
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รปูราจีนบุรี  จ ากดั 

เรื่อง จ้างเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภัย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด  มีความประสงค์จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยใน
อาคารสถานที่  บุคลากร  ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จ ากัด  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด พ.ศ. 2555 ข้อ 59 และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  ให้ด าเนินการ
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ดังน้ี 
  1)  เป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติ
ตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558  ก าหนดไว้ 
  2)  จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  และมีการรับงานบริการรักษาความปลอดภัย
ส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 
  3)  มีส านักงานหรือสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก  และตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 
  4)  พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องมีสัญชาติไทย  มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  เพศชาย          
อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และไม่เกิน 60 ปี การศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย 
  5)  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างส่งมานั้น  ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  แข็งแรง  มีความ
ประพฤติดี  ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  และการ
ฝึกอบรมมาเรยีบรอ้ยแล้ว  พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝกึอบรม  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ว่าจ้างหรอื
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างเมื่อได้รับการตักเตือน 
  6)  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องแต่งเครื่องแบบส าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย  
โดยเป็นแบบฟอร์มของผู้รับจ้าง  ต้องปักช่ือ – นามสกุล  ที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายหรือขวาเป็นภาษาไทย  และต้อง
สวมใส่เครื่องแบบตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
  7)  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

 2.  เง่ือนไขการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
  1) ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย  อยู่ประจ าส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปราจีนบุรี  จ ากัด  ทุกวันตลอด 12 ช่ัวโมง  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 06.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตลอดถึง
วันหยุดตามประเพณีท้องถ่ิน 
  2) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ  ดังนี้  



  (1)  จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ ณ บริเวณส านักงานเพื่อตรวจตรา
สอดส่องดูแลกวดขันความเรียบร้อยของบุคคล  หรือรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกในบริเวณส านักงานด้วยความรอบคอบ
และรัดกุม 
  (2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  บุคลากร
ของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ  รวมทั้งมีมาตรการป้องกันและระงับเหตุอันอาจจะเกิดข้ึน 
  (3) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย  ป้องกันการโจรกรรม
และระมัดระวังป้องกันภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
  (4)  เพื่อป้องกันความเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินที่มีอยู่ภายในอาคารส านักงาน  ให้
พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบพื้นที่ภายในส านักงาน  ตรวจดูแลความเรียบร้อยพื้นที่
ทั่วไปภายนอกอาคาร  ตลอดจนส ารวจตรวจสอบพฤติการณ์บุคคลที่ ส่อ พิรุธไปในทางที่ไม่ดี  ตลอดจนกีดกัน
บุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในบริเวณส านักงาน  รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป 
  (5) แจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ผูว่้าจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของ  ผู้ว่าจ้างทราบ
ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

 3. ค่าปรับและค่าเสียหาย 
  1) ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้รับจ้าง
ต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง 
  2) ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้ในอาคารสถานที่และ
ปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือท าลายเครื่องกีดขวางหรือท าลายสิ่ งกีดกั้นส าหรับคุ้มครองทรัพย์สิน                
โดยผู้ว่าจ้างจะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินน้ันอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม 
  3) ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่แต่อยู่ในบริเวณที่
ระบุตามสัญญา จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท  ชนิด  จ านวนโดยเจ้าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว 
  4) ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างอาจจะใช้ให้เป็น
ทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน  หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายจริงในปัจจุบัน  แต่ไม่เกิน
ราคาเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามา  โดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน 
  5) ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง  ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับหรือค าสั่งโดยชอบของผูว่้าจ้างหรือผูแ้ทนของผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิปรับผูร้ับจ้างได้เป็นรายครั้ง  ครั้งละ 
1,000 บาท  โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รั บจ้าง
ทราบภายใน 3 วันท าการ  นับถัดจากวันทราบเหตุการณ์ดังกล่าว  เพื่อให้ผู้รับจ้างช้ีแจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้าง



ภายใน 3 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาค าช้ีแจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ         
อันสมควร  หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ช้ีแจงภายในก าหนดเวลา  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิปรับผู้รับจ้างได้ 
  6) ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามก าหนด  และ
หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ข้ึนแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  7) ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการอันใด ๆ
อันเป็นการละเมดิต่อบุคคล  มีทรัพย์สินของบุคคลอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าข้ึน
นั้นเอง 
  8) หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ  เกิดข้ึนเพราะ     
ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย  คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดของคู่สัญญาแต่ละ
ฝ่ายข้ึนอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดน้ันไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 

 4. อัตราค่าตอบแทน 
  จ้างเหมาจ่ายรายเดือน ๆ ละ ไม่เกิน 16,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 5. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นเสนอราคา 
  1) หนังสือใบเสนอราคา 
  2) หนังสือรับรองนิติบุคคล  ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
  3) แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ 
  4)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  5) งบการเงินปีล่าสุด 

 6. วัน  เวลา  และสถานท่ีในการยื่นเสนอราคา 
  1) ยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมเอกสารที่ก าหนด  ได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปราจีนบุรี  จ ากัด  ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดท าการ 
  2) กรรมการเปิดซองเสนอราคา  วันที่  12 มกราคม 2565 
  3) ประกาศผลการยื่นเสนอราคา  วันที่ 14 มกราคม 2565 

 7. สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ้าง 

   ประกาศ ณ วันท่ี  5 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

      (นายเมธี  เบ็ญจธรรม) 
 รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จ ากัด 
 ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย 


