทิยุสือ่สำรทีม่คีุณภำพ อยู่ในสภำพพรอ้มใชง้ำน ชนิดมอืถอื ควำมถีย่่ำน CB 245 ก ำลงัสง่ไม่น้อย
กว่ำ 5 วตัต ์พรอ้มแบตเตอรีส่ ำรอง(พรอ้มใชง้ำน) จ ำนวน 3 ชุด (ส ำหรบัเจำ้หน้ำที ่รปภ. 2 ชุด 
และเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยอำคำรสถำนที ่1 ชุด) ทีส่ำมำรถตดิต่อ ประสำนงำน ภำยในคณะไดอ้ย่ำงทัว่ถงึ 
รวดเรว็ 
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3.2. เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัทีด่แูลพืน้ทีข่องวทิยำลยัตอ้งม ีSmartphone ทีส่ำมำรถถ่ำยภำพได้
ชดัเจน และสำมำรถสง่ขอ้ควำม ภำพถ่ำย และภำพเคลื่อนไหว ไดท้ำงช่องทำงสือ่สำน เช่น LINE 

หรอื Messenger 

3.3. อุปกรณ์ทีน่ ำเขำ้มำใชใ้นขอ้ 3.1  ปีงบประมำณ 2566 นี้ ตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้ำนมำก่อน 
วทิยุสือ่สำรเป็นผลติภณัฑ ์Icom รุ่น 80FX PLUS (160 ช่อง) หรอื Yaesu รุ่น FT-24R (160 ช่อง) หรอื 
Motprola cp 246 (160 ช่อง) ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งดแูลและรกัษำเครื่องมอืและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ใน
สภำพดแีละสำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดเวลำ หำกช ำรุดตอ้งจดัหำเครื่องใหม่เขำ้มำทดแทนเครื่องที่
ช ำรุดโดยทนัท ี

4. บริเวณจดุปฏิบติังำนประจ ำ 

4.1. ผลดักลำงวนั 06.00 น. – 18.00 น. 
4.1.1. หน้ำทำงเข้ำ อำคำรเมมโมเรียลฮอลล ์หน้ำที ่

4.1.1.1. ตรวจสอบผูม้ำตดิต่อรำชกำร ลงบนัทกึเวลำกำรเขำ้-ออก พรอ้ม ตรวจสอบผล
ตรวจATK และประวตักิำรรบัวคัซนี 

4.1.1.1.1. ตรวจสอบกำรน ำเขำ้หรอือกของอุปกรณ์อุปกรณ์ทีม่หีมำยเลขทะเบยีนของ
วทิยำลยัก ำกบัอยู่     พรอ้มถ่ำยรูปและลงบนัทกึ  ท ำกำรรำยงำนใหเ้จำ้หน้ำที่
รบัผดิชอบ 

4.1.1.2. ควบคุมดแูลกำรจอดยำนพำหนะบรเิวณดำ้นหน้ำอำคำรใหเ้ป็นระเบยีบ 

4.1.1.3. ควบคุมกำรเปิด-ปิดประตู หน้ำทำงเขำ้อำคำร และ ประตูเขำ้ออก ทำงเดนิ
สกำยวอลค์ 

4.2. ผลดักลำงคนื 18.00 น. - 06.00 น. 
4.2.1. โถงบนัไดเลื่อน อำคำรเมมโมเรียลฮอลล ์หน้ำที ่

4.2.1.1. ตรวจสอบผูเ้ขำ้-ออกอำคำร ลงบนัทกึเวลำเขำ้-ออกพรอ้ม ตรวจสอบผลตรวจATK 

และประวตักิำรรบัวคัซนี 

4.2.1.2. ตรวจสอบกำรน ำสิง่ของเขำ้-ออกอำคำร 

4.2.1.3. ป้องกนัทรพัยส์นิของทำงรำชกำร 

4.2.1.4. เปิด-ปิด ประตูทำงเขำ้-ออก  ประตูเชื่อมต่อทำงเดนิ สกำยว์อลค์ ตำมก ำหนดเวลำ
ทีว่ทิยำลยัและสถำบนัฯ  

4.2.1.5. เปิด ไฟสอ่งสว่ำง บรเิวณโดยรอบและภำยในอำคำรตำมทีก่ ำหนด 

4.2.1.6. เมื่อไม่มเีจำ้หน้ำที ่ปฏบิตังิำนในอำคำร ใหท้ ำกำรลอ็ดประตูทัง้หมด ไม่ให้
บุคคลภำยนอก เขำ้อำคำรก่อนไดร้บัอนุญำต ิ

4.2.1.7. ท ำกำรเดนิตรวจสอบ ควำมเรยีบรอ้ย ทุกๆ 2 ชัว่โมง และท ำกำรรำยงำนใน
ช่องสือ่สำร เช่น LINE  
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3. หน้าที่ของพนักงานงานรักษาความปลอดภัย 
3.1  กำกับดูแลควบคุมกำลังพลทั้งหมด 

1) ควบคุมการเข้าออกของ บุคคลภายนอก นักศึกษาของวิทยาลัย และนักศึกษาคณะอ่ืน 
3.2 การประสานงาน 

1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบความขัดข้องของอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาภายในอาคาร
ของวิทยาลัย 

2) ระงับเหตุอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้มีความชำนาญการดับเพลิงเบื้องต้น ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเร่งด่วน 

3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เม่ือมีบุคคลภายนอกมาติดต่อราชการ 
3.3  การรายงาน 

1) รายงานเหตุการณ์ทางวิทยุสื่อสาร ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. 
2) รายงานเหตุการณ์ทางแอพพลิเคชัน LINE ทุกวัน ปฏิบัติทุก 2 ชั่วโมงท้ังผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน 
3) รายงานการเข้าออกบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการทางแอพพลิเคชัน LINE ทุกครั้ง 

3.4 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
1) ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลต่อไปนี้ 

 1.1) บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ โดยใช้วิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1.2) ลงบันทึกเวลาการเข้าออก 
 1.3) สอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าอาคารของวิทยาลัย 
 1.3.1) นักศึกษา โดยใช้วิธีปฏิบัติดังนี้  

- ลงบันทึกเวลาเข้าออก เมื่ออยู่นอกเวลาราชการและ รายงานถ่ายรูป แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ทาง
แอพพลิเคชัน LINE 
 - ตรวจสอบการนำสิ่งของเข้าออก โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของวิทยาลัยกำกับอยู่
และถ่ายรูปรายงาน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ของวิทยาลัยนอกเวลาราชการ และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณี
ที่ไม่ได้รับแจ้งถึงการข้อใช้งานพื้นที่นอกเวลาราชการ 

3) เดินตรวจตราโดยรอบตัวอาคาร ทุก 1-2 ชั่วโมง และทำการบันทึกภาพบริเวณโดยรอบพื้นที่วิทยาลัย
แล้วส่งรายงานแก่เจ้าหน้าที่ 

4) เดินตรวจตราในอาคารทุก 2 ชั่วโมงหลังเวลา 20.00 น. และทำการบันทึกภาพบริเวณโดยรอบพื้นที่
วิทยาลัยแล้วส่งรายงานแก่เจ้าหน้าที่ 

5) ตรวจสอบการนำเข้าหรือออกของอุปกรณ์ท่ีมีหมายเลขทะเบียนของวิทยาลัยกำกับอยู่พร้อมลงบันทึก 
3.5 ปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดยสามารถ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม  
 
 
 
 
 



102 
 
 
 

 
 
4. พื้นที่รับผิดชอบวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
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รายละเอียดขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง (เพิ่มเติม) 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

1. จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน  2  คน (ผลัดกลางวัน 1 คน / ผลัดกลางคืน 1 คน) 

2. พื้นที่รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย และหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
2.1 ผลัดกลางวัน เวลา 06.00 น. – 18.00 น. จำนวน 1 นาย 
2.2 ผลัดกลางคืน เวลา 18.00 น. – 06.00 น. จำนวน 1 นาย 
จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าตลอดแนวและบริเวณที่จอดรถคณะศิลปศาสตร์ 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดตรวจและดูแลความเรียบร้อยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของ
บุคลากรและนักศึกษาที่เข้ามาจอด อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะทางข้ึนลง 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด ตรวจความเรียบร้อยบริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร
ทั้งหมดตลอดแนว และสังเกตการณ์บุคคลเข้า-ออกภายในอาคาร พร้อมบันทึกการปฏิบัติงานทุกๆ 2 ชั่วโมง แล้ว
ส่งผลรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสติกเกอร์สำหรับการจอดรถของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
จุดที่ 2 ห้องเรียน อาคารเรียนใหม่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 4-5 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินสำรวจความเรียบร้อยในช่วง 10.00 น. / 16.00 น. / 19.00 น. หรือหากมี 
เหตุการณ์ที่ผิดปกติในบริเวณของคณะศิลปศาสตร์ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบโดยทันที 
จุดที่ 3 ห้องเรียน อาคารเรียนปฏิบัติการพิเศษจอมไตร ชั้น 2 
- ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินสำรวจความเรียบร้อยในช่วง 10.30 น. / 16.30 น. / 19.30 น. หรือหากมี
เหตุการณ์ที่ผิดปกติในบริเวณของคณะศิลปศาสตร์ให้ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบโดยทันที 
 
อุปกรณ์ 
1. วิทยุสื่อสารประจำตัว (รายละเอียดคุณสมบัติตามสถาบันฯกำหนด) 
2. กรวยจราจร (ประจำคณะศิลปศาสตร์) จำนวน 30 อัน 
 
หมายเหตุ ใหป้ฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯตามขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง โดย
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมได้เม่ือได้รับแจ้งจากกรรมการผู้ควบคุม 
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3. พื้นที่รับผิดชอบคณะศิลปศาสตร์ 
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