
คุณลักษณะเฉพาะ 

๑. บริษัท/หางหุนสวนจํากัด ดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตั้งอยูเลขที ่ ๕๙ หมู ๑๓ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา 

๒. บริษัท/หางหุนสวนจํากัด จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัต ิ ความรับผิดชอบและความประพฤตทิี่
เหมาะสม พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยแตงกายเรียบรอยใหเปนไปตามระเบียบของบริษัท/
หางหุนสวนจํากัดที่ไดกําหนดไว 
                ผลัดที ่ ๑ เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยจํานวน ๓ นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 
๐๖.๐๐–๑๔.๐๐ น. รวมเวลาปฏิบัติหนาที่ ๘ ชั่วโมง/วัน/นาย 
 ผลัดที่ ๒ เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยจํานวน ๓ นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 
๑๔.๐๐–๒๒.๐๐ น. รวมเวลาปฏิบัติหนาที่ ๘ ชั่วโมง/วัน/นาย  
 ผลัดที่ ๓ เจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยจํานวน ๓ นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตเวลา 
๒๒.๐๐–๐๖.๐๐ น. รวมเวลาปฏิบัติหนาที่ ๘ ชั่วโมง/วัน/นาย ทั้งสามผลัดจะตองมีหัวหนาชุดผลัดละ ๑ นาย 

 โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยมีอายุตั้งแต ๒๕ ป ไปจนถึงไมเกินอายุ ๖๐ ป และหามมิ
ใหพนักงานรักษาความปลอดภัยคนเดิมปฏิบัติหนาที่ติดตอกันเกิน ๑ ผลัด และไมเกิน ๘ ชั่วโมง/วัน และใหมีการ
จดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานรายวันและรายเดือน รายงานใหกับทางมหาวิทยาลัยฯ ไดรับทราบ โดยให
หัวหนาชุดรักษาความปลอดภัยเขาพบเพื่อรายงานตออาจารยหรือเจาหนาที่ผูควบคุม  
 ๓. ตองจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรับผิดชอบและความประพฤติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หนาที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอยตามระเบียบของบริษัท/หางหุนสวน
จํากัด ที่ไดกําหนดไว ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช เครื่องมือสื่อสาร(อยางนอย ๓ เครื่อง) ไฟฉาย ไฟกระพริบ 
กระบองและอ่ืนๆ ที่ตองใชตามระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงาน ประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยดวยคาใชจายของบริษัท/หางหุนสวนจํากัด เองทั้งสิ้น เวนแตเครื่องดับเพลิงทางมหาวิทยาลัยฯ จะ
จัดหาใหตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ๔. ตองควบคุมบังคับบัญชาใหพนักงานรักษาความปลอดภยัปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งโดย
ชอบของทางมหาวิทยาลัยฯ 
 ๕. ในกรณีท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือมีความประพฤติไมเหมาะสมที่
จะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ไดรับแจงจากทางมหาวิทยาลัยฯ
ตองจัดสงเจาที่รักษาความปลอดภัยคนใหมเขาปฏิบัติหนาที่ทดแทนใหทางมหาวิทยาลัยฯใหครบระยะเวลาระบุไว 
ทางบริษัท/หางหุนสวนจํากัด จะตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติหนาที่ใหกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
ทดแทน ใหครบระยะเวลาที่ระบุไว 
 ๖. ในกรณีท่ีเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยปฏิบัติไดตรวจพบและพิจารณาเห็นวาบริเวณที่ตอง
รักษาความปลอดภัยจุดใดมีลักษณะลอแหลมและไมปลอดภัย เชน มีแสงสวางไมเพียงพอ รั้วหรือกําแพงชํารุด 
กลอน ประตูชํารุด ฯลฯ ใหดําเนินการแจงเปนลายลักษณอักษรใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับทราบโดยเร็ว เพื่อ
ดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงตอไป 
 ๗. ทางบริษัท/หางหุนสวนจํากัด จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหกับมหาวิทยาลัยฯ หากเกิด
ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินซึ่งเก็บไวในอาคารสถานที่ และปรากฏรองรอยการงัด
แงะ หรือทําลายเครื่องกีดขวาง หรือทําลายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุมครองทรัพยสิน และทางมหาวิทยาลัยมีหลักฐานเพื่อ
พิสูจนวามีทรัพยสินนั้นอยูกอนหนาการเกิดโจรกรรม 



         ๘. พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่ชวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ในการจัดกิจกรรมหรืองานตางๆ ทั้งในดานจัดการจราจร, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสงบ ฯลฯ เปน
ตน และผูวาจางจะตองมีสวนรวมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงานกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
  
 ๙. ผูรับจางมีหนาที่ตองปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
         ๙.๑  ดูแลรักษาความปลอดภัยสํานักงานฯทั้งภายใน – ภายนอกอาคารสํานักงานและสถานที่
โดยรอบ และดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณปอมยามตามคําแนะนําของผูวาจาง 
         ๙.๒ รักษาความปลอดภัย ตรวจตราดูแลทรัพยสินของผูวาจาง 
         ๙.๓  รักษาความสงบเรียบรอยปองกันการโจรกรรมและระมัดระวังปองกันอัคคีภัยอันจะเกิด
แกทรัพยสินของผูวาจาง 
         ๙.๔  แจงผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น 
         ๙.๕ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามสัญญาดวยมารยาทที่สุภาพเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจและ
เขมแข็ง ตองลงเวลาไปและกลับดวยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหนาที่   
         ๙.๖ แตงกายดวยชุดและอุปกรณตาง ๆ ที่ผูวาจางจัดให 
         ๙.๗ ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งโดยชอบของผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางที่ใชอยูในขณะทําสัญญานี้และที่จะออกใชในภายหนาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
โดยเครงครัด 
         ๙.๘ ทําการตรวจคนตัวบุคคลหรือยานพาหนะที่ผานเขา-ออก บริเวณที่บริการรักษาความ
ปลอดภัยตามที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
 ๑๐. ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแตไมครบจํานวนเวลาที่กําหนดในสัญญาเปนเวลา  
๓ วัน (สามวัน) วันติดตอกัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
                       การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด
ตามสัญญานี้ 
 ๑๑.  ผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจางดังนี้ 
         ๑๑.๑ ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ตามสัญญานี้ผูรับจาง
ตองชดใชตามมูลคาที่เสียหายจริง 
         ๑๑.๒ ในกรณีท่ีผูรับจางไมมาปฏิบัติหนาที่หรือมาปฏิบัติหนาที่แตไมครบจํานวนเวลาที่กําหนด
ไวในสัญญาขอ ๓ โดยไมแจงใหผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบลวงหนาหากเกิดความเสียหายใดๆ
ขึ้นแกผูวาจางอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวา
จาง 
         ๑๑.๓ ในระหวางปฏิบัตงิานถาผูรับจางไดกระทําการใดๆ  อันเปนการละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น โดยผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางไมมีสวนผิดอยูดวยผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความ
เสียหายที่ไดกระทําขึ้นนั้นเอง 
 ๑๒.  ผูรับจางไมตองรับผิดตอผูวาจางในกรณีตอไปนี้ 
  ๑๒.๑ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกราน การ
กระทําของขาศึกตางชาติ  สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภัยธรรมชาต ิ
  ๑๒.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจาก ผูวาจาง ลูกจางของผูวาจางหรือผูแทนผูวาจาง
เปนผูกระทําเสียเองหรือใหความรวมมือกับบุคคลภายนอกในกรณีที่สามารถรูตัวผูกระทําผิด 



  ๑๒.๓  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการปลน อัคคีภัยหรือภัยตาง ๆ ซึ่งไมอยูในวิสยั
จะปองกันได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดขึ้น จากความจงใจหรือประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาที่
ของผูรับจาง 
  ๑๒.๔  ผูรับจางไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินสวนตัว
ของเจาหนาที่ของผูวาจางหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอกท่ีมิใชคูสัญญา เวนแตทรัพยสินสวนตัวที่เจาหนาที่ของผู
วาจางนํามาใชในสํานักงานของผูวาจางเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 ๑๓. หากผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือเพิกเฉยไมมาปฏิบัติตามคําสั่ง ของผูวาจางหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนผูวาจาง  หรือมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติงานใหตองตาม
วัตถุประสงคแหงการจางตามสัญญาตอไปได  ผูวาจางมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหม
เขาทํางานใหลุลวงไปไดดวยโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆจากผูวาจาง  
 ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญาผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดังตอไปนี้ 
  ๑๓.๑ เรียกเอาคาจางที่เพิ่มขึ้นเพราะตองจางบุคคลอื่นใหบริการดแูล และรักษาความปลอดภัยตอไป
จนครบกําหนดเวลาตามสัญญา          
  ๑๓.๒ เรียกคาเสียหายอื่นท่ีเกิดขึ้นจริงและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     แผนปฏิบัติงานป  ๒๕๖๐ 

๑. ตั้งแตเวลา ๑๘.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. ใหเลื่อนดานปดทางเขา-ออก เพื่อตรวจหรือสอบถามผูที่นํารถผานเขา-
ออกจุดตรวจ (เวนชองทางใหสําหรับรถจักรยานยนต) 

๒. ใหมีการตรวจ สําหรับผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัยฯ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ทั้ง ๒ จุด (ดานหนาและดานหลัง) 
ผูปฏิบัติงานจะตองทํางานสัมพันธและตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทางวิทยุสื่อสารทุกครั้งที่ออก
ตรวจ หรือประจําจุดนั้น ๆ 

๓. จะตองใหผูปฏิบัติงานออกตรวจพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยฯ ตามคําแนะนําของผูวาจาง 
๔. กรณปีฏิบัติแลวสรุปผลงานถามีปญหาใหหาทางแกไขรวมกับผูวาจางที่มีสวนรับผิดชอบตอไป 
๕. ปายจราจร สัญลักษณตาง ๆ ติดรถยนตเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จัดจัดสรรตาม

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   คุณสมบัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

๑. มีสัญชาติไทย มีที่อยูแนนอน 
๒. อายุไมต่ํากวา ๒๕ ปและไมเกิน ๖๐ ป 
๓. มีความประพฤติเรียบรอย ไมเปนนักเลงการพนัน 
๔. ไมทุพพลภาพ หรือไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
๕. รางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคที่ตองหามตามระเบียบราชการ ไมติดยาเสพติด ใบรับรองแพทย 
๖. เจาหนาที่ตองผานงานรักษาความปลอดภัยมาแลว ตองมีความสามารถปฏิบัติงานจราจรได 
๗. ไมเคยถูกลงโทษไลออก เพราะการกระทําผิดรายแรงจากท่ีอื่น 
๘. ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
๙. การศึกษาตองไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
๑๐. ผูรับจางตองนําสําเนาประวัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๑๑. ผูรับจางจะตองจัดทํารายชื่อ ขอมูล ประวัติการศึกษา ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแตละคน พรอม

ดวยเอกสารสําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนและรูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถายกอนวันทําสัญญา
จางไมเกิน ๖ เดือน สงใหผูวาจางในวันสัญญาจาง และในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคลากร 
ใหแจงรายชือ่พรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนา ใหแผนกรักษาความปลอดภัยกอนปฏิบัติหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กฎระเบียบขอบังคับของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1. หามหลับในขณะปฏิบัติหนาที่ หามทิ้งจุดหรือหนาที่โดยเด็ดขาด 
2. หามเสพของมึนเมาทุกชนิด ไมสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหนาที่ 
3. หามนําหรือเคลื่อนยายทรัพยสินของผูวาจางโดยมิไดรับอนุญาต 
4. หามบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานเขาในสถานที่ปฏิบัติงานของผูวาจาง ไมวาจะเปนญาติหรือ

เพื่อน หากพบเห็นถือเปนความผิด 
5. ตองมีระเบียบวินัยซื่อตรงตอเวลา สุภาพเรียบรอย มีความอดทน มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีไหวพริบ ชาง

สังเกต ตื่นตัว อยูตลอดเวลาไมประมาท 
6. ขณะปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย จะตองแตงเครื่องแบบใหเรียบรอย และเวลาที่ออกตรวจตาม

อาคารหรือจุดตาง ๆ ใหใชสายตรวจจักรยานเทานั้น ยกเวนมีเหตุที่จะตองไป ณ จุดเกิดเหตุในเวลา
เรงดวน 

7. ตองปฏิบัติตามระเบียบของผูวาจางโดยเครงครัดจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และตองเตรียมตัวเขาเวร
อยางนอย 20 นาท ี

8. ตองทําความเคารพทุกครั้งตอผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่มาติดตอโดยเขมแข็ง และใชกริยาวาจาที่สุภาพตอ
บุคคลทั่วไป 

9. ตองชวยกันรักษาอุปกรณที่ใชสําหรับปฏิบัติหนาที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทจัดหาให ศึกษา
วิธีการใช และปองกันไมใหชํารุดกอนเวลาอันควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาชุด 

1. มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ของมหาลัยฯและบริษัทเปนอยางด ี
2. มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง มีลักษณะการเปนผูนํา สามารถอบรมหรือใหคําแนะผูใตบังคับบัญชาทั้งหมดทั้ง

ภาคปฏิบัติและทฤษฎี 
3. มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย เปนแบบอยางของผูใตบังคบับัญชา 
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักอดทน มีไหวพริบ ตื่นตัวอยูตลอดเวลาแกไขปญหาได กลาตัดสินใจ ลําดับ

เหตุการณกอน – หลัง 
5. รูกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงาน รูจักผูบริหารของผูวาจาง รวมทั้งชื่ออาคารสถานที่ หรือที่ติดตั้ง และ

วิธีใชอุปกรณฉุกเฉิน 
6. ตองเขียนรายงานเหตุการณประจําวัน รายงานเหตุการณฉุกเฉินใหผูวาจางและผูบังคับบัญชาทราบ 
7. วางระเบียบแนวทางการปฏิบัติหนาที่ จัดความพรอมอุปกรณกอนทีมงานจะออกปฏิบัติหนาที่ทุกครั้ง 
8. ดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบภายในและรอบบริเวณจุดรักษาการณ 
9. ดูแลเตรียมความพรอมอุปกรณทําความเขาใจในการใชงาน  กอน – หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ถามีการ

ชํารุดรีบแกไข  หรือแจงผูจัดการใหทราบโดยดวน 
10. ประสานรับนโยบาย คําสั่งผูวาจางและผูจัดการ นํามาสื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

และเครงครัด 
11. ทําตัวเสมือนหนึ่งวาผูมาติดตอเปนฝายถูกเสมอ บริการดวยความเต็มใจ และสุภาพ สรางความสามัคคีใน

หมูคณะ 
12. สรางคานิยมใหตนเองและของบริษัท รวมทั้งองคกรผูวาจางไมใหเสื่อมเสีย 

 
 

 


