
  รายละเอียดประกอบการจ้าง 
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน ๑ งาน 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่ศาลายา  
 

๑. ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ศาลายา ตั้ งอยู่ เลขที่  ๙๖ หมู่ที่  ๓                  

ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่และอาคารเป็นจ านวนมาก  
มีประตูทางเข้าออก จ านวน ๒ ประตู มีบริเวณรั้วติดกับสถานที่ต่างๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เพื่อดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ  และดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคคลกร พร้อม
อ านวยความสะดวกการจราจรและการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณพ้ืนที่ อาคารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ศาลายา ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๒.๒ จัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยและเกิดความสะดวกในการสัญจร และ

อ านวยความสะดวกในการใช้พ้ืนที่จอดรถพร้อมกีดกันไม่ให้จอดในบริเวณท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนดห้ามจอด 
๒.๓ ตรวจตรา ลาดตระเวน ตามจุดที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือพิทักษ์รักษา

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่ให้สูญหาย 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบอาชีพ

รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน  

หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ 
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้น           

ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคามีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า  ๓  ปี ซึ่งผลงานที่               

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาน ามาแสดงต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง และต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว (สัญญา
ภายในประเทศ) ที่มีมูลค่าการว่าจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๙,๓๔๔.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้า
พันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เป็นผลงานที่ดี และเสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่ได้ท าการแล้วเสร็จ
จนถึงวันยื่นซองเสนอราคา  และเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมาย รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  (กรณีเป็นผลงานเอกชน 
จะต้องมีหลักฐานในการรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงาน จากสรรพากรแนบมาด้วย) เพ่ือประโยชน์
ทางราชการ  



 ๒ 

 
 

เพ่ือประโยชน์ทางราชการให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการท างานมีผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งข้อก าหนดนี้
มิได้เจาะจงหรือผูกขาดว่าจะต้องเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดรายหนึ่ง 

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement 
: e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

๔.  รายละเอียดพื้นที่รักษาความปลอดภัยและอัตราก าลังที่ต้องการ  

ล าดับ บริเวณจุดรักษาการณ์ จ านวนคน รวม เพศ หมายเหตุ 

  ผลัดกลางวัน ผลัดกลางคืน    

๑ หัวหน้าชุด,รองหัวหน้าชุด ๑ ๑ ๒ ชาย  

๒ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย ๒ ๒ ๔ ชาย,หญิง หญิง ๑ คน 
เฉพาะผลัด
กลางวนั 

๓ อาคารบริหารธุรกิจ,อาคารสัตบงกช
,อาคารสัตอุบล 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๔ อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ด้านหน้า),ห้องประชุมคชาธาร, 
ศูนย์อาหาร,ห้องอาหารอาจารย์ 

๑ - ๑ หญิง  

๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน,โรงจอดรถด้านหน้า
มหาวิทยาลัย 

๑ - ๑ ชาย  

๖ อาคารส านักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,หอประชุม 
บัวสวรรค์, อาคารพลศึกษา 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๗ อาคารปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  อาคารปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๘ อาคารสิรินธร ๑ ๑ ๒ ชาย  

๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบ 
(อาคาร  ๘  ชั้น) 

๑ ๑ ๒ ชาย  

 

 

http://www.gprocurement.go.th/


 ๓ 

 

๑๐ อาคารส านักอาคารสถานที่
ยานพาหนะและภูมิทัศน์, อาคาร
อัฒจันทร์ และบ้านพักอาศัย
ราชการ๑, ๒ ,อาคารรัตนโกสินทร์
เพลซ 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๑๑ ประตูด้านข้างมหาวิทยาลัย,ลาน
จอดรถด้านหลังอาคารส านักงาน
อธิการบดี,อาคารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๑๒ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการ
นวัตกรรม , บ้านพักอาศัยราชการ 
๓ 

๑ ๑ ๒ ชาย  

๑๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 
(ด้านหน้า),ห้องประชุมคชาธาร,
ห้องอาหารอาจารย์, ศูนย์อาหาร,
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน,โรงจอดรถ 

- ๑ ๑ ชาย  

 รวม ๑๓ ๑๒ ๒๕   

 

๕. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   จ านวน   ๒๕    อัตรา      
๕.๑  เพศชาย หรือเพศหญิงอายุไม่ต่ ากว่า   ๒๕   ปี   และไม่เกิน ๕๕ ปีมีสัญชาติไทย หรือ  

ต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดให้สามารถท างานได้ในราชอาณาจักรไทย  โดยพิจารณาจากบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ  และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๕.๒  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างเป็นบุคคลที่ขาด
คุณสมบัติดังกล่าวให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน  และผู้รับจ้างจะต้องให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นออกจากงาน  และคืนเงินค่าจ้างทั้งหมด ที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วส าหรับ
พนักงานคนนั้น  

๕.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าประถมศึกษา มีความสูงไม่ต่ ากว่า ๑๖๐ ซม. 
๕.๔ เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือ ติดยาเสพติดให้โทษ 
๕.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย บุคลิกเหมาะสม 
๕.๖  มีความรู้ด้านระเบียบวินัยเกี่ยวกับการท างาน 
๕.๗  มีความสามารถในการตรวจสอบทรัพย์สินบุคคล   ยานพาหนะ การบันทึกรายงาน

เหตุการณ ์



 ๔ 

 
๕.๘ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาเว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ดังนี้ 

  ๖.๑   ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รักษาความ 
ปลอดภัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.ถึงวันที่  ๑ 
ตุลาคม เวลา ๐๗.๐๐ น.  
  ๖.๒   ผู้รับจ้างต้องจัดท าประวัติของหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย รองหัวหน้าชุดรักษา
ความปลอดภัย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส ารองทุกคนโดยละเอียด ซึ่ง
พนักงานที่ผู้รับจ้างส่งมานั้นต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดส่งรายชื่อให้
ผู้ว่าจ้าง และเอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพร้อมกับประวัติพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 

   ๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  ๒)  หนังสือแสดงวุฒิทางการศึกษา  
  ๓)  หลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้แก่ ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานผู้

ตรวจสอบประวัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่และต้องส่งประวัติอาชญากรรม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันตรวจสอบ
ประวัติ 

  ๔) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน   ๓ รูป ส าหรับติดประวัติพนักงานที่ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 
๑ใบ ส าหรับติดแผนผังประจ าอาคาร ๑ ใบ และส าหรับติดบัตรประจ าตัว ๑ ใบ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
          ๕) ใบแสดงผลการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง โดยแพทย์ของโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่
เกิน  ๑  เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 
              ๖) ใบแสดงผลการตรวจเกี่ยวกับสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทุกคน โดย
แพทยข์องโรงพยาบาลที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 

  ๖.๓  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องน าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนไปตรวจลายนิ้วมือกับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรม หากพบประวัติอาชญากรรม ผู้รับจ้างจะต้องให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคนนั้นออกจากงาน และคืนเงินค่าจ้างทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้จะต้องส่งผลการ
ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือให้กับผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๓๐ วัน หลังการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ  

  ๖.๔  เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยรองหัวหน้าชุดหรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ผู้รับจ้างได้จัดส่งประวัติมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาไม่มีความเหมาะสมด้วยประการใดก็
ตามผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยรองหัวหน้าชุดหรือเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของผู้รับจ้างได้ 

 

 

 



 ๕ 

 

           ๖.๕ กรณีที่หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ผู้รับจ้างได้
แจ้งรายชื่อไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือลางานด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานส ารองที่ได้แจ้งชื่อและประวัติไว้เข้าปฏิบัติแทนในทันที ทั้ งนี้ หากพนักงานส ารอง
ดังกล่าวไม่ได้แจ้งชื่อและประวัติไว้กับผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถน ามาปฏิบัติงานได้ และหากผู้รับจ้างไม่สามารถจัด
พนักงานได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด   มหาวิทยาลัยจะหักค่าจ้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา 

๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีงานเร่งด่วนฉุกเฉินในการร่วม 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเต็มใจ เช่น การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านอาคาร 
สถานที่งานพิธีการ งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การบรรเทาสาธารณภัยอันเนื่องจากการเกิดภัย
ธรรมชาติ การจับโจรผู้ร้ายที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินหรือท าร้ายร่างกายบุคคลในมหาวิทยาลัย 
           หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรจัดสรรเจ้าหน้าที่เพ่ิม   ผู้รับจ้างต้องจัดหา
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยเพ่ิมให้ในอัตราที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง 

๖.๗  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาให้เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ 
ตามรายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดของงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกฎระเบียบ
ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัย หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างย้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้นออกจาก
สถานที่ปฏิบัติงานในเวลาใดก็ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามและจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคนอ่ืนที่
เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยทันที หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้ 

    ๖.๘  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหายหรือถูกท าลายไม่ว่าด้วยเหตุ 
ใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายหรือสูญหายหรือถูกท าลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบริวารของผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้กระท าตามอ านาจหน้าที่โดยชอบ 
  กรณีทรัพย์สินสูญหายตามวรรคแรก  ผู้รับจ้างจะต้องติดตามทรัพย์สินที่สูญหายให้ได้กลับคืน
มาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ทราบการสูญหาย หากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้รับจ้างยังติดตามทรัพย์สิน
กลับคืนมาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือชดใช้ทรัพย์สินที่เป็นยี่ห้อ 
ชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้กับผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 
  กรณีที่ผู้รับจ้างชดใช้ค่าความเสียหายเป็นเงินเท่ากับราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือชดใช้เป็น
ทรัพย์สินที่เป็นยี่ห้อ หรือชนิด หรือลักษณะ หรือขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้กับผู้ว่าจ้างตามวรรค
สองหรือวรรคสามแล้ว หากภายหลังผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่าความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกท าลายนั้นเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบริวารของผู้ว่าจ้างเป็นผู้กระท าตามอ านาจหน้าที่โดยชอบแล้ว ผู้ว่าจ้างก็
จะคืนเงินและหรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง 
 

 

 



 ๖ 

 

  ๖.๙  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกท าลายซึ่งทรัพย์สินส่วนตัว
ของพนักงานและของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษา
ทรัพย์สินของตนเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติแล้ว และได้ป้องกันอย่างสุดความสามารถ  และความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือถูกท าลายของทรัพย์สินนั้น เกิดจากการโจรกรรมซึ่งปรากฏร่องรอยงัดแงะ หรือท าลายเครื่องกีด
ขวางวินาศกรรม จนปรากฏว่าเป็นหลักฐานชัดเจน หรือความเสียหาย หรือความสูญหาย  หรือถูกท าลายของ
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความบกพร่องหรือทุจริต หรือละทิ้งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของผู้รับจ้างขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เว้นแต่ความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ภายในวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง ต่อรายการ โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นทรัพย์สินนั้นไม่สามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้อย่าง
ชัดเจน และเจ้าของทรัพย์สินต้องมีหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรมและมีการ
บันทึกและตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่ามีการน าวัสดุอุปกรณ์เข้าในบริเวณสถานที่รักษาความปลอดภัย และ
เป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือ
หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ชนิด จ านวน ระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้ว 

                               ๖.๑๐  ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงความเสียหายในทันทีที่ได้รับทราบถึงความ
เสียหายนั้นพร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างส่งตัวแทน โดยมีหนังสือมอบอ านาจติดต่อและส ารวจสถานที่เกิดเหตุภายใน ๓ 
วันท าการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้เป็นไปตามปกติ
วิสัย และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาโดยพลัน หากอยู่ในวิสัยที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับ
ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกเหนือจากความ
รับผิดชอบตามสัญญา 

๖.๑๑  เมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบพื้นท่ีรักษาความปลอดภัยจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะแจ้ง 
รายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นท่ีรักษาความปลอดภัย ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้อง
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง 

๖.๑๒  ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใดของผู้รับจ้าง 
กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความ
เสียหายที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างได้กระท าไปนั้นด้วย 

  ๖.๑๓  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

๖.๑๔  ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างไม่ต่ ากว่าค่าจ้างแรงงานข้ันต่ า ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๖.๑๕  ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดง 
เอกสารการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ 

๖.๑๖  ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อและจัดท าป้ายพนักงาน พร้อมรูปถ่ายติดแสดงประจ าแต่ละจุด 
ปฏิบัติงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 



 ๗ 

 

๖.๑๗  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการด าเนินงาน พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วน
ต่าง ๆ  ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ประกอบด้วย 

ก. รายละเอียดและแผนการด าเนินงาน 
ข. ตารางการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
ค. รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานแยกตามผลัดของการปฏิบัติงาน  
ง. แผนโครงสร้างองค์กรและการบังคับบัญชาของผู้รับจ้าง  

๖.๑๘  ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ได้เท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

๖.๑๙  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ประสานงาน บริหารงานทุกประเภท 
(ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด) เพ่ือให้ผู้รับจ้างสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๒๐  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและรายงานความช ารุดบกพร่องของสาธารณูปโภคให้ 
มหาวิทยาลัยทราบโดยทันทีที่พบความช ารุดบกพร่อง พร้อมทั้งแก้ไขความช ารุดในเบื้องต้นให้ด้วย เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๖.๒๑  ผู้รับจ้างต้องไม่ถ่ายโอนงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของงานที่ผู้รับจ้างได้ 
รับจ้างจากผู้ว่าจ้างให้บุคคลหรือบริษัทอ่ืนด าเนินการแทน 

๖.๒๒  ผู้รับจ้างต้องประชุมประสานงานกับผู้ว่าจ้างเป็นประจ าทุกเดือน หรือหากผู้ว่าจ้าง 
มีความจ าเป็นจะจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของผู้ว่าจ้างก็ได้ 

๖.๒๓  ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสาร  และคู่มือเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยส่งให้ผู้ว่าจ้าง  
หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   

๖.๒๔  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบ  เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ประจ ากายท่ีเหมาะสมใน 
การปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันหรือระงับเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ 

๑) วิทยุสื่อสาร จ านวน ๑ เครื่อง /นาย ซึ่งต้องปรับเป็นคลื่นความถ่ีเดียวกับ 
มหาวิทยาลัยทันที เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน และวิทยุสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพที่ใช้การได้ มีก าลังส่งสัญญาณวิทยุ                
ไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ ขึ้นไป เท่านั้น  

๒)  กระบองประจ ากาย  จ านวน  ๑  อัน/นาย 
๓)  กุญแจมือ จ านวน ๑ ชุด/นาย 
๔)  นกหวีด จ านวน ๑  อัน/นาย 
๕)  ไฟฉาย จ านวน ๑ อัน/นาย (เฉพาะผลัดกลางคืน) 
๖)  เสื้อกันฝน จ านวน ๑ ชุด/นาย (เฉพาะกรณีฝนตก) 
๗)  เสื้อสะท้อนแสง จ านวน ๑ ชุด/นาย (เฉพาะผู้ดูแลพ้ืนที่นอกอาคารใน 

ผลัดกลางคืนและการจัดการด้านการจราจร) 



 ๘ 

 
     ๘)  กระบองไฟจัดจราจร  จ านวน ๑ อัน/นาย (เฉพาะผู้ที่ท างานจราจรในผลัด 
กลางคืน) 

        ๙)  ถุงมือผ้าสีขาว จ านวน  ๑  คู่/นาย (เฉพาะผู้ที่ท างานจราจร และใช้ในงาน 
พิธีการของมหาวิทยาลัย) 

   ๑๐) นาฬิกายาม  จ านวน  ๑  เครื่อง 

   ๑๑) อุปกรณ์บังคับล้อรถยนต์  จ านวน  ๓  ชุด 

  ๖.๒๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ๑๒ นิ้ว ตามจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ  

  ๖.๒๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบัตรผ่านเข้า-ออก ให้ครบต่อการปฏิบัติงาน 

  ๖.๒๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาร่มกันแดดขนาดใหญ่ตามจุดปฏิบัติงาน  

  ๖.๒๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถจักรยานประจ าจุดทุกจุด เพ่ือให้เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ๖.๒๙  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยจุดปฏิบัติงานและรอบ ๆ บริเวณเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 

  ๖.๓๐  ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พร้อมจัดอบรมแนะน าสถานที่แก่
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน       
  ๖.๓๑  ผู้รับจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้ง ๒ ผลัด ให้มีการฝึกออกก าลังกาย
ทุกครั้งที่มีการเรียกแถวก่อนการเข้าปฏิบัติงานทั้งสองผลัด                
  ๖.๓๒   ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีระบบการประเมินผลและระบบการตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย โดยประสานงานกับผู้ว่าจ้างเป็นประจ าทุกเดือน  

๗. หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
     หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ หัวหน้าชุดรักษาความ

ปลอดภัย รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย  

  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) ควบคุม ก ากับ ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในแต่ละผลัด 
๒) ฝึกอบรมแถว  ชี้แจงงานต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด 
๓) ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาความปลอดภัยทุก ๓ เดือน พร้อม

แจ้งแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้
ทราบและด าเนินการแก้ไข 

๔) ก ากับดูแลทุกจุดรักษาการณ์ 
๕) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ 
๖) ดูแลป้องกันอัคคีภัย  และการฝึกอบรม  ตลอดจนสาธิตการป้องกันอัคคีภัย 

 



 ๙ 

๗) เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยประสานงาน
กับผู้ว่าจ้าง 

๘) แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและฉับพลัน 
๙) ในกรณีที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น  ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง

ทราบโดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ไขปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้าง 
๑๐) สรุปท ารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวันท าการ 
๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี้  
๑) ช่วยหัวหน้าชุดควบคุม ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในแต่ละผลัด 
๒) ฝึกอบรมแถว ชี้แจงงานต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด 
๓) เป็นสายตรวจก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัด 
๔) ตรวจสอบ ก ากับดูแล  และควบคุมทุกจุดรักษาการณ์  และบริเวณรอบ ๆ อาคาร 
๕) ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่าง ๆ 
๖) สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและฉับพลัน 
๗) ในกรณีที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อย  หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้น  ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง

ทราบโดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ไขปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าจ้าง 
๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดังนี้  
๑) จัดการจราจรให้รถยนต์  รถจักรยานยนต์  จอดในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้  และ

อ านวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฎจราจร 
๒) อ านวยความสะดวกในการจราจรทางเข้า-ออก ช่องจอดรถ 
๓) ตรวจตราบุคคลที่น่าสงสัยว่าอาจท าการโจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินที่อยู่ในรถยนต์ที่

จอดอยู่บริเวณอาคาร 
๔) ดูแลอ านวยความสะดวกแก่รถผู้บริหารระดับสูง 
๕) ดูแล ป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร  เขตรั้ว  และจ ากัด

ทางเข้า – ออก 
๖) ตรวจสอบการ เปิด – ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
๗) แนะน าผู้มาติดต่อ  และตอบค าถามผู้มาติดต่อ 
๘) แลกบัตรกรณีผู้มาติดต่อขอเข้าอาคารเฉพาะยามวิกาลและวันหยุด 
๙) ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร 
๑๐)  ควบคุมการน าทรัพย์สินเข้า-ออก อาคาร  และระงับการน าของออกนอกอาคารในกรณีที่

ไม่มีใบอนุญาตน าของออกหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของส่วนตัวจริงหรือไม่ 
๑๑)  ป้องกันและระงับอัคคีภัย  ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

 
 



 ๑๐ 

๑๒)  ตรวจ ดูแล เปิด-ปิด ไฟฟ้า ภายในบริเวณอาคาร ส านักงาน ตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
๑๓)  ตรวจดูแล การ เปิด-ปิดน้ าประปา  ในกรณีที่มีการเปิดน้ าทิ้งไว้ 
๑๔)  เฝ้าระวังดูแล ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามากระท าการอันไม่เหมาะสม หรือเข้ามาโดยไม่ได้

รับอนุญาต  กีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้าในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น บุคคลผู้น า
ของเข้ามาจ าหน่าย บุคคลจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือบุคคลผู้จ าหน่ายของอ่ืน 

๑๕)  ต้องไม่เสพสุราของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดมาก่อนปฏิบัติหน้าที่ หรือเสพสุราของมึนเมา
หรือสิ่งเสพติด หรือสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

๑๖) ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึงการช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เช่น ถนน ไฟ
ถนนไฟแสงสว่างตามจุดที่เปิดใช้งาน หน้าต่าง ประตูและทรัพย์สินอื่น ๆ  

๑๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานด้านการจราจร ดังนี้ 
                     ๑) ดูแลการระบบจราจร ให้เป็นไปตามผังการจราจรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                       ๒) ควบคุมดูแล  ประตูทาง เข้า-ออก  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าจ้าง 
                     ๓) ใช้เครื่องมือกีดขวางและปิดกั้นในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม หรือโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
                     ๔) ดูแลอ านวยความสะดวกบริเวณถนนรอบอาคาร 
                     ๕) ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  และด้วยวาจาสุภาพ 
                       ๖) ส ารวจ ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี  เมื่อทราบข้อมูลชัดเจน
แล้วให้ท าการจดบันทึก  และรายงานผู้ว่าจ้างเพ่ือหามาตรการป้องกันและด าเนินการต่อไป 

๘. ข้อก าหนดส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส ารอง 
(หวัหน้าชุดรักษาความปลอดภัย รองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 

๑)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า  
ก  ให้ปฏิบัติงานตามจุด หรือต าแหน่งตามท่ีได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับผู้ว่าจ้าง 

เท่านั้น หากมีความจ าเป็นต้องสับเปลี่ยนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
ข  สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันใน  ๑ วัน ได้เพียงวันละ ๑๒   ชั่วโมง/คน/ผลัด เท่านั้น 

โดยข้อก าหนดนี้ไว้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าได้หยุดพักผ่อน  และให้การปฏิบัติงานในวัน
ถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าคนใด
ท างานต่อเนื่องติดต่อกันเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมงถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างท าการปรับ
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และรวมถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย 

 ค.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า ต้องมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
จ านวนพนักงานทั้งหมด  

 
 



 ๑๑ 

ง. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย  จะ
ไม่สามารถปฏิบัติงานในสัญญาอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ หากตรวจสอบ
พบเห็นให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน  และผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน  และคืน
เงินค่าจ้างทั้งหมด ที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วส าหรับพนักงานคนนั้น  
 ๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส ารอง 
  ก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส ารอง จะสามารถปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อพนักงานประจ าใน
จุดต่าง ๆ ไม่มาปฏิบัติงาน (จากการลาป่วย ลาพักผ่อน ลาหยุด  วันหยุดของพนักงานประจ าปี หรือ พนักงาน
ประจ า  ไม่พร้อมต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากการดื่มสุรา หรืออ่ืน ๆ ) ผู้รับจ้างจึงจะสามารถจัดพนักงานส ารอง
เข้าปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ พนักงานส ารองที่เข้าปฏิบัติงาน ต้องเป็นพนักงานส ารองที่ได้แจ้งชื่อเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น 
  พนักงานส ารองสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ๑ วันได้เพียง ๑๒ ชั่วโมง/คน/ผลัด เท่านั้นโดย 
ก่อนการปฏิบัติงานของพนักงานส ารอง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อและจุดปฏิบัติงานของพนักงานส ารองให้      
ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ ชม. หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานส ารองคนใดท างานต่อเนื่อง
ติดต่อกนัเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง และ/หรือ ไม่มีชื่อในบัญชีพนักงานส ารอง ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาและให้
สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
  ข. พนักงานส ารองจะต้องติดบัตรประจ าตัวที่มีลักษณะสีบัตรที่แตกต่างไปจากพนักงาน 
ประจ ามีข้อความ  “พนักงานส ารอง” เพ่ือจักได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน
ส ารองไม่สามารถท างานเป็นพนักงานประจ าได้ เว้นแต่พนักงานประจ าในจุดนั้น ๆ ได้ลาออก หรือพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานประจ าของผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือแจ้งการลาออกหรือพ้นสภาพการเป็น
พนักงานให้ผู้ว่าจ้างทราบแล้วนั้น 

ค. พนักงานส ารอง ที่มีรายชื่ออยู่ในสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ส่วนกลาง จะไม่
สามารถปฏิบัติงานในสัญญาอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ หากตรวจสอบพบ
เห็นให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน  และผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน  และคืนเงิน
ค่าจ้างท้ังหมด ที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วส าหรับพนักงานคนนั้น  

เมื่อพนักงานส ารองผู้นั้นได้ปรับเปลี่ยนสภาพมาเป็นพนักงานประจ าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดส่งรายชื่อพร้อมประวัติให้มหาวิทยาลัยรับทราบภายใน ๗ วัน โดยยึดถือปฏิบัติตามรายละเอียดใน เรื่อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ข้อที่ ๔.๒   เรื่องการจัดส่งประวัติพนักงาน 

๑๐. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและค่าปรับ 
          ๑๐.๑  ผูว้่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อได้ท างานแล้วเสร็จในแต่ละเดือน  โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
  ๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
จ้างในข้อต่อไปนี้  
  ๑๐.๒.๑ ผู้รับจ้างไม่ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/วัน 
 



 ๑๒ 

         
  ๑๐.๒.๒  พนักงานทุกต าแหน่งเสพของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่หรือ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด และให้พนักงานของผู้รับจ้างนั้นออกจากการปฏิบัติงานทันที 
              ๑๐.๒.๓ พนักงานทุกต าแหน่งเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงเวลาสายเกินกว่า ๓๐ นาทีหรือกลับก่อน
เวลาไม่ว่ากรณีใด ๆ ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด 
     ๑๐.๒.๔ พนักงานทุกต าแหน่งไม่ติดบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่ณะปฏิบัติหน้าที่ปรับใน 
อัตรา ๑,๐๐๐บาท/คน/ผลัด 
     ๑๐.๒.๕ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยไม่มา 
ปฏิบัติงานครบตามจ านวนที่ก าหนดปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด   
     ๑๐.๒.๖ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยหลับยาม 
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด 
     ๑๐.๒.๗ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจะควงเวรได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง/เดือน หากควงเวรเกิน     
๔ ครั้งปรับในอัตราครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด 

๑๐.๒.๘ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยแต่ละจุด 
ไม่มีอุปกรณ์ประจ ากายครบถ้วนและถูกต้องปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด                    

๑๐.๒.๙ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยไม่แต่ง 
  เครื่องแบบตามท่ีก าหนดหรือแต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/ผลัด 
     ๑๐.๒.๑๐ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บกพร่องหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   หรือทุจริต  เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความ เสียหายอย่างร้ายแรงปรับในอัตราไม่เกิน  
๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง 

๑๐.๒.๑๑ บริษัทต้องรับผิดชอบบัตรผ่าน-เข้าออก หากสูญหาย หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
บริษัทจะต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

๑๐.๒.๑๒ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  หรือเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
ละทิ้งหน้าที่บริเวณท่ีรับผิดชอบโดยไม่มีเหตุผลอันควรปรับในอัตรา  ๑,๐๐๐บาท/คน/ผลัด 
  ๑๐.๒.๑๓ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา  ปรับในอัตรา ๑,๐๐๐บาท/คน/ครั้ง 
  ๑๐.๒.๑๔ นอกจากอัตราค่าปรับที่กล่าวข้างต้น ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้รับจ้างต้องชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงด้วย 

๑๐.๒.๑๕ หากรัฐบาลมีการปรับค่าแรงขั้นต่ าผู้รับจ้างจะพิจารณาปรับขึ้นในส่วนของต้นทุน
ค่าแรงโดยไม่คิดค่าบริหารจัดการ  

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดเวลาจัดท าสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์  พ้ืนที่ศาลายา  จ านวน  ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ ) 
 


