ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.............................................................................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยจากผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๓๐,๔๗๕.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ องเป็ นนิ ติ บุค คลและมีผ ลงานประเภทเดีย วกัน กั บงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า 1,365,237.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อย
สามสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้โดยผลงาน
ดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาไม่เกิน 2 ปี

๑3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑4. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.cpru.ac.th ห รื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๘๑๕๑๒๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน)
ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ที่ 762/2561

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ (จ)๐๕/๒๕๖๒
การจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
-------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ" มีความประสงค์
จะ ประกวดราคาจ้ า งจ้ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย จากผู้ ป ระกอบการ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวั ดชัยภูมิ โดย
มีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด
จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งรั บ และจ่ า ยเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.14. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า 1,365,237.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อย
สามสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้โดยผลงาน
ดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาไม่เกิน 2 ปี
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่ นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๓) สาเนาเอกสารแสดงการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP (ถ้ามี)
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(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) รายชื่อ/ภาพถ่าย/ประวัติ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
(๒.๒) หนังสือรับรองผลงาน
(๒.๓) สาเนาสัญญาตามหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๔ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เริ่มทางาน
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๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่ นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะพิจารณาเห็น
ว่าผู้ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นมิใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
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กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ ยื่นข้อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต่า งไปจากเงื่อ นไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น
๕.๕ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการท าสั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือมหาวิทยาลั ยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีสิทธิที่จะไม่ รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทา
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก การประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิก ส์ โ ดยไม่ พิจารณาจั ดจ้ างเลยก็ไ ด้ สุ ด แต่ จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะ
พิจารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื่ น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนิ นงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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๕.๗ ก่ อ นลงนามในสั ญ ญามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ อาจประกาศยกเลิ ก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผ ลประโยชน์ ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกั บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้ อ งวางหลั ก ประกั น สั ญ ญาเป็ น จ านวนเงิ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ ๕ ของราคาค่ า จ้ า งที่ ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่ าง
หนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๑๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
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งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตาม
สัญญาแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสั ญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสื อ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้ รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ๐.๐๐
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับอนุมัติ
เงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชั ยภูมิได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ งหรือนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บ ริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดี ยวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะริบหลักประกันการ
ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดย
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับ การจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกไม่ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ไว้ชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5 พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ร่างขอบเขตของงาน(Terms fo Reference: TOR)
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ 167 หมู่ที่ 2 ตาบลนาฝาย อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพ
พื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,439 ไร่ ซึ่งได้มีการเปิดรับนักศึกษามาแล้วหลายรุ่น ประกอบ
กับมีการก่อสร้างอาคารเรียน หอพักนักศึกษา และบ้านพักบุคลากร เพิ่มขึ้นหลายหลัง เพื่อเป็นการดูแลรักษา
อาคารสถานที่ และเป็นการให้บริการต่อนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องมีการรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ โดยมีจานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย
จานวน 15 คน กับผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่เป็นบริษัท และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน (มาตรา 16) เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ รวมทั้ ง ดู แ ลทรั พ ย์ สิ น ของราชการตลอดจนทรั พ ย์ สิ น อื่ น เช่ น รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์
ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่เข้ามาปฏิบัติงานศึกษาหรือติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ตามประกาศ และเอกสารประกวดราคา
4 คุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยจานวน 15 คน โดยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 10 เดือน จ่ายเป็นรายเดือน (ตามข้อกาหนดตามขอบเขตและรายละเอียดของงาน)
5. ผลงานการดาเนินการจ้างเหมา
ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไปและจะมีหนังสือรับรองผลงานที่ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง สถานที่ดาเนินงาน เลขที่
ของสัญญา วันลงนามในสัญญา ระยะเวลาดาเนินการ วันเริ่มงาน วันแล้วเสร็จตามสัญญา และวันรับ
มอบหมายงานครั้งสุดท้าย โดยจะต้องเป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ
และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลั กฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบ
มาด้วย) และผลงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจ้างมีสิทธิเข้าไปดูสถานที่ หรือตรวจสอบ
ผลงานนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลื อก ผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อ
ราชการได้ และจะต้ องผู้ที่มีชื่ออยู่ใ นสังกัดขององค์กรสภาวิชาชีพ หรื อสังกัดสมาคมรั กษาความ
ปลอดภัยที่ทางราชการอนุญาตหรือจดทะเบียนอย่างถูกต้องของทางราชการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จานวน 10 เดือน (304 วัน) (1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
7. วงเงินในการจัดหา
เงินรายได้มหาวิทยาลัย จานวน 2,730,475.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
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ข้อกาหนดรายละเอียด
งานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1. พื้นทีท่ ีจะต้องรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. งานที่จะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
2.1 ตรวจตรวจดูแลความเรียบร้อย
ลาดับ
ประจาจุด
เวลา
จานวน
1 บริเวณประตู 1
เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2 คน
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
2 บริเวณประตู 2
เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2 คน
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
3 บริเวณประตู 3
เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2 คน
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
4 บริเวณหอพักนักศึกษา
เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2 คน
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
5 บริเวณอาคารเรียนรวม 9 ชั้น /อาคารเทคโนโลยีการ เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
2 คน
จัดการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
6 บริ เวณอาคารเฉลิ ม พระเกี ยรติ 50 พรรษา เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
1 คน
มหาวชิราลงกรณ
7 อาคารคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์/อาคารคณะ เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
2 คน
พยาบาลศาสตร์/อาคารคณะบริหารธุรกิจ
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
8 ผู้ตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
1 คน
9 ผู้ตรวจเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
เย็น ตัง้ แต่เวลา 16.00 – 08.00 น.
1 คน
รวม
15 คน
2.2 จัดบริเวณรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง จานวน
15 คน แบ่งเป็น 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง ดังนี้
ผลัดที่ 1 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย
7 คน หัวหน้าชุด 1 คน (รวม 8 คน)
ผลัดที่ 2 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 16.00 – 08.00 น. จานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย
6 คน หัวหน้าชุด 1 คน (รวม 7 คน)
- ในกรณีที่มีความจาเป็น “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงพนักงานที่ปฏิบัติในแต่ละผลัดได้
- ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าเวรเวรติดต่อกันเกิน 12 ชั่วโมง ถื อว่าเป็นการ
ควงเวร มหาวิทยาลั ยจะดาเนินการปรับ ตามข้อกาหนด 6.6 ยกเว้นวันที่เปลี่ ยนเวร
ประจาสัปดาห์ จานวนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.3 จั ด หาวิ ท ยุ สื่ อ สารประจ าจุ ดไม่ ต่ากว่า จุ ดละ 1 เครื่ อง พร้ อ มทั้ ง จัด หาวิ ท ยุสื่ อ สารให้ กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ม หาวิ ย าลั ย จ านวน 2 เครื่ อ ง และจั ก ยานยนต์ ส าหรั บ หั ว หน้ า ชุ ด แต่ ล ะพลั ด
ตรวจงาน จานวน 1 คัน
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2.4
2.5
2.6
2.7

จัดการจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยรอบ ๆ อาคาร และพื้นที่ทั่วไปภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ดูแลทั่ว ๆ ไป บริเวณลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในความเรียบร้อย
ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรม และอื่น ๆ รวมถึง
การช่วยขจัดความสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์
2.8 อานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการและบุคลากรภายในมหาวิทยาลั ยตามความ
เหมาะสม
2.9 ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัย โดยกาหนดเวลาเปิด – ปิด
ประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้
- ประตู 1 ปิด ช่ว งเวลา 18.00 – 06.00 น. บุค คลภายนอก ต้ องแลกบั ตรประจ าตั ว
ประชาชนของผู้ขออนุญาตเข้าบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
- ประตู 2 ปิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด
ยกเว้นบุคลากรภายในที่พักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัย
- ประตู 3 ปิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกทุกกรณี
3. ระยะเวลาการจัดรักษาความปลอดภัย
1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ( 304 วัน)
4. หลักเกณฑ์จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
4.1 “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีสุขภาพดี แข็งแรง และมีการศึกษา
ไม่ต่ากว่าให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ไม่เป็นโรคติดต่ อ
ร้ายแรง มีอายุไม่ต่ากว่า 20 (ยี่สิบ) ปี ไม่เกิน 55 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความประพฤติ
เหมาะที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญาข้อตกลงจนเสร็จ
4.2 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งคั ด เลื อ กพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี ป ระวั ติ เ ป็ น บุ ค คลดี มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยให้ดาเนินการส่งหลักฐานให้ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
(1) รูปถ่ายเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัว
(4) พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตารวจเพื่อตรวจสอบประวัติอาญากรรม
(5) สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร/สด.43
(6) หนังสือรับรองแพทย์ ผลการตรวจโรคต้องห้ามและสารเสพติด
4.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะจัดมาให้บริการมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
(2) ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือลหุโทษ
(3) พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะใช้อาวุธ จะต้องมีใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการใช้อาวุธนั้นๆ และต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะนาอาวุธเข้ามา
ปฏิบัติงานได้
(4) ไม่มีประวัติอาญากรรม และเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
(5) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
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4.4

การแต่ง กายของพนั ก งานรัก ษาความปลอดภัย ผู้ รั บจ้า งจะต้อ งจัด หาเครื่อ งแต่ งกายให้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนระหว่างบุคคลทั่วไปกับพนัก
รักษาความปลอดภัยโดยเสนอเครื่องแบบให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า
4.5 พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา หรือนอนหลับ ระหว่างการปฏิบั ติ
หน้าที่หากฝ่าฝืนจะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4.6 พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีสภาพร่างกายพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เสมอ
4.7 ให้ “ผู้ รั บ จ้ า ง” พิ จ ารณาจ้ า งพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย เดิ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ของบริ ษั ท และตามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษา
ความปลอดภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. หน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง”
5.1 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” ที่เกี่ยวข้องใน
การนาเข้า – ออก ในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
5.2 จัดให้ มีพนักงานรักษาความปอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่และป้องกันการ
โจรกรรมอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง”
5.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
และคาสั่งโดยชอบของ “ผู้ว่าจ้าง” ในส่วนเกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยกาหนดไว้
โดยเคร่งครัดด้วยความปลอดภัย
6. ความรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง”
6.1 กรณีที่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้รับ
จ้ า ง” ตามเงื่ อนไขที่ร ะบุ ในสั ญ ญานี้ ตามมู ล ค่า ที่ เ สี ย หายจริ ง หรื อ ตามมู ล ค่ า ของความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ต่อความเสียหายหนึ่งครั้ง
6.2 ความเสียหายหรื อสูญเสียอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์ ซึ่งเก็ บไว้ในอาคารสถานที่และ
ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ หรือทาลายเครื่องกีดขวาง หรือทาลายสิ่งกีดกั้นสาหรับคุ้มครอง
ทรัพย์สิน ทั้งนี้ “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าเกิดการ
โจรกรรม
6.3 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่อยู่ในบริเวณที่
ระบุ ตามข้อกาหนดรายละเอียดข้ อ 1 จะต้อ งเป็นทรั พย์สิ นที่ เห็ นประจักษ์ตามปกติด้ว ย
สายตา หรือเป็นทรัพย์สิน “ผู้ว่าจ้าง” ได้แจ้งให้ “ผู้รับจ้าง” ทราบเป็นหนังสือ และหรือได้มี
กาตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” แล้ว
6.4 “ผู้รับจ้าง” มีสิทธิที่จะเลือกรับผิดชอบชดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” โดยชดใช้ให้
เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยหักค่าเสื่อมราคาให้ตามราคาตามอายุการใช้
งานของทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินตามข้อกาหนดรายละเอียดข้อ 6.1
6.5 ในกรณีพนั กงานรั กษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดใน
สัญญา หรือคาสั่งโดยชอบของ “ผู้ว่าจ้าง” หรือผู้แทนของ “ผู้ว่าจ้าง”“ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิปรับ
“ผู้รับจ้าง” ได้ครั้งละ 310 บาท/คน/ครั้ง (สามร้อยสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์โดย “ผู้ว่า
จ้าง” จะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ “ผู้รับจ้าง” ทราบภายใน 7
(เจ็ด) วันทาการนับแต่วันทราบเหตุ และเมื่อคู่สัญญาทาการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึง
สามารถดาเนินการปรับได้
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6.6

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบถ้วน “ผู้รับ
จ้าง” ต้องจัดพนักงานที่อื่นมาแทนในวันนั้นหรือผลัดนั้นทันที แต่ต้องไม่ใช่พนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หากไม่จัดหามาแทน “ผู้รับจ้าง” จะต้องชาระ
ค่าปรับให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง”ดังนี้
(1) ตามแบบสั ญ ญาจ้ า งจะก าหนดในอั ต ราร้ อ ยละ 0.10 ของค่ า จ้ า งตามสั ญ ญาจ้ า ง
ต่อเดือน
(2) ค่าปรับในอัตราผลัดละ 500 บาท/คน (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย
1(หนึ่ง) นาย
(3) ในแต่ละผลัดหากปฏิบัติงานไม่ครบ 12 ชั่วโมง (สิบสองชั่วโมง) ให้คิดค่าปรับในอัตราชั่วโมง
ละ 40 บาท/คน (สี่สิบบาทถ้วน) จนถึงเวลาที่ “ผู้ว่าจ้าง” บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
6.7 ในกรณีพนั กงานรั กษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติห น้าที่ให้ ครบถ้ว นตามกาหนดเวลาใน
กาหนดรายละเอียด 6.6 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ “ผู้ว่าจ้าง” หรือทรัพย์สินของ
“ผู้ว่าจ้าง” “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง”
7. “ผู้รับจ้าง” ไม่รับผิดชอบทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกราน การกระทา
ของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภัยธรรมชาติ
7.2 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากลูกจ้างหรือคนงานของ “ผู้ว่าจ้าง” เป็นผู้กระทาทาเสีย
เองหรือให้ความร่วมมือกับบุคคลในกรณีที่สามารถรู้ตัวผู้กระทาผิด
7.3 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่าง ๆ ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะ
ป้องกันได้
7.4 “ผู้รั บจ้ าง” ไม่ต้องรั บผิ ดชอบชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรั พย์สิ นส่ ว น
บุ ค คล หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอกที่ มิ ใ ช่ คู่ สั ญ ญา หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของ “ผู้ ว่ า จ้ า ง”
ประเภท เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบ แปลนแผนผัง
ภาพเขียน หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ หรือเอกสารสาคัญต่าง ๆ บัตรเครดิต สมุดเช็ค
สมุดบัญชีธนาคารหรือหนังสือเอกสารอื่น ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจ
8. หน้าที่และความรับผิดชอบ “ผู้ว่าจ้าง”
8.1 จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่ บุคลากรของ “ผู้ว่า
จ้าง” หรือบุคคลที่ผ่านเข้า - ออก ออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง” เช่นการ
ตรวจค้นตัวและยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจาเป็น
8.2 กาหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และจัดทาติด
ประกาศไว้ ณ จุดนั้น
8.3 จัดให้ มีแสงให้ เพีย งพอทั่วบริเวณพื้นที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องดูแลรับผิ ดชอบ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
8.4 กรณีทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” เกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการโจรกรรม
ตามเงื่อนไขการรั บผิ ดชอบของ “ผู้ รับจ้าง” ดังที่ปรากฏสั ญญานี้ “ผู้ ว่าจ้าง” จะต้องแจ้ง
“ผู้รับจ้าง” ทราบด้วยว่ามีการโจรกรรม เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และบันทึกหลักฐาน
เป็ น ลายลั ก ษณ์อักษร โดยด่ว นที่ สุ ดอย่างช้ า ไม่เกิน 3 (สาม) วันท าการ พร้ อมระบุช นิ ด
ประเภท จานวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ
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8.5

“ผู้ว่าจ้าง” ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ ณ สถานีตารวจท้องที่ที่
เกิดเหตุ ภายในไม่เกิน 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง พร้อมส่งสาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี
และยินยอมให้ “ผู้รับจ้าง” มีส่วนรับรู้ในการร้องทุกข์หรือสอบสวนข้อเท็จจริง สามารถ
เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคาตลอดจนเข้าทาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
โดยทันที
8.6 “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องให้เวลาแก่ “ผู้รับจ้าง” ในการติดต่อเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน 60
(หกสิบ) วันนับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและหากครบกาหนดแล้ว
ยังไม่ได้คืน “ผู้รับจ้าง” จะต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินสูญหายในราคาที่แท้จริงในปัจจุบัน แต่ไม่
เกินราคาเดิมที่ซื้อมา โดยคิดค่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน ยกเว้น กรณีที่
เป็นความบกพร่องของ “ผู้รับจ้าง” ต้องดาเนินการชดใช้ภายใน 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน
8.7 ในกรณีทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษชั่วคราว “ผู้ว่าจ้าง” จะต้องแจ้งให้แก่
“ ผู้รับจ้าง” เป็นลายลักษณ์อักษร
8.8 ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือมีการสงวนสิทธิค่าปรับ “ผู้ว่าจ้าง” จะยังคงจ่ายค่าบริการ
ประจาเดือนตามปกติ เป็นจานวนเต็ม สาหรับค่าเสียหายหรือการสงวนสิทธิค่าปรับเมื่อทั้ง
สองฝ่ายทาความตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย “ผู้รับจ้าง” ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามข้อตกลงนั้น
ภายในกาหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันทาการ
8.9 “ผู้ว่าจ้าง” จะแจ้งความบกพร่อง ความผิดของพนักงานรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ “ผู้ว่า
จ้าง” ต้องการสงวนสิทธิค่าปรับ ต้องระบุ วัน เดือน ปี และข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบอย่าง
ละเอียด โดยรายงานความบกพร่องที่ตรวจพบอย่างละเอียด โดยรายงานความบกพร่องและ
การสงวนสิทธิค่าปรับให้ “ผู้รับจ้าง” หรือผู้แทน “ผู้รับจ้าง” ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการ
9. “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงว่าถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเลย หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ข้อหนึ่งข้อใด เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ละเลยหรือละเว้นจะต้องรับผิดชอบ
โดยสิ้นเชิง และอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
10. “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
และข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ภายใน เดือนธันวาคม 2561
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562
- ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2562
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ขอบเขตการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ผลัดกลางวัน ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 – 16.00 น. (จานวน 8 คน)
1. หัวหน้ารักษาความปลอดภัย จานวน 1 คน
- ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
2. บริเวณประตู 1 (ทางเข้า – ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัย)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจรติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดใน
สัญญาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
รายละเอียดข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
3. บริเวณประตู 2 (ทางเข้า – ออก บริเวณหน้าบ้านพักบุคลากร)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจร
ติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกาหนดรายละเอียด ข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
4. บริเวณประตู 3 (ทางเข้า – ออก บริเวณอาคารเรียน)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจร
ติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกาหนดรายละเอียดข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
5. บริเวณหอพักนักศึกษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดรถในเขตห้ามหรือกีดขวางทางจราจร
และ อานวยความสะดวกในการจอดในการจอดหรือถอยรถ
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
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6. บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
7. บริ เ วณอาคารคณะศิ ล ปะศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ / อาคารคระพยาบาลศาสตร์ / อาคาร
คณะบริหารธุรกิจ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
8. บริเวณอาคารเรียนรวม 9 ชั้น/อาคารเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือกีด
ขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริ เวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
ผลัดกลางคืน ปฏิบัติงาน เวลา 16.00 – 08.00 น. (จานวน 7 คน)
9. หัวหน้ารักษาความปลอดภัย จานวน 1 คน
- ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมด
- ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
10. บริเวณประตู 1 (ทางเข้า – ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัย)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจรติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามข้อกาหนดใน
สัญญาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
รายละเอียดข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
- ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัย โดยกาหนดเวลาเปิด – ปิด
ประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้ ประตู 1 ปิดช่ว งเวลา 18.00 – 06.00 น.
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บุ ค คลภายนอก ต้ อ งแลกบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ข ออนุ ญ าตเข้ า บริ เ วณ
มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
11. บริเวณประตู 2 (ทางเข้า – ออก บริเวณหน้าบ้านพักบุคลากร)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจร
ติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกาหนดรายละเอียด ข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
- ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัย โดยกาหนดเวลาเปิด – ปิด
ประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้ ประตู 2 ปิดช่ว งเวลา 18.00 – 06.00 น.
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด ยกเว้นบุคลากรภายในที่พักอาศัยบ้านพักของ
มหาวิทยาลัย
12. บริเวณประตู 3 (ทางเข้า – ออก บริเวณอาคารเรียน)
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- ดูแลการจัดการจราจรหน้าประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยไม่ให้การจราจรติดขัด
- บันทึกข้อมูลของยานพาหนะ หรือบุคคล ที่ผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อกาหนดรายละเอียดข้อ 8.1
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
- ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัย โดยกาหนดเวลาเปิด –
ปิด ประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้ ประตู 3 ปิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.
ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกทุกกรณี
13. บริเวณหอพักนักศึกษา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดรถในเขตห้ามหรือกีดขวางทางจราจร
และ อานวยความสะดวกในการจอดในการจอดหรือถอยรถ
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
14. บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
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- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ

นอกบริเวณอาคาร
15. บริ เ วณอาคารคณะศิ ล ปะศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ / อาคารคระพยาบาลศาสตร์ / อาคาร
คณะบริหารธุรกิจ พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
16. บริเวณอาคารเรียนรวม 9 ชั้น/อาคารเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจาจุด จานวน 1 คน มีหน้าที่ดังนี้
- จัดการจราจรจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามจอดในเขตจอดในเขตห้ามจอดหรือ
กีดขวางการจราจร อานวยความสะดวกในการจอด การถอยรถออก
- ห้ามรถที่ไม่มีบัตรอนุญาตจอดของมหาวิทยาลัยเข้ามาจอด
- ตรวจดูความเรียบร้อยรอบ ๆ บริเวณใกล้เคียงและบริเวณ และไฟฟ้า ประปา ทั้งในและ
นอกบริเวณอาคาร
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ประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รูปภาพหน้ าตรง
ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน

ชื่อ...............................................................ชื่อสกลุ...............................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................อายุ...................ปี ที่จังหวัด.................................
น้าหนัก...................................กิโลกรัม ส่วนสูง.......................เซนติเมตร
เลขทีบัตรประจาตัวประชาชน...............................................................................................
ชื่อบิดา.....................................................ชื่อสกุล.................................................................
ชื่อมารดา.................................................ชื่อสกุล..................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน..........................................................................................................................
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน.........................................................................................................
วุฒิการศึกษา.........................................................................................................................
เคยอบรมด้านความรักษาปลอดภัย.......................................................................................
ที่...........................................................................................................................................
เมื่อ........................................................................................................................................
…………………………………………
(...............................................)
ลายมือชื่อพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานแนบ
สานาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร / สด.43
หลักฐานการศึกษา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร หรืออื่นๆ ทางด้านรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานอื่นตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขทั่วไป
1. เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องให้พนักงาน รปภ. ที่จะมาทางานรักษาความปลอดภัย ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรอก
ประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมแนบหลักฐาน ตามระบุในเอกสารมาให้ครบถ้วนจานวน 13 คน เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณา หากในภายหลังผู้เสนอราคาได้เป็นผู้รับสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ถ้าจะมีการ
เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยกับผู้รับสัญญาจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจาก มหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถ
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานได้
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เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการจ้างรักษาความปลอดภัย
ลาดับที่
1
2
3
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

รายการ
จักรยานยนต์
วิทยุสื่อสาร
ไฟฉาย
กุญแจมือพร้อมซอง
นกหวีดพร้อมสาย
หมวกจราจร
เสื้อจราจร
รองเท้าคอมแบท
เสื้อกันฝน
การ์ดทัว (การ์ดสแกน)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
กระบอกไฟ
กรวยจราจร

จานวน
1 คัน
17 เครื่อง
15 กระบอก
15 ชุด
15 ตัว
15 ใบ
15 ตัว
15 คู่
15 ตัว
2 ชุด
7 เครื่อง
15 อัน
30 อัน

หมายเหตุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่ สานักงานอธิการบดี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 2,730,475.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ
(ตาม
เอกสารแนบท้าย)
4. ราคากลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
เป็นเงิน 2,730,475.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง
5.1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าแรงขั้นต่า (ฉบับที่ 9)
5.2 ราคาที่เคยจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากผู้ประกอบการ
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายทนงศักดิ์ เจริญทัพ
ประธาน
(..............................................)
6.2 นายฉลอง ปะลาชิตัง
กรรมการ
(..............................................)
6.3 นายกตตน์ษณุพงษ์ แถวหมอ กรรมการ
(..............................................)
6.4 นายวิเชียร คาไทย
กรรมการและเลขานุการ (..............................................)

