รายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญาจางงานรักษาความปลอดภัย
ปงบประมาณ 2558
ขอบเขตของงาน
“ผูรับจาง” ตองจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย ตาม
สัญญาจาง ตามขอบเขตของงานที่กําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดสถานที่ของ “ผูว,าจาง”
1.1 สถานที่ตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร0 1 แขวงวงศ0สว,าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพ ฯ 10800 โทร. 0-2913 - 2424
1.2 พื้นที่ ประมาณ 20 ไร, อาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 21 หลัง
2. รายละเอียดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะประกอบดวย
2.1 หัวหนาชุด
2
คน (ผลัดละ 1 คน)
2.2 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
9
คน
รวมทั้งสิ้น
11 คน
นอกจากนี้ตองจัดสายตรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ร,วมกับผูว,าจางดวย
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองปฏิบัติหนาที่เปAนประจําทุกวัน ดังนี้
(1) วันปฏิบัติราชการตามปกติ 2 ผลัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต,เวลา 06.00 น.
ถึง 18.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต,เวลา 18.00น.
ถึง 06.00 น. ของวันรุ,งขึ้น
(2) วันหยุดราชการปฏิบัติหนาที่ตามปกติ 2 ผลัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง โดย
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต,เวลา 06.00 น.
ถึง 18.00 น. และ
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต,เวลา 18.00 น.
ถึง 06.00 น. ของวันรุ,งขึ้น
3. รายละเอียดของงานรักษาความปลอดภัย
3.1 ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต/เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.
จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 5 คน ประกอบดวย
- หัวหนาชุด 1 คน มีหนาที่ควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย,
ประสานงานกับเจาหนาที่ของคณะฯ และตรวจการทั่วบริเวณภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 4 คน ประจําอยู,ดานหนามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4
คน มีรายละเอียดของงานดังนี้
/- 3.1.1 งานรักษา-...
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3.1.1 งานรักษาความปลอดภัย ทางเขา – ออก หนามหาวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติ
ดังนี้
- ตรวจสอบยานพาหนะเขา – ออก (โดยตรวจสติ๊กเกอร0 – แลกบัตร,
ตรวจดูการบรรทุกสิ่งของ )
- บันทึกการเขา – ออก ของพาหนะและบุคคลภายนอก
- จัดการจราจรที่จอดรถนักศึกษามิใหนักศึกษานํารถเขาจอดบริเวณใน
คณะดานใน แต,ใหจอดในบริเวณที่ผูว,าจางจัดไวให
- แจงเรื่องบันทึกเหตุการณ0ที่รับผิดชอบ
- รับโทรศัพท0และจดบันทึก กรณีที่มีการฝากขอความถึงบุคลากร
ภายใน พรอมนําบันทึกขอความส,งมอบใหผูเกี่ยวของ
- ใหความสะดวกแก,ผูมาติดต,อดวยความสุภาพ
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูว,าจาง หรือผูแทน
3.1.2 งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
- ตรวจดูความเรียบรอยโดยทั่วไป
- จัดเก็บขอมูลทะเบียนรถราชการ บุคลากรภายใน และนักศึกษา
- ระงับเหตุราย และแจงใหผูเกี่ยวของทราบตามลําดับขั้น
- จับกุม หรือผลักดันมิใหบุคคลที่มีพฤติกรรมไม,เหมาะสม หรือ
ประสงค0ราย ออกจากพื้นที่
- อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ของบุคลากรภายใน และผูที่มา
ติดต,อราชการ
3.2 ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต/เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ/งขึ้น
จํานวนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 6 คน ประกอบดวย หัวหนาชุด 1 คน
และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 5 คน มีรายละเอียดของงานดังนี้
คนที่ 1 ประจําอยู,บริเวณหนาอาคารอนุสรณ0 40 ปM , อาคารช,างยนต0 2,
อาคารช,างโลหะ และอาคาร CNC
คนที่ 2 ประจําอยู,บริเวณชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา, อาคารช,าง
อิเล็กทรอนิกส0 ตลอดแนวแม,น้ํา จนถึงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟQา
คนที่ 3 ประจําอยู,บริเวณอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ, อาคารช,างยนต0 1,
อาคารสาขาเทคโนโลยีแม,พิมพ0เครื่องประดับ และอาคารฝRกพื้นฐานทางวิศวกรรม
มีรายละเอียดของงานดังนี้
3.2.1 งานรักษาความปลอดภัยประจําอาคาร
/- ตรวจสอบ...
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-

ตรวจสอบการเปTด - ปTดประตูทางเขาอาคาร
ตรวจสอบการเปTด - ปTด ไฟฟQาโดยรอบอาคาร
รายงานเหตุการณ0ที่ผิดปกติใหแก,ผูบังคับบัญชา
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูว,าจาง หรือ
ผูแทน
3.2.2 งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
- ตรวจดูความเรียบรอยโดยทั่วไป
- จัดเก็บขอมูลทะเบียนรถราชการ บุคลากรภายใน และ
นักศึกษา
- ระงับเหตุราย และแจงใหผูเกี่ยวของทราบตามลําดับขั้น
- จับกุม หรือผลักดันมิใหบุคคลที่มีพฤติกรรมไม,เหมาะสม
หรือประสงค0รายออกจากพื้นที่
- อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ของบุคลากรภายใน
และผูที่มาติดต,อราชการ
ที่เ หลื ออี ก จํ า นวน 3 คน ประจํา อยู, ด านหนามหาวิ ทยาลั ย ฯ ปฏิ บั ติ
หนาที่ เช,นเดียวกับผลัดที่ 1 (ขอ 3.1.1 และ 3.1.2) และในทุกๆ 1 ชั่วโมง จะตองมีเจาหนาที่รักษา ความ
ปลอดภัย 1 คน ขี่จักรยาน เพื่อตรวจดูความเรียบรอยภายในมหาวิทยาลัยฯ และตรวจดูเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ประจําอยู,ดานในคณะฯ 3 คน ว,าปฏิบัติหนาที่เต็มประสิทธิภาพหรือไม,
4. คุณสมบัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย อายุไม,ต่ํากว,า 21 ปM และไม,เกิน 45 ปM ยกเวนหัวหนาชุดอายุไม,เกิน 50 ปM
- ผ,านการเกณฑ0ทหารแลว
- วุฒิการศึกษาไม,ต่ํากว,า ป.6 หรือเทียบเท,า
- เปAนผูที่ไม,เคยตองโทษคดีอาญา เวนแต,ความผิดโดยประมาท หรือคดีลหุโทษ
- ไม,เคยถูกลงโทษใหออกจากงานฐานละทิ้งหนาที่ หรือ ทุจริตต,อหนาที่
- ไม,เปAนโรคติดต,อรายแรง และไม,เปAนผูติดยาเสพติด
- มีใบรับรองผ,านการฝRกอบรม เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย จากหน,วยงานที่
น,าเชื่อถือ
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5. ระยะเวลาการจัดจางบริการรักษาความปลอดภัย
คณะวิ ศวกรรมศาสตร0 มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร จะจางเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยเป9นระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต/วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2558 ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร0มีสิทธิ์ที่จะประเมินผลงานของผูรับจาง และใชสิทธิ์บอกเลิกจางไดทันทีตามที่
คณะวิศวกรรมศาสตร0เห็นสมควร โดยไม,จําเปAนตองแจงเหตุผล และหน,วยงานของผูรับจางจะไม,มีสิทธิ์เรียกรองค,า
ทดแทนหรือค,าเสียหายใด ๆ เวนแต,จะคิดค,าจางโดยเฉลี่ยตามส,วนจนถึงวันที่ใหบริการแก, คณะวิศวกรรมศาสตร0
ตามสัญญาเท,านั้น
6. หลักเกณฑ0การจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
6.1 พนักงานของบริษัทผูรับจางจะตองปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง โดย
ตองลงเวลาการปฏิบัติงานและเวลากลับพรอมทั้งบันทึกเหตุการณ0ต,าง ๆ ดวยตนเองทุกครั้งที่ปฏิบัติหนาที่ และ
จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย0สุจริตตั้งใจและเขมแข็ง หากมีเหตุจําเปAนไม,สามารถมาปฏิบัติงานได หน,วยงาน
ของผู รั บ จางจะตองจั ดใหมี พนั กงานรั กษาความปลอดภั ยที่ มี คุณสมบั ติ เ ช, น เดี ย วกั นมาปฏิ บั ติ งานแทน โดย
หน,วยงานของผูรับจางจะตองแจง และรายงานเปAนลายลักษณ0อักษรใหแก,คณะวิศวกรรมศาสตร0ทราบก,อนทุกครั้ง
ที่มีเหตุจําเปAนดังกล,าวดวย อนึ่ง การกระทําใด ๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย แทนดังกล,า วใหถือ เสมือ น
หนึ่ง ว,า เปAน การกระทํา ของหน,ว ยงานของผู รับ จางทุก ประการ และหน,วยงานของผูรับจางตองรับผิดชอบ
ดวยตนเองในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของผูปฏิบัติงานแทนนั้นดวย
6.2 หน,วยงานของผูรับจางจะตองจัดส,งรายชื่อ ที่อยู, ขอมูลส,วนตัว เช,น ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ0ในการทํางาน และใบรับรองการฝRกฯ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต,ละคน เพื่อให
คณะวิศวกรรมศาสตร0พิจารณาใหความเห็นชอบก,อนที่จะจัดส,งพนักงานมาปฏิบัติหนาที่
6.3 หน,วยงานของผูรับจางจะตองมอบหมายใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่
ดังนี้
( 1 ) เฝQาประตูบริเวณทางเขา – ออก พรอมรับ – ส,งบัตร แลกบัตร ใหรถทุกคัน
ที่ผ,านเขา – ออกคณะวิศวกรรมศาสตร0 หรือตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร0กําหนด
( 2 ) จัดระบบการจราจรใหเรียบรอยตามความเหมาะสม
( 3 ) ตรวจดูความเรียบรอยรอบอาคาร และโรงฝRกงานทุกแห,งภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
( 4 )
ดูแลทรัพย0สินต,าง ๆ ที่เปAนสมบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิ ท ยาศาสตร0 แ ละเทคโนโลยี ที่ อ ยู, ภ ายในบริ เ วณพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ยานพาหนะและเครื่ อ งมื อต, า ง ๆ
บริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบไม,ใหเกิดการสูญหายหรือถูกทําลาย
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( 5 ) ตรวจสอบพฤติการณ0ของบุคคลที่ส,อพิรุธไปในทางที่ไม,ดี เมื่อทราบแน,ชัด
ใหจับกุมพรอมทั้งรายงานใหคณะวิศวกรรมศาสตร0ทราบต,อไป หน,วยงานของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร0หรือหัวหนางานอาคารสถานที่อย,างเคร,งครัด และพนักงานรักษา ความปลอดภัย
จะตองใหความเคารพขาราชการและเจาหนาที่ ของคณะวิ ศวกรรมศาสตร0 และจะตองปฏิบั ติ ต,อผู มาติ ด ต, อ
ราชการดวยความสุภาพเรียบรอยและเปAนที่ประทับใจ หากมีการละเวนการปฏิบัติดังกล,าวและก,อใหเกิดการเสีย
ภาพพจน0ของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ในสาธารณชน คณะวิศวกรรมศาสตร0
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันที โดยหน,วยงานของผูรับจางจะเรียกรองค,าเสียหายใด ๆ ไม,ได
6.4 ในกรณีที่ทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีถูก
ทําลายเสียหายหรือสูญหาย ไม,ว,าดวยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม หน,วยงานของผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชค,าเสียหาย
นั้น เวนแต,หน,วยงานของ ผูรับจางจะพิสูจน0ไดว,าความเสียหายหรือสูญเสียนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย
6.5 ในกรณีที่ทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีสูญหาย
หน,วยงานของผูรับจางจะตองติดตามทรัพย0สินที่สูญหายใหไดคืนภายใน 30 วัน นับตั้งแต,วันที่รับทราบการสูญหาย
เมื่ อครบกํ าหนดเวลาดั งกล, าวแลว หน, วยงานของผู รั บจางยั งคงติ ดตามทรั พย0 สิ นที่ สู ญหายกลั บ คื น มาไม, ได
หน,วยงานของผูรับจางจะตองชดใชค,าเสียหายตามราคาทรัพย0สินที่สูญหายนั้นตามสภาพความเปAนจริงภายใน 30
วัน นับแต,วันที่ครบกําหนด ขางตน
6.6 ในระหว,างการปฏิบัติงานถาพนักงานรักษาความปลอดภัยไดกระทําการใด ๆ อันเปAน
การละเมิดต,อบุคคลหรือทรัพย0สินของผูอื่น หน,วยงานของผูรับจางจะตองรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได
กระทําขึ้นนั้นดวยตนเอง
6.7 หากหน,วยงานของผูรับจางไม,ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทําผิดต,อสัญญาขอหนึ่ง
ขอใด คณะวิศวกรรมศาสตร0มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที
6.8 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร0บอกเลิกสัญญา ไม,ว,าดวยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม หากเหตุแห,ง
การเลิกสัญญานั้นก,อใหเกิดความเสียหายใด ๆ แก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
หรือบุคคลอื่น ๆ หน,วยงานของผูรับจางจะตองรับผิดชอบต,อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร0
มีสิทธิระงับการจ,ายค,าจางที่คางชําระเพื่อชดใชค,าเสียหาย หากเงินจํานวนดังกล,าว ไม,เพียงพอบริษัทผูรับจาง
ตองยินยอมชดใชจนครบจํานวน ภายใน 7 วัน นับแต,วันไดรับแจงใหชดใชจาก คณะวิศวกรรมศาสตร0 ทั้งนี้ ความ
ยินยอม ดังกล,าวของหน,วยงานของผูรับจางใหรวมถึงกรณีที่บริษัท ผูรับจางก,อใหเกิดความเสียหายใด ๆ แก,คณะ
วิศวกรรมศาสตร0 แต,คณะวิศวกรรมศาสตร0ไม,ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาดวย
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6.9 หากมีเงินค,าจางตามสัญญาที่หักไวจ,ายเปAนค,าปรับและค,าเสียหายแลวยังเหลืออยู,
อีกเท,าใดคณะวิศวกรรมศาสตร0จะคืนใหแก,หน,วยงานของผูรับจางทั้งหมด
6.10 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งต,างๆ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร0ที่ใชอยู,ในขณะทําสัญญานี้ และที่จะออกใชในภายหนาอันเกี่ยวกับรักษา ความ
ปลอดภัย โดยเคร,งครัด ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะวิศวกรรมศาสตร0สามารถมีคําสั่ง หรือวางระเบียบใหพนักงาน
รักษาความปลอดภั ย ทํ า การตรวจคนบุ คคลหรื อยานพาหนะในบริ เ วณที่ พนักงานรั บ ผิด ชอบดู แลรั กษาความ
ปลอดภัย ซึ่งพนักงานดังกล,าวจะตองปฏิบัติตามโดยเคร,งครัด
6.11 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะตองเสนอรายงานต,อไปนี้ ต,อผูที่คณะวิศวกรรมศาสตร0มอบหมายเปAนประจํา ตามที่กําหนด
1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน
2. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเขา – ออก
3. บันทึกการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. รายงานเหตุการณ0ต,าง ๆ ที่เกิดขึ้น
5. หนาที่อื่น ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร0เห็นควรกําหนด
7. หน,ว ยงานของผู รับจางจะตองควบคุ มดู แลบังคับ บัญ ชาพนักงานรั กษาความปลอดภัย ให
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและคําสั่งของคณะวิศวกรรมศาสตร0หรือ ผูซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร0มอบหมาย
8. หน,วยงานของผูรับจางจะตองรับผิดชอบชดใชค,าเสียหายแก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี ในกรณีที่ทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
ไดรับความเสียหายถูกทําลายหรือสูญหาย เนื่องจากการกระทํา หรืองดเวนการกระทําหรือ ความบกพร,องต,อ
หนาที่ของหน,วยงานของผูรับจาง หรือตัวแทนของบริษัทหรือพนักงานรักษา
ความปลอดภัยของบริษัทผู
รับจาง
9. หน,วยงานของผูรับจางจะตองจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเปAน
ประจําทุกวันและเพื่อใหการปฏิบัติงานเปAนไปอย,างมีประสิทธิภาพ ใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน
ติดต,อกันไดไม,เกิน 12 ชั่วโมง
10. ตรวจสอบบุ คคลต, า ง ๆ ที่ จ ะเขามาในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร0 และคณะวิ ทยาศาสตร0 และ
เทคโนโลยี โดยการสอบถามและอาจปฏิ บั ติ ห นาที่ ด านการตรวจคนบุ ค คลนั้ น ดวยในกรณี ที่ บุ ค คลนั้ น มี
พฤติกรรมน,าสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม,พึงประสงค0ไม,ใหเขามาในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีดวย
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11. ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะดานอัคคีภัย การโจรกรรม วินาศกรรม และ
อื่นๆ รวมถึงการช,วยกันขจัดการสูญหายโดยเปล,าประโยชน0 เช,น ช,วยปTดน้ํา ปTดไฟ ที่เปTดทิ้งไว
12. หน, ว ยงานของผู รั บ จางจะตองเปA น ผู จั ด หาพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมมาใหบริการแก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 โดยบริษัทผูรับจางจะตองออกค,าใชจ,ายต,าง ๆ ไดแก,ค,าจางแรงงาน
ค,าเครื่องแบบ เครื่องมือเครื่องใชประจําตัว รวมถึงกระบอกไฟฉายดวย และการใหสวัสดิการเงินทดแทน หรือ
อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน แก,พนักงานรักษาความปลอดภัยของผูรับจางเองทั้งสิ้น
13. หน,วยงานของผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เพื่อใหพนักงานรักษา ความปลอดภัย
ใชติดต,อทั้งภายในและภายนอกหน,วยงาน อย,างนอย 4 เครื่องต,อผลัด
14. หน,วยงานของผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณ0สําหรับการจัดระบบการรักษา ความปลอดภัย
ให เช,น บัตรอนุญาตผ,านเขา-ออกของยานพาหนะ หรืออุปกรณ0อื่นตามความเหมาะสม
15. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะใชอาวุธ จะตองมีใบอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมายว,า
ดวยการใชอาวุ ธ นั้ น ๆ และตองไดรั บ การเห็ น ชอบจากคณะวิ ศวกรรมศาสตร0 ก, อ น จึ ง จะพกพาอาวุ ธ เขามา
ปฏิบัติงานได
16. หน,วยงานของผูรับจางจะตองจัดสายตรวจเพื่อดูแลความเรียบรอยใหพนักงานปฏิบัติตาม
สัญญาจางและปฏิบัติตามระเบียบอื่น ๆ ตามที่ผูว,าจางกําหนด
17. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเขาทํางาน จะตองมีเวลาในการพักผ,อนมาแลว ไม,ต่ํา
กว,า 8 ชั่วโมงก,อนเขาทํางาน และถาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาที่โดยไม,ไดรับการพักผ,อน
ดังกล,าวหรือมาไม,ครบจํานวน หรือละทิ้งหนาที่บริษัทผูรับจางจะตองยอมใหปรับเปAนรายวันในอัตราวันละ 600
บาท ต,อผลัด ต,อคน
18. การหักเงินค,าจางกรณีผูรับจาง หรือพนักงานของผูรับจางไม,มาทํางานหรือมาทํางานไม,
ครบตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวในสัญญา ผูว,าจางจะหักค,าจางตามสัดส,วนของเงินที่ผูรับจางพึงไดรับในแต,ละ
วันจากอัตราค,าจางรายเดือน
19. “ผูรับจาง” ตามสัญญาจางเหมาบริการ ไม,มี ฐานะเปAนลูกจางของส,วนราชการ “ผูว,าจาง”
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของทางราชการ และ “ผูรับจาง” ตามสัญญาจางเหมาบริการ ไม,มีฐานะเปAนลูกจาง
ของส,วนราชการ “ผูว,าจาง” ตามกฎหมายแรงงาน
20. ในบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงที่จะพึงมีต,อเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามกฎหมาย
แรงงานฉบับที่ใชบังคับอยู,ตกเปAนหนาที่ของผูรับจาง
21. การส,งมอบงานจางนับแต,วันทําสัญญา “ผูรับจาง” ตองส,งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน
22. “ผูว,าจาง” จะประเมินผลการดําเนินงานของผูรับจางทุก 3 เดือน หากผลการดําเนินงาน
ไม,เปAนที่น,าพอใจ ผูว,าจางสงวนสิทธิที่จะขอยกเลิกสัญญา

