รายละเอียดประกอบการจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จานวน 1 งาน
ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.ความเป็นมา
เนื่องด้วย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 86
ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่และอาคารเป็นจานวนมาก
มีประตูทางเข้าออก จานวน 2 ประตู มีบริเวณรั้วติดกับสถานที่ต่าง ๆ บริเวณชุมชน และมีการก่อสร้าง
อาคารขึ้นใหม่ จึงจาเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ อดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ
และดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร พร้อมอานวยความสะดวกการจราจรและจัดระเบียบ
การจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ อาคารต่าง ๆ ของ วิทยาลัยเพาะช่าง ตลอด 24
ชั่วโมง
2.2 จัดการจราจรภายในวิทยาลัยเพาะช่าง ให้มีความปลอดภัยและเกิดความสะดวกในการ
สัญจรและอานวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จอดรถพร้อมกันไม่ให้จอดในบริเวณที่วิทยาลัยเพาะช่างกาหนดเป็นที่
ห้ามจอด
2.3 ตรวจตรา ลาดตระเวน ตามจุดที่วิทยาลัยเพาะช่าง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพิทักษ์รักษา
ทรัพย์สินของ วิทยาลัยเพาะช่างให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย และอื่น ๆ ซึ่งจะทาให้เกิด
ความเสียหาย
3. รายละเอียดพื้นที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณหน้าประตูทางเข้า – ออก ทั้ง 2 ประตู และบริเวณโดยรอบของวิทยาลัยเพาะช่าง
4. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวน 5 อัตรา
4.๑ คุณสมบัติทั่วไป
4.๑.๑ เพศชาย หรือเพศหญิงอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีมีสัญชาติไทย หรือ
ต้องเป็นบุ คคลที่กฎหมายกาหนดให้ สามารถทางานได้ในราชอาณาจักรไทย โดยพิจารณาจากบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.๑.๒ วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีความสูงไม่ต่ากว่า 155 ซม.
4.๑.๓ เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ
4.๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย บุคลิกเหมาะสม
4.๑.๕ เป็นผู้ทมี่ ีความรู้ด้านระเบียบวินัยเกี่ยวกับการทางาน
4.๑.๖ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการตรวจสอบทรัพย์สินบุคคล ยานพาหนะ การบันทึกรายงาน
เหตุการณ์
4.๑.๗ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาเว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
4.๑.๘ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4.๑.๙ มีความสามารถในการควบคุม แก้ไข การแจ้งเหตุ และการระงับเหตุการณ์ต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
4.๑.๑๐ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง อาวุธประจากาย

๒
4.๑.๑๑ มีมารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้กริยาวาจาสุภ าพ การแสดงความเคารพและ
ปฏิบัติตามคาสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
4.๑.๑๒ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปูองกันตัวเบื้องต้น และการปูองกันการโจรกรรม
ต่างๆ
4.๑.๑๓ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ และรักษาสถานที่เกิดเหตุ และ
การเขียนรายงานเหตุการณ์ประจาวัน
4.๑.๑๔ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย และการใช้เครื่องมือดับเพลิง
4.๑.๑๕ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้สัญญาณบอกเหตุ
4.๑.๑๖ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกั บการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัย และ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ
4.๑.๑๗ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสังเกตจดจาบุคคล และยานพาหนะ
4.๑.๑๘ มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและระเบียบวินัยทั่วไปของมหาวิทยาลัย
4.๑.๑๙ พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
4.2 ลักษณะต้องห้าม
4.๒.๑. เป็นบุคคลล้มละลาย
4.๒.๒. เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้
ความสามารถ
4.๒.๓. เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกหรือพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.๒.4 เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบโดยทั่วไปของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ ปกปูองดูแลชีวิตและทรัพย์สิ น ของบุคคลและของ
มหาวิทยาลัย ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งการระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันอัคคีภัย
และภัยจากธรรมชาติต่าง ๆ เฝูาระวัง ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ปูองกันการโจรกรรมและอาชญากรรม
การสูญเสียอื่น ๆ ตลอดจนความเสียหายต่าง ๆ ในอันที่จะทาให้มหาวิทยาลัย ต้องสู ญเสียผลประโยชน์ไป
รวมทั้งการอานวยความสะดวกการจอดรถ จัดระเบียบการจอดรถและจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กาหนดให้
5.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้มาเข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้
ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มารับเวรก่อน จึงจะออกไปจากสถานที่ได้
5.๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมาถึงจุดที่ทางานก่อนเวลาทางาน (อย่างน้อย
15 นาที) เพื่อรับมอบงาน
5.๔. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
5.๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และพร้อมที่
จะเผชิญกับ เหตุการณ์ทุกรูปแบบ
5.๖. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน เข้ามาในสถานที่ทางานของผู้ว่าจ้าง
ขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบเสมอ
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5.๗. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือ
ก่อนเข้ารับหน้าที่
5.๘. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดูแล ประตูทางเข้า-ออก ตรวจสอบยานพาหนะและ
บุคคล รวมถึงทรัพย์สินที่นาเข้าและนาออกอย่างรอบคอบ เรียบร้อย และรัดกุมทุกครั้ง
5.๙. ห้ามมิให้ละเลยการตรวจค้นสาหรับจุดที่มีการตรวจค้น
5.๑๐ ห้ามละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่รับผิดชอบ
5.๑๑ ห้ามจับกลุ่มคุยกันในเวลาทางาน
5.๑๒ ห้ามขัดคาสั่งอันชอบของผู้บังคับบัญชา
5.๑๓ ห้ามเล่นการพนันในสถานที่ทางานทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่
ห้ามละทิ้งหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร
5.๑๔ ห้ามอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นโทรศัพท์ในขณะปฏิบัติหน้าที่
5.๑๕ หากมีข้อสงสัยไม่สามารถตัดสินใจได้ให้สอบถามจากทางผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างาน
5.๑๖ การตัดสินใจกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่มหาวิทยาลัยมิได้กาหนดให้ หากเกิดความ
เสียหาย หรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
6. การเฝ้าดูแลสถานที่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ห้ามมิให้
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปในบริเวณสถานที่ผู้ว่าจ้าง หรือผ่านเข้าไปในเขตหวงห้าม เว้นเสียแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน หากสงสัยไม่สามารถตัดสินใจได้ให้สอบถามจากทางผู้ว่าจ้างเสียก่อน หรืออาจ
สอบถามจากหัวหน้างาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดูแลสถานที่
6.๑ ใช้กริยาและวาจาที่สุภาพเพื่อถามชื่อ ที่อยู่ ธุระ ต้องการพบใครใช้เวลานานเท่าใด
6.๒ ขอดูบัตรประชาชน,ใบขับขี,่ บัตรข้าราชการหรือบัตรอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการแสดงตนได้
6.๓ บันทึกหลักฐานในสมุดบันทึกผ่าน เข้า-ออก จดบันทึกหรือลงหลักฐานไว้ให้เรียบร้อยและ
แลกบัตร VISITOR ให้กับผู้มาติดต่อ
6.๘ หากสงสัยอาจให้มีการเซ็นชื่อในสมุดบันทึกการผ่าน เข้า-ออก พร้อมตรวจสอบลายเซ็นกับ
หลักฐานแสดงตัวที่นาแสดงให้ถูกต้องตรงกันก่อน
6.๙ หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ถูกระบุว่าต้องการเข้าพบทราบเสียก่อน
หากอนุญาตให้เข้าพบได้จึงจะอนุญาตให้เข้าไปได้
6.๑๐ เมื่อผู้มาติดต่อเสร็จธุระแล้วกลับออกไปก็จะคืนบัตร VISITOR ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
7. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังนี้
7.๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รักษาความ
ปลอดภัยตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เวลา ๐๗.๐๐ น ถึงวันที่ 30 กันยายน
๒๕๖2 เวลา ๐๗.๐๐ น.
7.๒ ผู้รับจ้ างต้องจัดหาหัว หน้าชุดรักษาความปลอดภัย, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รวมทั้งสิ้น 5 คน

๔
7 . ๓ หั ว ห น้ า ชุ ด ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ ที่ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
มีคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบถ้วน และมีความเป็นผู้นา สามารถกากับดูแลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
7.๔ ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งจั ด หาเจ้ า หน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ส ารองไว้ใ ห้ เ พีย งพอในการทดแทน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวจริงไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
7.๕ ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ท าประวั ติ ข องหั ว หน้ า ชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารองทุกคนโดยละเอียด ซึ่งพนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้นต้องมี
คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยจัดส่งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้าง และเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพร้อมกับประวัติ
พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒) หนังสือแสดงวุฒิทางการศึกษา
๓) หลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้แก่ ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบประวัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และต้องส่งประวัติอาชญากรรม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันตรวจสอบ
ประวัติ
๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป สาหรับติดประวัติพนักงานที่ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง
๑ ใบ สาหรับติดแผนผังประจาอาคาร ๑ ใบ และสาหรับติดบัตรประจาตัว ๑ ใบ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
๕) ใบแสดงผลการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง โดยแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่
๖) ใบแสดงผลการตรวจเกี่ยวกับสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทุกคน โดยแพทย์
ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที
7.๖ ผู้ รั บ จ้ า งมี ห น้ า ที่ ต้ อ งน าเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ทุ ก คนไปตรวจลายนิ้ ว มื อ กั บ
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรม หากพบประวัติอาชญากรรม ผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย คนนั้ น ออกจากงาน และคืน เงินค่ าจ้างทั้งหมดที่ผู้ ว่า จ้างได้จ่ายไปแล้ ว ทั้ง นี้จะต้ องส่ ง ผลการ
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือให้กับผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วัน หลังการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ
7.๗ เมื่อผู้ ว่าจ้างพิจารณาแล้ว เห็ นว่าหั วหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยที่ผู้รับจ้างได้จัดส่งประวัติมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่มีความเหมาะสมด้วยประการใดก็ตามผู้ว่าจ้างสามารถ
ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างได้
7.๘ กรณีที่หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผู้รับจ้างได้แจ้ง
รายชื่อไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจาเดือนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือลางานด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้าง
ต้องจัดพนักงานสารองที่ได้แจ้งชื่อและประวัติไว้เข้าปฏิบัติแทนในทันที ทั้งนี้ หากพนักงานสารองดังกล่าวไม่ได้แจ้ง
ชื่อและประวัติไว้กับผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถนามาปฏิบัติงานได้ และหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดพนักงานได้ครบตาม
จานวนที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะหักค่าจ้างตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญา
7.๙ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีงานเร่งด่วนฉุกเฉินในการร่วม
ดาเนิ นงานอย่างมี ป ระสิ ทธิภาพและด้ว ยความเต็มใจ เช่น การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านอาคาร
สถานที่งานพิธีการ งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องจากการเกิดภัยธรรมชาติ
การจับโจรผู้ร้ายที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินหรือทาร้ายร่างกายบุคคลในมหาวิทยาลัย
- หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจัดสรรพนักงานเพิ่ม ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยเพิ่มให้ในอัตราที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง

๕
7.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่
ตามรายละเอีย ดเงื่อนไข ข้อกาหนดของงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกฎระเบีย บ
ข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัย หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติ
ตนไปในทางที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้ รับจ้างย้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้นออกจากสถ านที่
ปฏิบัติงานในเวลาใดก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามและจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคนอื่นที่เหมาะสม
มาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยทันที หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้
7.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหายหรือถูกทาลายไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายหรือสูญหายหรือถูกทาลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบริวารของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระทา
ตามอานาจหน้าที่โดยชอบ
กรณีทรัพย์สินสูญหายตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องติดตามทรัพย์สินที่สูญหายให้ได้กลับคืนมา
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ทราบการสูญหาย หากครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับจ้างยังติดตามทรัพย์สิน
กลับคืนมาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เป็นเงิ นเท่ากับราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือชดใช้ทรัพย์สินที่เป็นยี่ห้อชนิด
ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้าง
กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือถูกทาลายตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้ องชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นเงินสด ให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
กรณีที่ผู้ รั บ จ้ างชดใช้ค่าความเสี ยหายเป็นเงิ นเท่ากับราคาทรัพย์สิ นที่สู ญหายหรือชดใช้เป็ น
ทรัพย์สินที่เป็นยี่ห้อ หรือชนิด หรือลักษณะ หรือขนาดอย่างเดียวกั นหรือคล้ายคลึงกันให้กับผู้ว่าจ้างตามวรรคสอง
หรือวรรคสามแล้ว หากภายหลังผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกทาลายนั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบริวารของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระทาตามอานาจหน้าที่โดยชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างก็จะคืนเงิน
และหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
7.๑๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกทาลายซึ่งทรัพย์สินส่วนตัว
ของพนักงานและของนั กศึกษาของมหาวิทยาลั ย เมื่อปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษา
ทรัพย์สินของตนเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติแล้ว และได้ปูองกันอย่างสุดความสามารถ และความเสียหายหรือความสูญ
หาย หรือถูกทาลายของทรัพย์สินนั้น เกิดจากการโจรกรรมซึ่งปรากฏร่องรอยงัดแงะ หรือทาลายเครื่องกีดขวาง
วินาศกรรม จนปรากฏว่าเป็นหลักฐานชัดเจน หรือความเสียหาย หรือความสูญหาย หรือ ถูกทาลายของทรัพย์สิน
ดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความบกพร่องหรือทุจริต หรือละทิ้งหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ผู้รับจ้าง
ขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามสั ญ ญา เว้ น แต่ ค วามเสี ย หาย หรื อ สู ญ หายที่ เ กิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สั ย ภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง ต่อรายการ โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นทรัพย์สินนั้นไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้อย่างชัดเจน และ
เจ้ าของทรั พย์สิ น ต้องมีห ลั กฐานเพื่อพิสู จน์ว่ามีทรัพย์สิ นนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรมและมีการบันทึกและ
ตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝุายว่ามีการนาวัสดุอุปกรณ์เข้าในบริเวณสถานที่รักษาความปลอดภัย และเป็นทรัพย์สินที่
เห็ นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรื อเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของได้แจ้งให้ผู้ รับจ้าง ทราบเป็นหนังสื อหรือได้มีการ
ตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จานวน ระหว่างทั้งสองฝุายแล้ว
7.๑๓ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงความเสียหายในทันทีที่ได้รับทราบถึงความเสียหายนั้น
พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งตัวแทน โดยมีหนังสือมอบอานาจติดต่อและสารวจสถานที่เกิดเหตุภายใน ๓ วันทาการ นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบดาเนินการตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามปกติวิสัย และเป็นไป

๖
ตามเงื่อนไขสัญญาโดยพลัน หากอยู่ในวิสัยที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นที่รักษาความปลอดภัยจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่รักษาความปลอดภัย ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องดูแลรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง
7.๑๔ ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนใดของผู้รับจ้างกระทาการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพ ย์สินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างได้กระทาไปนั้นด้วย
7.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
7.๑๖ ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างไม่ต่ากว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่า ตามที่กฎหมายกาหนด
7.๑๗ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดง
เอกสารการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ
7.๑๘ ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อและจัดทาปูายพนักงาน พร้อมรูปถ่ายติดแสดงประจาแต่ละจุด
ปฏิบัติงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน
7.๑๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการดาเนินงาน พร้อมรายชื่อพนักงานที่รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ
ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ประกอบด้วย
ก. รายละเอียดและแผนการดาเนินงาน
ข. ตารางการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ค. รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานแยกตามผลัดของการปฏิบัติงาน
ง. แผนโครงสร้างองค์กรและการบังคับบัญชาของผู้รับจ้าง
7.๒๐ ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้น้าประปา ไฟฟูา ได้เท่าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
7.๒๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ประสานงาน บริหารงานทุกประเภท
(ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด) เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.๒๒ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและรายงานความชารุดบกพร่องของสาธารณูปโภคให้
มหาวิทยาลัยทราบโดยทันทีที่พบความชารุดบกพร่อง พร้อมทั้งแก้ไขความชารุดในเบื้องต้นให้ด้วย เพื่อ ปูองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
7.๒๓ ผู้รับจ้างต้องไม่ถ่ายโอนงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของงานที่ผู้รับจ้างได้
รับจ้างจากผู้ว่าจ้างให้บุคคลหรือบริษัทอื่นดาเนินการแทน
7.๒๔ ผู้รับจ้างต้องประชุมประสานงานกับผู้ว่าจ้างเป็นประจาทุกเดือน หรือหากผู้ว่าจ้าง
มีความจาเป็นจะจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้ว่าจ้างก็ได้
7.๒๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทาเอกสาร และคู่มือเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยส่งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7.๒๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบ เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ประจากายที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
ผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและปูองกันหรือระงับเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
๑) วิทยุสื่อสาร จานวน ๒ เครื่อง สาหรับใช้ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
๒) วิทยุสื่อสาร จานวน ๑ เครื่อง /นาย/ผลัด ซึ่งต้องปรับเป็นคลื่นความถี่เดียวกับ
มหาวิทยาลัยทันที เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน และวิทยุสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพที่ใช้การได้ มีกาลังส่งสัญญาณวิทยุไม่

๗
น้อยกว่า ๕ วัตต์ ขึ้นไป เท่านั้น
๓) กระบองประจากาย จานวน ๑ อัน/นาย/ผลัด
๔) กุญแจมือ จานวน ๑ ชุด/นาย/ผลัด
๕) นกหวีด จานวน ๑ อัน/นาย/ผลัด
๖) ไฟฉาย จานวน ๑ อัน/นาย/ผลัด (เฉพาะผลัดกลางคืน)
๗) เสื้อกันฝน จานวน ๑ ชุด/นาย/ผลัด (เฉพาะกรณีฝนตก)
๘) เสื้อสะท้อนแสง จานวน ๑ ชุด/นาย/ผลัด (เฉพาะผู้ดูแลพื้นที่นอกอาคารใน
ผลัดกลางคืนและการจัดการด้านการจราจร)
๙) กระบองไฟจัดจราจร จานวน ๑ อัน/นาย/ผลัด (เฉพาะผู้ที่ทางานจราจรในผลัด
กลางคืน)
๑๐) ถุงมือผ้าสีขาว จานวน ๑ คู่/นาย/ผลัด (เฉพาะผู้ที่ทางานจราจร และใช้ในงาน
พิธีการของมหาวิทยาลัย)
๑๑) นาฬิกายามอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีประสิทธิภาพ จานวน ๑ เครื่อง
๑๑) อุปกรณ์บังคับล้อรถยนต์ จานวน ๓ ชุด
7.๒๗ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพัดลมตั้งโต๊ะ ตามจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ
7.๒๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบัตรผ่านเข้า-ออก ให้ครบต่อการปฏิบัติงาน
7.๒๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเต๊นท์หรือร่มกันแดดขนาดใหญ่ตามจุดปฏิบัติงาน
7.๓0 ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยจุดปฏิบัติงานและรอบ ๆ บริเวณเป็น
ประจาสม่าเสมอ
7.๓๑ ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พร้อมจัดอบรมแนะนาสถานที่ให้แก่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
7.๓๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้เจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้ง ๒ ผลัด ให้มีการฝึกออกกาลังกาย
ทุกครั้งทีม่ ีการเรียกแถวก่อนการเข้าปฏิบัติงานทั้งสองผลัด
7.๓๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีระบบการประเมินผลและระบบการตรวจสอบการทางานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยประสานงานกับผู้ว่าจ้างเป็นประจาทุกเดือน
7.๓๔ ผู้รั บจ้างจะต้องจัดหาสมุดบันทึกรายงานเหตุก ารณ์ประจาวัน สมุดบันทึกรายชื่อผู้มา
ติ ด ต่ อ สมุ ด บั น ทึ ก ยานพาหนะเข้ า – ออก สมุ ด บั น ทึ ก ผู้ ร ายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ใช้ อ าคารสถานที่ ใ นยามวิ ก าลและใน
วันหยุดราชการ
7.๓๕ ผู้รับจ้างห้ามใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ก่อนได้รับอนุญาต
8. หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าชุด
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หัวหน้าชุดมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในแต่ละผลัด
๒) ฝึกอบรมแถว ชี้แจงงานต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด
๓) ตรวจสอบ ประเมิน และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาความปลอดภัยทุก ๓ เดือน พร้อมแจ้ง
แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้ทราบ
และดาเนินการแก้ไข
๔) กากับดูแลทุกจุดรักษาการณ์
๕) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ

๘
๖) ดูแลปูองกันอัคคีภัย และการฝึกอบรม ตลอดจนสาธิตการปูองกันอัคคีภัย
๗) เสนอแก้ไขเพิ่มเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยประสานงานกับ
ผู้ว่าจ้าง
๘) แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและฉับพลัน
๙) ในกรณีที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ไขปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้าง
๑๐) สรุปทารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวันทาการ
๑๑)ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) จัดการจราจรให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดในที่บริเวณที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ และ
อานวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฎจราจร
๒) อานวยความสะดวกในการจราจรทางเข้า-ออก ช่องจอดรถ
๓) ตรวจตราบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจทาการโจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินที่อยู่ในรถยนต์ที่
จอดอยู่บริเวณอาคาร
๔) ดูแลอานวยความสะดวกแก่รถผู้บริหารระดับสูง
๕) ดูแล ปูองกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร เขตรั้ว และจากัด
ทางเข้า – ออก
๖) ตรวจสอบการ เปิด – ปิด ไฟฟูาแสงสว่างให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗) แนะนาผู้มาติดต่อ และตอบคาถามผู้มาติดต่อ
๘) แลกบัตรกรณีผู้มาติดต่อขอเข้าอาคาร
๙) ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร
๑๐) ควบคุมการนาทรัพย์สินเข้า-ออก อาคาร และระงับการนาของออกนอกอาคารในกรณีที่
ไม่มีใบอนุญาตนาของออกหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของส่วนตัวจริงหรือไม่
๑๑) ปูองกันและระงับอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณที่รับผิดชอบ
๑๒) ตรวจ ดูแล เปิด-ปิด ไฟฟูา ภายในบริเวณอาคาร สานักงาน ตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด
๑๓) ตรวจดูแล การ เปิด-ปิดน้าประปา ในกรณีที่มีการเปิดน้าทิ้งไว้
๑๔) เฝูาระวังดูแล ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามากระทาการอันไม่เหมาะสม หรือเข้ามาโดยไม่ได้
รับอนุญาต กีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น บุคคลผู้นา
ของเข้ามาจาหน่าย บุคคลจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือบุคคลผู้จาหน่ายของอื่น
๑๕) ต้องไม่เสพสุราของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดมาก่อนปฏิบัติหน้าที่ หรือเสพสุราของมึนเมา
หรือสิ่งเสพติด หรือสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
๑๖) ต้อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ว่า จ้ างทราบถึง การช ารุ ด บกพร่อ งของทรั พ ย์สิ น ของผู้ ว่ า จ้า ง เช่ น ถนน
ไฟแสงสว่างตามจุดที่เปิดใช้งาน หน้าต่าง ประตูและทรัพย์สินอื่น ๆ
๑๗) ดูแลระบบจราจร ให้เป็นไปตามผังการจราจรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๘) ควบคุมดูแลประตูทาง เข้า-ออก ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าจ้าง
๑๙) ใช้เครื่องมือกีดขวางและปิดกั้นในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม หรือโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง

๙
๒๐) ดูแลอานวยความสะดวกบริเวณถนนรอบอาคาร
๒๑) ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยวาจาสุภาพ
๒๒) สารวจ ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี เมื่ อทราบข้อมูลชัดเจน
แล้วให้ทาการจดบันทึก และรายงานผู้ว่าจ้างเพื่อหามาตรการปูองกันและดาเนินการ
ต่อไป
10. ข้อกาหนดสาหรั บเจ้ า หน้า ที่รั กษาความปลอดภัยประจา และเจ้า หน้า ที่รั กษาความปลอดภัยสารอง
(หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)
๑) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
ก ให้ปฏิบัติงานตามจุด หรือตาแหน่งตามที่ได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับผู้ว่าจ้าง
เท่านั้น หากมีความจาเป็นต้องสับเปลี่ยนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
ข สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจาวันใน ๑ วัน ได้เพียงวันละ ๑๒ ชั่วโมง/คน/ผลัด เท่านั้น
โดยข้อกาหนดนี้ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาได้หยุดพักผ่อน และให้การปฏิบัติงานในวันถัดไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาคนใดทางาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมงถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างทาการปรับตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และรวมถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย
ค.เจ้ าหน้ าที่รั กษาความปลอดภัยประจา ต้องมาปฏิบั ติงานให้ ครบทุกจุ ดรักษาการณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย จะไม่
สามารถปฏิบัติงานในสัญญาอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ หากตรวจสอบพบเห็น
ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานคนนั้ นออกจากงาน และคืนเงินค่าจ้าง
ทั้งหมด ที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วสาหรับพนักงานคนนั้น
๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารอง
ก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารอง จะสามารถปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อพนักงานประจาในจุด
ต่าง ๆ ไม่มาปฏิบัติงาน (จากการลาปุวย ลาพักผ่อน ลาหยุด วันหยุดของพนักงานประจาปี หรือ พนักงานประจา
ไม่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน หรืออื่น ๆ ) ผู้รับจ้างจึงจะสามารถจัดพนักงานสารองเข้าปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ พนักงาน
สารองที่เข้าปฏิบัติงาน ต้องเป็นพนักงานสารองที่ได้แจ้งชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น
พนักงานสารองสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ๑ วันได้เพียง ๑๒ ชั่วโมง/คน/ผลัด เท่านั้นโดย
ก่อนการปฏิบัติงานของพนักงานสารอง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อและจุดปฏิบัติงานของพนักงานสารองให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ ชม. หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานสารองคนใดทางานต่อเนื่องติดต่อกันเกิน
กว่า ๑๒ ชั่วโมง และ/หรือ ไม่มีชื่อในบัญชีพนักงานสารอง ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาและให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะ
ทาการปรับตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา
ข. พนักงานสารองจะต้องติดบัตรประจาตัวที่มีลักษณะสีบัตรที่แตกต่างไปจากพนักงาน
ประจามีข้อความ “พนักงานสารอง” เพื่อจักได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสารอง
ไม่สามารถทางานเป็นพนักงานประจาได้ เว้นแต่พนักงานประจาในจุดนั้น ๆ ได้ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็น
พนักงานประจาของผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องมีหนั งสือแจ้งการลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานให้
ผู้ว่าจ้างทราบแล้วนั้น

๑๐
ค. พนักงานสารอง ที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง จะไม่สามารถ
ทางานปฏิบัติงานในสัญญาอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ หากตรวจสอบพบเห็นให้
ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน และคืนเงินค่าจ้าง
ทั้งหมด ที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วสาหรับพนักงานคนนั้น
เมื่อพนักงานสารองผู้นั้นได้ปรับเปลี่ยนสภาพมาเป็นพนักงานประจาแล้วผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
รายชื่อพร้อมประวัติให้มหาวิทยาลัยรับทราบภายใน ๗ วัน โดยยึดถือปฏิบัติตามรายละเอียดใน เรื่อง หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เรื่องการจัดส่งประวัติพนักงาน
11. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและค่าปรับ
11.๑ ผูว้ ่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างได้ทางานแล้วเสร็จในแต่ละงวดทุกสิ้นเดือน
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้ว
11.๒ ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
จ้างในข้อต่อไปนี้
11.๒.๑ ผู้รับจ้างไม่ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/วัน
11.๒.๒ พนักงานทุกตาแหน่งเสพของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่หรือ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด และให้พนักงานของผู้รับจ้างนั้นออกจากการปฏิบัติงานทันที
11.๒.๓ พนั กงานทุกตาแหน่งเข้าปฏิบัติง านไม่ตรงเวลาสายเกินกว่า ๓๐ นาทีห รือกลั บ
ก่อนเวลาไม่ว่ากรณีใด ๆ ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๔ พนักงานทุกตาแหน่งไม่ติดบัตรประจาตัวพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ปรับใน
อัตรา ๑,๐๐๐บาท/คน/ผลัด
11.๒.๕ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรั กษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงาน
ครบตามจานวนที่กาหนดปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๖ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยหลับในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๗ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่สามารถควงเวร
ได้หากพบมีการควงเวรปรับในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๘ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละจุดไม่มี
อุปกรณ์ประจากายครบถ้วนและถูกต้องปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๙ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่แต่ง เครื่องแบบ
ตามที่กาหนดหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด
11.๒.๑๐หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย บกพร่องหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริต เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความ เสียหายอย่างร้ายแรงปรับในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐
บาท/ครั้ง
11.๒.๑๑ บริษัทต้องรับผิดชอบบัตรผ่าน-เข้าออก หากสูญหาย หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
บริษัทจะต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งาน
11.๒.๑๒ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย
ละทิ้งหน้าที่บริเวณที่รับผิดชอบโดยไม่มีเหตุผลอันควรปรับในอัตรา ๑,๐๐๐บาท/คน/ผลัด

๑๑
11.๒.๑4 นอกจากอัตราค่าปรับที่กล่าวข้างต้น ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้รับจ้างต้องชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงด้วย
12. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
13. เงื่อนไขอื่น ๆ
13.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีผลงานเป็น
คู่สัญญากับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานที่เป็นเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยมีเอกสารเป็นหลักฐาน
13.2 มีทุนจดทะเบียนบริษัทไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท

