
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ  2  เขตการเดินรถที ่1 

 (อู่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต)  ประจ าปี  2562 
1. ความเป็นมา 

กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2   เขตการเดินรถท่ี 1 (อู่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต)  มีความจ าเป็น 
จะตอ้งจา้งเหมารักษาความปลอดภยั เพื่อดูแลทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยข์ององคก์ารท่ีมี 
อยูใ่นบริเวณอู่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต ทั้งหมด ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและปลอดภยั 

2. วตัถุประสงค์ 
วา่ดว้ยดูแลรักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยข์ององคก์าร ซ่ึงมีอยู ่

ในบริเวณอู่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต โดยปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผลดั ตลอดเวลา (24 ชัว่โมง) จ  านวน  3 คน 
ดงัน้ี.- 

       - ผลดัท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น.  จ  านวน  1  อตัรา  
       - ผลดัท่ี 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน  จ  านวน   2  อตัรา 

3. คุณลกัษณะเฉพาะขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ขอบเขตหนา้ท่ีการรักษาความปลอดภยั และความ 

รับผดิชอบของผูรั้บจา้ง (ตามเอกสารแนบ1)  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 

วา่จา้งรักษาความปลอดภยั มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
5. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินในการวา่จา้งรักษาความปลอดภยั ใชว้งเงินงบประมาณท่ีตั้งไวป้ระจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน  
1,016,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) 

6. ก าหนดหลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืกข้อเสนอ 
ใชเ้กณฑร์าคาต ่าสุด 

7. การจัดท าราคากลาง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ตามเอกสารแนบ2)  
 
 
 
 
 
 
 
 



                               เอกสารแนบ 1 
คุณลกัษณะเฉพาะ ขอบเขตหน้าที ่ความรับผดิชอบ ของผู้รับจ้าง 

 
คุณสมบัติของเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
1.  เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายตุั้งแต่ ๒๕ ปีถึง ๕๕ ปีบริบูรณ์ 
2.  ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาภาคบงัคบั  โดยตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐาน 

การศึกษาใหอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี  
3.ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นพนกังานรักษาความปลอดภยั จากนายทะเบียน โดยจดัส่งเอกสารเป็นหลกัฐาน 

ใหอ้งคก์ารก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
4.  ตอ้งมีใบรับรองผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยั จากสถานฝึกอบรมท่ี   

นายทะเบียนกลางรับรอง โดยตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานใหอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
5. ต้องไม่มีโรคประจ าตัวท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั โดยมีใบรับรองแพทย์และ            

มีร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เป็นผูทุ้พลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน พร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได ้โดยตอ้ง
จดัส่งหลกัฐานใบรับรองแพทยใ์หอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 

6.  ตอ้งไม่เคยมีประวติัด่างพร้อยทั้งดา้นกฎหมาย และทัว่ไป ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก 
ส าหรับความผิดเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย ความผิดเก่ียวกบัทรัพย ์หรือความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดเก่ียวกบัการพนนั หรือความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ี
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ หรือพน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี ก่อนวนัขอรับใบอนุญาต และ
มิใช่ความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดยตอ้งจดัส่งประวติัอาชญากรรมให้องค์การตรวจสอบ
ก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 

หน้าที่และความรับผดิชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
- ดูแลความปลอดภยัของทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย ์ภายในบริเวณพื้นท่ีของ  

ผูว้า่จา้ง ไม่ใหเ้กิดความเสียหายและสูญหาย 

ข้อก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะและเง่ือนไขอื่นๆ 
1.  ผู ้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนตาม 

พระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558  โดยตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานไปพร้อมกบัการเสนอราคา 
2. ผูเ้สนอราคาตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ. 2558 โดยเคร่งครัด 
3. ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ดว้ย 

ค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเองทั้งส้ิน เช่น นกหวีด ไฟฉาย กระบอง วิทยุส่ือสาร บตัรผูม้าติดต่อ หรือบตัรผา่นเขา้-ออก 
สมุดรายงาน กระบอง กุญแจมือ รวมทั้งอุปกรณ์บางส่วนท่ีสะดวกต่อการรักษาความปลอดภยั ใหค้รบถว้นตาม 
 
 



 
จ านวนเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในแต่ละผลดั อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งพร้อมใชง้านไดดี้ตลอดเวลา หากเคร่ือง
ใดเคร่ืองหน่ึงเสียหรือช ารุดจะตอ้งหามาทดแทนใหม่ 

4. ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายช่ือเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัพร้อมขอ้มูลรายละเอียด เพื่อใหผู้ว้า่จา้งเก็บไว ้
เป็นหลกัฐาน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัลงนามในสัญญา ประกอบดว้ยเอกสารดงัน้ี 

4.1  ประวติั – วฒิุการศึกษา 
4.2  รูปถ่ายปัจจุบนั ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1 รูป 
4.3  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีอยูปั่จจุบนั 
4.4  ส าเนาบตัรประชาชน 
4.5  เอกสารสอบประวติัอาชญากรรม จากส านกังานต ารวจแห่งชาติและเม่ือมีการเปล่ียนตวับุคคล 
       ดงักล่าว “ผูรั้บจา้ง” ตอ้งแจง้ให ้“ผูว้า่จา้ง” ทราบอยา่งนอ้ยก่อน 1 วนัท าการทุกคร้ัง 

5. ไม่พกพาอาวธุในบริเวณสถานท่ีท าการของผูว้า่จา้ง นอกเหนือจากท่ีผูว้า่จา้งก าหนดไว ้
6. ผูรั้บจา้งตอ้งจดัฝึกอบรมดา้นการป้องกนัอคัคีภยั ความรู้เบ้ืองตน้ในการดบัเพลิง ซ่ึงอาจเกิดข้ึน 

ภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ ใหใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยูไ่ดท้นัทีท่ีเกิดเพลิงไหม ้ และหากเห็นวา่เกิดเพลิงไหมลุ้กลามจน
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไม่สามารถจะดบัไฟในเบ้ืองตน้ได ้ให้รีบแจง้ผูว้า่จา้งโดยทนัที และตอ้ง โทรศพัท์
แจง้เบอร์ 199 หรือ 191 ใหห้น่วยดบัเพลิง หรือสถานีต ารวจ รับทราบทนัที 

7. ผูรั้บจา้งจะตอ้งก าชบั กวดขนั เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั หา้มด่ืมสุรา ส่ิงเสพติด เล่นการพนนั 
หรือหลบัในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

8. ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาเคร่ืองแต่งกาย หรือชุดฟอร์มของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีจะปฏิบติังาน  
ใหมี้ป้ายช่ือผูป้ฏิบติังาน และช่ือบริษทัของผูรั้บวา่จา้งปรากฎใหเ้ห็นชดัเจน 

9. กรณีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามสัญญา “ผูรั้บจา้ง” ยนิยอมให ้
“ผูว้า่จา้ง” ปรับเป็นจ านวนรายคนต่อวนั โดยค านวณจากเงินค่าจา้งท่ีผูว้า่จา้งจ่ายใหผู้รั้บจา้งต่อคนต่อวนั และใน 
แต่ละผลดัหากเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานไม่ครบ 12 ชัว่โมง ให้คิดค่าปรับในอตัราค่าจา้งท่ีผูว้า่จา้ง
จ่ายให้ผูรั้บจา้งต่อคนต่อชัว่โมง เศษของชัว่โมงคิดเป็น 1 ชัว่โมง จนถึงเวลาท่ี “ผูรั้บจา้ง” จดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัมาปฏิบติังานครบถว้นตามสัญญา หรือจนถึงวนัท่ี “ผูว้า่จา้ง” บอกเลิกสัญญาแลว้แต่กรณี    

10. ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัรับมอบหนา้ท่ีในการดูแลรักษาความปลอดภยัก่อนเวลาปฏิบติั 
หนา้ท่ีอยา่งนอ้ย ๑๐ นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับ - ส่งหนา้ท่ี โดยจะตอ้งท าการจดแจง้ในสมุด
รายงานประจ าวนั 

11. ผูรั้บจา้งไม่มีสิทธิจดัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคนหน่ึงคนใดเขา้ปฏิบติังานเกินกวา่ 1 ผลดั กรณี 
ผูรั้บจา้งเขา้ปฏิบติังานเกิน 1 ผลดั หรือจดัให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไปปฏิบติัหนา้ท่ีต่อท่ีอู่อ่ืน ในสัญญาท่ี
ท ากบัผูว้่าจา้ง หรือกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเข้าปฏิบติัหน้าท่ีไม่ครบจ านวน ในผลดัใด หรือขาด
จ านวนไปในระหวา่งผลดั และผูรั้บจา้งไม่ส่งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเขา้ทดแทน ผูว้า่จา้งจะไม่ช าระค่าจา้ง 
 



 
ให้แก่ผูรั้บจา้งในผลดัท่ีไดป้ฏิบติังานเกินกวา่ 1 ผลดั หรือส่งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไม่ครบจ านวนและผู ้
รับจา้งยินยอมให้ผูว้่าจา้งปรับในอตัราคนละ.........บาทต่อผลดัต่อคน โดยผูรั้บจา้งยินยอมให้ผูว้่าจา้งหักเอาจาก
ค่าจา้งตามสัญญาไดด้ว้ย 

12. กรณีท่ีผูว้า่จา้งเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัผูใ้ดไม่เหมาะสมดว้ยประการใดๆ ท่ีจะปฏิบติั 
หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เม่ือผูว้า่จา้งไดแ้จง้ให้ผูรั้บจา้งทราบแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งน าเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
คนใหม่เข้าเปล่ียนทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาท่ีได้รับแจง้ และจะต้องไม่น าเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัคนท่ีผูว้่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นเข้าปฏิบติัหน้าท่ีอีกตลอดอายุสัญญา ถ้าผูรั้บจ้างไม่ด าเนินการ
เปล่ียนตวัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในก าหนดเวลาดงักล่าวขา้งตน้หรือน าเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคนท่ี
ผูว้า่จา้งเห็นวา่ไม่เหมาะสมนั้นเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีอีก ผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งปรับเป็นรายคนท่ียงัไม่เปล่ียนตวัคน
..............บาทต่อผลดัหรือปรับเป็นรายคนรายคร้ังท่ีน าเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีอีก คนละ
คร้ังละ.............บาทต่อผลดั  และผูรั้บจา้งยนิยอมใหผู้ว้า่จา้งหกัเอาค่าปรับจากค่าจา้งตามสัญญาไดด้ว้ย 

13. กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติัผดิสัญญาในขอ้11และ12 อยูเ่นืองๆ ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
14. ผูว้า่จา้งจะจ่ายค่าจา้งโดยแบ่งเป็นงวดๆละ 1 เดือน (รวม 12 เดือน) เม่ือผูรั้บจา้งส่งมอบงานแต่ 

ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจา้งของผูว้า่จา้ง ไดต้รวจความถูกตอ้ง ครบถว้น เรียบร้อยแลว้ 
15.ผูรั้บจา้งจะตอ้งศึกษารายละเอียดและท าความเขา้ใจขอบเขตงานท่ีตอ้งรับผิดชอบตามสัญญาจา้ง  

รวมถึงขอ้ก าหนดต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบติังานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ตามสัญญาจา้ง และไม่เกิดขอ้
โตแ้ยง้ในภายหลงั 

ข้อสงวนสิทธิ 
1. เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือหรือจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี 2562 การลงนามใน 

สัญญาหรือขอ้ตกลง  จะกระท าไดต่้อเม่ือองคก์ารไดรั้บอนุมติัเงินงบประมาณประจ าปี 2562 แลว้เท่านั้น 
2. องคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่คดัเลือกขอ้เสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียงัมิไดล้งนามในสัญญาได ้

ทุกเม่ือ  และองคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผูย้ื่นขอ้เสนอและเสนอราคาไดทุ้กเม่ือ โดยผูย้ื่น
ขอ้เสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากองคก์าร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรและราคา (ราคาอา้งอิง) 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไม่ใช่งานก่อสร้าง 

1. ช่ือโครงการ  จา้งเหมาการใหบ้ริการรักษาความปลอดภยั กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 (อู่มหาวทิยาลยั-   

ธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต) 

    หน่วยงานเจา้ของโครงการ เขตการเดินรถท่ี  1 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร   1,016,500.00 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. วนัท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  23  กรกฎาคม    2561 

    ราคากลางรวมเป็นเงินทั้งส้ิน  610,542.00  บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาเฉล่ียคนละ 16,959.50  บาท /เดือน  

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  สืบราคาจากทอ้งตลาด มีผูเ้สนอราคา ดงัน้ี 

    4.1  บริษทั  รักษาความปลอดภยั  ดี.ซี.เอ.ซีเคียวริต้ี การ์ดจ ากดั 

    4.2  บริษทั  รักษาความปลอดภยั  พี แอนด ์วาย  จ  ากดั     

    4.3  บริษทั  รักษาความปลอดภยั  สยามพิทกัษ ์ จ  ากดั 

5. รายช่ือเจา้หนา้ท่ีผูก้  าหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  

    5.1  นางพรสินีรัตน์      บุญเฉย                    หวัหนา้กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

    5.2  นายสมชาย            แกว้นาเคียน            หวัหนา้งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

    5.3  นางละมยั              ศิริวนิชสุนทร          หวัหนา้งานตรวจสอบ 

 

 

 


