
รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะการจัดจางรักษาความปลอดภัย 

ของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก  ประจําปงบประมาณ 2566   

เร่ิม  1  ตุลาคม  2565 - 30  กันยายน  2566 

 

1. คุณสมบัติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

1.1 เปนชาย สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต 18 ป ไมเกิน 60 ปบริบูรณ นับถึงวันท่ีมาปฏิบัติหนาท่ี (ยกเวน

หัวหนาชุดหรือผูควบคุม) 

1.2 ตองเปนผูมีรางกายสมบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนผูพิการ และไมเปนผูติดยาเสพติด 

1.3 ไมเคยตองโทษคดีอาญา และผานการตรวจสอบประวัติจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

1.4 พูดและเขียนภาษาไทยภาคกลางไดชัดเจน ถูกตอง 

1.5 ตองจบการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมการศึกษาปท่ี 4 

1.6 ตองผานการรับราชการทหาร หรือผานการฝกอบรมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

1.7 ตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความประพฤติเรียบรอย แตงกายสะอาด และมีระเบียบวินัย 

 

2. หนาท่ีปฏิบัติของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

2.1 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย มีหนาท่ี 

2.1.1 ดูแลรักษาความปลอดภัย ปองกันการกออาชญากรรม และระงับภัยตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ

อาคารสถานท่ี บุคลากรและทรัพยสินของศูนยฯ มิใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

2.1.2 ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะท่ีผานเขา - ออกบริเวณ รวมท้ังปองกันโจรกรรมท่ีอาจจะเกิด

ข้ึนกับยานพาหนะภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ท้ังท่ีเปนของศูนยฯ และบุคคลอ่ืน 

2.1.3 ควบคุมสถานการณรายแรงตางๆ อันอาจเกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบ     

2.1.4 ดูแลอํานวยความสะดวก/จัดระเบียบการจราจร - การจอดรถยนตในเขตรับผิดชอบ 

2.1.5 ปองกันบุคคลท่ีไมพึงประสงคตางๆ มิใหเขามาในเขตของผูรับจาง เชน คนวิกลจริต  คนเมาสุรา  

ผูนําของเขามาขายโดยไมไดรับอนุญาต  ผูมาทําการเรี่ยไรตางๆ เปนตน 

2.1.6 ตรวจตราความเรียบรอยในเขตรับผิดชอบเปนระยะๆ พรอมท้ังบันทึกรายงานเหตุการณตาม

แบบฟอรมท่ีกําหนด 

2.1.7 ดูแลตรวจสอบการนําวัสดุ  ครุภัณฑ หรืออุปกรณตางๆ เขา - ออกในเขตรับผิดชอบใหเปนไป

ตามมาตรการท่ีศูนยฯ กําหนด 

2.1.8 สังเกตความเคลื่อนไหวรับทราบและรายงานเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในจุดรับผิดชอบตามเวลาท่ี

กําหนด 

2.1.9 ใหความชวยเหลือแกบุคลากรของศูนยฯ รวมท้ังนักศึกษาหรือประชาชน กรณีเกิดเหตุรายข้ึนในพ้ืนท่ี 

2.1.10 อํานวยการใหบริการขอมูลท่ีต้ังหนวยงานตางๆ ของศูนยฯ รวมท้ังขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ 

แกผูมาติดตอสอบถาม ตามท่ีผูวาจางขอความรวมมือ 

2.1.11 ดูแลปองกันมิใหมีผูนําสัตวเลี้ยงมาปลอยในเขตรับผิดชอบ 
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2.1.12 จัดทํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดรับผิดชอบและใบลงเวลาในแตละวันเสนอ

คณะกรรมการตรวจการจาง 

2.1.13 รักษาความสะอาดบริเวณปอมยามและพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง 

2.1.14 ตรวจสอบการเปด - ปดไฟฟาภายในบริเวณศูนยฯ และปอมยามทุกวัน 

2.1.15 เปด - ปดประตูเขา ออกศูนยฯ และอาคารสํานักงาน  เวลา  06.00  และ  เวลา  18.00  น. 

2.1.16 เชิญธงชาติข้ึน - ลง ทุกวันในเวลา  08.00  น.  และ  เวลา  18.00  น. 

2.1.17 เบิก - จายกุญแจใหกับเจาหนาท่ีของศูนยฯ ทุกวัน 

2.1.18 การใชเครื่องใชไฟฟาใดๆ ของศูนยฯ ตองไดรับการอนุญาตจากหัวหนางานอํานวยการและ

บริหารงานท่ัวไปของศูนยฯ กอนทุกครั้ง 

2.1.19 เจาหนาท่ีจะตองดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังสอดสองดูแลสิ่งตางๆ 

โดยท่ัวไปหากพบเห็นบริเวณใดสกปรกหรือชํารุดเสียหายใหรายงาน หรือแจงใหผูวาจาง หรือตัวแทนของผูวาจางทราบ 

2.1.20 ตองรักษาระเบียบวินัยโดยเครงครัด ไมดื่มสุรา ไมเสพยาเสพติด ไมหลับยาม ไมเลนการพนัน 

ไมนําบุคคลภายนอกเขามารวมอยูดวยขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ี และตองอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตลอดเวลา 

2.1.21 ตองมาถึงศูนยฯ กอนปฏิบัติหนาท่ีไมนอยกวา  15  นาที 

2.1.22 ตองไมจับกลุมคุยหรือหยอกลอกันขณะปฏิบัติหนาท่ี 

2.1.23 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตองแตงเครื่องแบบอยางครบถวน  พรอมเครื่องมือสื่อสารและ

อุปกรณท่ีจําเปนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

2.1.24 การเขาปฏิบัติหนาท่ี  หากพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดผลัดหนึ่งขาด ไมมีพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ผูรับจางจะไมจัดสงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูกอนหนามาปฏิบัติหนาท่ีซํ้าอีก หากมีการปฏิบัติซํ้า

ศูนยฯ จะถือวาไมมีเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานในวันนั้น 

2.1.25 กรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีจัดมาอยูปฏิบัติงานและออกไป เม่ือผูรับจางจัดเจาหนาท่ี

คนใหมเขาแทนจะตองแจงใหผูวาจางทราบทุกครั้ง 

2.1.26 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก มอบหมาย 

 

2.2 หัวหนาชุดหรือผูควบคุม มีหนาท่ี 

2.2.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

ตามสัญญาจาง 

2.2.2 จัดใหมีการสงมอบหนาท่ี/รับมอบหนาท่ี ระหวางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผลัดตอผลัด 

2.2.3 จัดใหมีสมุดบันทึกเหตุการณประจําจุดรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทําการสรุปรายงานตางๆ 

ของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในผลัด 

2.2.4 จัดทําบันทึกรายงานการสอบสวนเบื้องตนเม่ือมีเหตุตางๆ เกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบ เพ่ือใหผูวาจาง  

ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการตอไป 
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2.2.5 จัดทําและนําสงสรุปรายงานเดือนและรายปใหผูรับจางทราบ 

2.2.6 กํากับ ดูแล เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหมีระเบียบ วินัยโดยเครงครัด ไมดื่มสุรา ไมเสพยา

เสพติด ไมหลับยาม ไม เลนการพนัน แตงเครื่องแบบและมีเครื่องมือสื่อสารตลอดเวลาปฏิบัติงาน ไมนํา

บุคคลภายนอกเขามารวมอยูดวยขณะกําลังปฏิบัติหนาท่ี และตองอยูในพ้ืนท่ีศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ 

มสธ. นครนายก ตลอดเวลาท่ีเขาเวรปฏิบัติหนาท่ี 

2.2.7 ตองรายงานผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของผูวาจางทันที เม่ือพบเหตุผิดปกติ 

2.2.8 เปนศูนยกลางในการรับคําสั่งเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยจากผูวาจาง ไปแจงใหเจาหนาท่ี 

รักษาความปลอดภัยปฏิบัติ  และกํากับดูแลใหเปนไปอยางถูกตองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนยฯ 

 

3. ขอกําหนดเกี่ยวกับผูรับจาง 

3.1 ผูรับจางตองจัดและกํากับดูแลใหมีหัวหนาชุดหรือผูควบคุมเปนตัวแทนของผูรับจาง โดยมีหนาท่ีปฏิบัติ

ตามขอ 2.2 และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยโดยมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอ 2.1 ของผูรับจางซ่ึงจะตองปฏิบัติตาม

คําสั่ง  แนวปฏิบัติหรือระเบียบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  ตามท่ีวาจางไดกําหนดอยางเครงครัด  ผูรับจางจะ

วางกฎเกณฑ  แนวปฏิบัติ หรือระเบียบใดๆ เองในการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญานี้  โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก  

ผูวาจางมิได   

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี ผูรับจางตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูท่ี 

มีหนาท่ีกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของผูวาจางเทานั้น  หามผูรับจางกระทําไปโดยพลการ เวนแตกรณี

ฉุกเฉินรายแรงและเปนเหตุเรงดวนท่ีตองแกไขหรือดําเนินการในทันที  และตองเปนการกระทําไปโดยถือประโยชน

ของผูวาจางเปนสําคัญ 

3.2 ผูรับจางตองจัดอุปกรณเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยางครบถวน ตั้งแตวันแรกท่ีเขามา

ปฏิบัติหนาท่ีใหแกผูวาจาง ดังนี้ 

 3.2.1 สงเอกสารมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีศูนยวิทยบริการและ

ชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก   โดยมีตราประทับบริษัทและผูมีอํานาจลงนามพรอมประวัติเจาหนาท่ีรักษาความ 

ปลอดภัยท่ีสงมาปฏิบัติหนาท่ีใหแกผูท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของผูวาจาง และสงขอมูลดังกลาว

ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนตัวเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยลวงหนาอยางนอย 15 วัน เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน  เปนตน 

  3.2.2 จัดหาเครื่องแบบและปายชื่อติดหนาอกเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไฟฉาย กุญแจมือ 

กระบอง นกหวีด ประจําตัวยามรักษาการณทุกนาย 

  3.2.3 อุปกรณประกอบการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยอ่ืนๆ เชน สมุดรายงาน

ตามแบบฟอรมท่ีศูนยฯ กําหนด  ถานไฟฉาย  เสื้อกันฝน ฯลฯ 
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3.3 ระหวางอายุสัญญานี้  หากผูวาจางมีความประสงคจะใหผูรับจางจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย

เพ่ิมข้ึนเปนครั้งคราว  ผูรับจางตองจัดเจาหนาท่ีเพ่ิมให โดยผูวาจางตกลงจายคาจางตามอัตราเดิมในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ท้ังนี้ ผูวาจางจะแจงความประสงคตอผูรับจางลวงหนาไมนอยกวา  5  วันทําการ 

3.4 ผูรับจางมีหนาท่ีจายคาจางใหกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไมนอยกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

3.5 ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยบันทึกรายงานตามแบบฟอรมตางๆ ตามท่ีผูวาจาง

กําหนดและสงใหครบถวน  โดยตองใหผูวาจางอานไดสะดวกชัดเจน 

3.6 ตองรับประกันชดใชคาเสียหายและสูญหายท่ีเกิดข้ึนตามขอ  2.1.1  และ  ขอ  2.1.18 

3.7 ผูรับจางจะปฏิเสธและไมรับผิดในปญหาแรงงานของผูรับจาง และผูรับจางจะยกเอาเหตุท่ีมีปญหา

แรงงานของผูรับจางมาเปนขออางท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญามิได 

3.8 ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการแกไขเพ่ิมเติม  หรือลดงานจากรายละเอียดตามสัญญาไดทุกอยางโดยไมตอง

ยกเลิกสัญญานี้  ท้ังนี้ การเพ่ิมหรือลดงานอาจตองมีการตกลงราคากันใหม 

3.9 ผูรับจางตองดูแลรับผิดชอบกรณีท่ีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติ

หนาท่ี 

3.10 หากผูวาจางไดตรวจสอบพบวาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางฝาฝนไมปฏิบัติตาม

ขอกําหนด  เชน  ดื่มสุรา  เสพยาเสพติด  เลนการพนัน  หรือประพฤติตนไมเหมาะสม  เปนตน   

ผูวาจางมีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูนั้นหยุดกระทําการดังกลาวทันที  หรือใหผูรับจาง

ถอนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยผูนั้นออกจากการปฏิบัติหนาท่ีไดและจัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมา

ทดแทนทันที  หากผูรับจางไมปฏิบัติตามผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

3.11 ผูรับจางตองจัดใหมีการสับเปลี่ยนเวรปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของผูรับจางเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผูวาจางอนุญาตใหผูรับจางจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีจะตองมีการจัด

ผลัดใหมไดอยูปฏิบัติหนาท่ีตอจากผลัดท่ีแลวไดเฉพาะในวันท่ีมีการเปลี่ยนผลัดนั้น 

3.12 ผูรับจางตองสงสําเนาประวัติหรือสัญญาจางเจาหนารักษาความปลอดภัยใหกับผูวาจางลวงหนาไมนอยกวา  

15  วันกอนมาปฏิบัติหนาท่ีท่ีศูนยฯ  

3.13 การปฏิบัติงานการลงชื่อเขา - ออก เจาหนาท่ีของผูรับจางจะตองมาลงชื่อเขา - ออก และรายงานการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหศูนยฯ ทราบทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีกําหนด หามลงชื่อแทนกัน และใหเจาหนาท่ีของศูนยฯ ตรวจสอบได  

(การลงชื่อแทนกันถือวาเปนความผิดรายแรง) 

 3.14 ผูรับจางตองจัดใหมีการฝกอบรมการปองกันอัคคีภัยใหกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยรวมกับ

บุคลากรของศูนยฯ ณ ท่ีทําการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครนายก อยางนอย 1 ครั้ง โดยคาใชจาย

ท่ีเกิดข้ึนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น ภายในไมเกิน 6 เดือนนับจากวันเริ่มทําสัญญา  

 

4. สถานท่ีรับผิดชอบ ศูนยวิทยบริการและชมุชนสัมพันธ มสธ. นครนายก 
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5. ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2565  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566  หากผูวาจางมี 

ความจําเปนอาจยกเลิกสัญญานี้กอนครบกําหนดก็ได  โดยจะบอกกลาวใหผูรับจางทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา  1  เดือน 

 

6. งวดงานและงวดเงิน จายเปนเดือน ๆ ทุกเดือน เม่ือผูรับจางปฏิบัติงานสิ้นสุดลงในแตละเดือน 

 

7. จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน  3  คน  โดยแบงเปน  2  ผลัด  

   ผลัดท่ี 1 ตั้งแตเวลา  06.00  น. – 18.00  น. (กลางวัน 1 คน) 

   ผลัดท่ี 2 ตั้งแตเวลา  18.00  น. – 06.00  น. (กลางคืน 2 คน) 

 
 

 อน่ึง  เงินคาพัสดุสําหรับการจัดจางคร้ังน้ีไดมาจากเงินงบประมาณรายจายเงินรายไดปงบประมาณ  2566  การ 

ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติเงินจากงบประมาณรายจายเงินรายไดปงบประมาณ  

2566  แลวเทาน้ัน 

............................................................................................................. 

 

การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ี

จัดหา กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

     2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

 


