
 

รายละเอียดคุณลกัษณะการจา้งเหมารักษาความปลอดภยั 
อู่พุทธมณฑลสาย 2  เขตการเดินรถท่ี 6 

 
 1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
    1.1 ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2 กลุ่มงานปฏิบัติการ -               
เดินรถ 2,3,งานอุบติัเหตุ และงานตรวจการ  เขตการเดินรถท่ี 6 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และในระหวา่งอายสุัญญาหากกลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2,3,งานอุบติัเหตุ และงาน
ตรวจการ เขตการเดินรถท่ี 6 มีความจ าเป็นตอ้งยา้ยไปยงัสถานท่ีแห่งใหม่ ผูรั้บจา้งตกลงจดัเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัไปปฏิบติัหนา้ท่ีดูแลต่อไปจนครบก าหนดอายสุัญญาทุกประการ 
    1.2 ก าหนดเวลาปฏิบติังาน ให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัปฏิบติังาน เป็นประจ าทุกวนั
ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยดุ จ  านวน 10 อตัรา แบ่งเป็น 2 ผลดั ดงัน้ี 
            ผลดัท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จ านวน 3 อตัรา 
         ผลดัท่ี 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน จ านวน 7 อตัรา 
 2. คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย 
        2.1 ตอ้งเป็นเพศชายท่ีมีสัญชาติไทย มีอายตุั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์ 
    2.2 ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชบ้งัคบัขณะส าเร็จการศึกษา โดย
ตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานใหอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
    2.3 ตอ้งมีใบรับรองผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยั จากสถาน
ฝึกอบรมท่ีมีนายทะเบียนกลางรับรอง โดยตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานให้องคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติั
หนา้ท่ี 
    2.4 ต้องไม่มีโรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั และมีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผูทุ้พลภาพหรือไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน พร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได ้โดย
ตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานใบรับรองแพทยใ์หอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
    2.5 ตอ้งไม่เคยมีประวติัด่างพร้อยทางดา้นกฎหมายและทัว่ไป ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกส าหรับความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย ความผิดเก่ียวกบัทรัพยห์รือความผิด
เก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิเก่ียวกบัการพนนั หรือความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพ
ติด เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพน้โทษมาแลว้ไม่
น้อยกว่าสามปีก่อนวนัขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา โดย
จะตอ้งส่งประวติัอาชญากรรมใหอ้งคก์ารตรวจสอบก่อนท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
    2.6 ตอ้งมีบตัรแสดงให้ผูว้่าจา้งตรวจสอบได้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น 
หลกัฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ  
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    2.7 ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบตามแบบผูรั้บจา้งก าหนด และติดช่ือป้ายแสดง ช่ือ-นามสกุล พร้อม
ทั้งหมายเลขประจ าตวั ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั โดยแจง้ช่ือ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้
ผูว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ 
    2.8 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลา ไม่หลบั ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน หรือเมาสุราหรือ
ของมึนเมาอยา่งอ่ืนในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี  
    2.9 ผูรั้บจ้างเป็นผูจ้ ัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของลูกจ้าง
ประกอบดว้ย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด บตัรผูม้าติดต่อหรือบตัรผา่นเขา้-ออก และสมุดรายงานรวมทั้งติดตู้
จดัเก็บอุปกรณ์ประจ าตวัของพนักงาน และอุปกรณ์บางอย่างท่ีจ  าเป็นต่อการรักษาความปลอดภยัด้วย 
ค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 
 3. คุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคา 
    3.1 ผูย้ื่นขอ้เสนอหรือผูเ้สนอราคา ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยั
จากนายทะเบียน ตามพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 โดยตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐาน
ไปพร้อมกบัการเสนอราคา 
    3.2 ผูย้ื่นขอ้เสนอหรือผูเ้สนอราคา ตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัธุรกิจรักษาความปลอดภยั 
พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด 
 4. ข้อสงวนสิทธ์ิ 
    4.1 เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือหรือจา้งในคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี 2562 การ 
ลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลง จะกระท าไดต่้อเม่ือองค์การไดรั้บอนุมติัเงินจากงบประมาณประจ าปี 2562 
แลว้ เท่านั้น 
    4.2 องค์การทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่คดัเลือกขอ้เสนอหรือจะยกเลิกโครงการท่ียงัมิไดล้งนาม
ในสัญญาไดทุ้กเม่ือ และองคก์ารทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะยกเลิกการท าสัญญาจากผูย้ื่นขอ้เสนอและเสนอราคาได ้        
ทุกเม่ือ โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองคก์าร 
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รายละเอยีดการว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 

   1. คุณสมบัติของยามรักษาความปลอดภัย 
      1.1 ตอ้งเป็นเพศชายท่ีมีสัญชาติไทย มีอายตุั้งแต่ 25 ปี ถึง 55 ปีบริบูรณ์ 
  1.2 ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.3 มีใบรับรองผา่นการฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีมีอาชีพรักษาความปลอดภยั 
  1.4 ไม่มีโรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั โดยมีใบรับรองแพทย ์
  1.5 ไม่เคยมีประวติัด่างพร้อยทางดา้นกฎหมายและทัว่ไป 
  1.6 มีบัตรแสดงให้ผูว้่าจ้างตรวจสอบได้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 
หลกัฐานการศึกษาและอ่ืน ๆ 
  1.7 ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบตามแบบผูรั้บจา้งก าหนด และติดช่ือป้ายแสดง ช่ือ-นามสกุล พร้อม
ทั้งหมายเลขประจ าตวั ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั โดยแจง้ช่ือ-นามสกุล พร้อมทั้งรูปถ่ายให้
ผูว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ 
  1.8 ตอ้งแจง้รายช่ือพร้อมประวติัเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี ภายใน 15 
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีลงนามในสัญญา และเม่ือมีการเปล่ียนบุคคลตอ้งแจง้ใหท้ราบก่อน 1 วนัท าการ  
  1.9 ตอ้งรับมอบหนา้ท่ีก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาที เพื่อเตรียมการรับ-ส่งหนา้ท่ี โดยการจด
แจง้ในสมุดรายงานประจ าวนั 
  1.10 ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตลอดเวลา ไม่หลบั ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน หรือเมาสุรา
หรือของมึนเมาอยา่งอ่ืนในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี  
  1.11 ผูรั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีของลูกจา้ง
ประกอบดว้ย กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุรับ-ส่งส่ือสาร บตัรผูม้าติดต่อหรือบตัรผา่นเขา้-ออก และสมุด
รายงานรวมทั้งติดตู้จดัเก็บอุปกรณ์ประจ าตวัพนักงาน และอุปกรณ์บางอย่างท่ีจ  าเป็นต่อการรักษาความ
ปลอดภยัดว้ย ค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 
  1.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัจากนายทะเบียน
ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภยั พ.ศ.2558 
 2. ก าหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  2.1 รักษาความปลอดภยัและทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดท่ีมี
อยูใ่นบริเวณอู่พุทธมณฑลสาย 2 กลุ่มงานปฏิบติัการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถท่ี 6  
  2.2 อตัราวา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั จ านวน 10 คน 
  2.3 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผลัดติดต่อกันตลอดวนั(24 
ชัว่โมง) ดงัน้ี 
  - ผลดัท่ี 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 19.00 น. จ านวน 3 อตัรา 
  - ผลดัท่ี 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ของวนัรุ่งข้ึน จ านวน 7 อตัรา 
 3. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  - การวา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยัมีก าหนดระยะ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และในระหวา่งอายสุัญญา 
 


