
รายละเอียดและเง่ือนไขแนบท�ายสัญญาจ�างงานรักษาความปลอดภัย 

ป งบประมาณ 2558 

ขอบเขตของงาน 

  “ผู�รับจ�าง”  ต�องจัดเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย   ตาม
สัญญาจ�าง    ตามขอบเขตของงานท่ีกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.    รายละเอียดสถานท่ีของ “ผู�ว,าจ�าง” 
         1.1  สถานท่ีตั้ง   คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เลขท่ี  1381  ถนนประชาราษฎร0 1  แขวงวงศ0สว,าง  เขตบางซ่ือ  
กรุงเทพ ฯ 10800  โทร.  0-2913 - 2424  
         1.2  พ้ืนท่ี  ประมาณ  20  ไร,  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จํานวน 21  หลัง 
  2.     รายละเอียดเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยของ   “ผู�รับจ�าง”   เจ�าหน�าท่ีรักษาความ-      
ปลอดภัยจะประกอบด�วย 

2.1 หัวหน�าชุด    2 คน  (ผลัดละ 1 คน) 
2.2 เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย  9 คน 

รวมท้ังสิ้น               11 คน 
                         นอกจากนี้ต�องจัดสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี ร,วมกับผู�ว,าจ�างด�วย 

เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยต�องปฏิบัติหน�าท่ีเปAนประจําทุกวัน ดังนี้ 
(1) วันปฏิบัติราชการตามปกติ   2   ผลัด ๆ  ละ  12   ชั่วโมง   โดย 
ผลัดท่ี 1  เริ่มต้ังแต,เวลา   06.00 น.  ถึง    18.00 น.      และ 
ผลัดท่ี 2  เริ่มต้ังแต,เวลา  18.00น.  ถึง    06.00 น. ของวันรุ,งข้ึน 
(2) วันหยุดราชการปฏิบัติหน�าท่ีตามปกติ    2    ผลัด ๆ ละ  12   ชั่วโมง   โดย 
ผลัดท่ี 1  เริ่มต้ังแต,เวลา   06.00 น.  ถึง    18.00 น.      และ 
ผลัดท่ี 2  เริ่มต้ังแต,เวลา  18.00 น.  ถึง    06.00 น. ของวันรุ,งข้ึน 
 

3.    รายละเอียดของงานรักษาความปลอดภัย 
        3.1  ผลัดท่ี 1    เริ่มตั้งแต/เวลา    06.00   น.   ถึง    18.00 น. 
               จํานวนเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย    5      คน  ประกอบด�วย 

-  หัวหน�าชุด 1 คน  มีหน�าท่ีควบคุมดูแลเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย, 
ประสานงานกับเจ�าหน�าท่ีของคณะฯ และตรวจการท่ัวบริเวณภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

- เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 4 คน  ประจําอยู,ด�านหน�ามหาวิทยาลัยฯ  ท้ัง 4 
คน  มีรายละเอียดของงานดังนี้ 

  

/- 3.1.1 งานรักษา-... 
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        3.1.1  งานรักษาความปลอดภัย ทางเข�า – ออก หน�ามหาวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติ 

ดังนี้ 
                 -   ตรวจสอบยานพาหนะเข�า – ออก (โดยตรวจสต๊ิกเกอร0 – แลกบัตร,          
                      ตรวจดูการบรรทุกสิ่งของ ) 
                 -   บันทึกการเข�า – ออก ของพาหนะและบุคคลภายนอก 
                 -   จัดการจราจรท่ีจอดรถนักศึกษามิให�นักศึกษานํารถเข�าจอดบริเวณใน     
                     คณะด�านใน  แต,ให�จอดในบริเวณท่ีผู�ว,าจ�างจัดไว�ให� 

                                          -   แจ�งเรื่องบันทึกเหตุการณ0ท่ีรับผิดชอบ 
                                          -   รับโทรศัพท0และจดบันทึก  กรณีท่ีมีการฝากข�อความถึงบุคลากร 
                                               ภายใน  พร�อมนําบันทึกข�อความส,งมอบให�ผู�เก่ียวข�อง 

                 -   ให�ความสะดวกแก,ผู�มาติดต,อด�วยความสุภาพ 
                 -  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�ว,าจ�าง หรือผู�แทน 
          3.1.2   งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 
                 -  ตรวจดูความเรียบร�อยโดยท่ัวไป 
                 -  จัดเก็บข�อมูลทะเบียนรถราชการ บุคลากรภายใน และนักศึกษา 
                 -  ระงับเหตุร�าย และแจ�งให�ผู�เก่ียวข�องทราบตามลําดับข้ัน 
                 -  จับกุม หรือผลักดันมิให�บุคคลท่ีมีพฤติกรรมไม,เหมาะสม หรือ            
                      ประสงค0ร�าย ออกจากพ้ืนท่ี 
                  -  อํานวยความสะดวกในการจอดรถ ของบุคลากรภายใน และผู�ท่ีมา 
                     ติดต,อราชการ 

        3.2  ผลัดท่ี 2    เริ่มตั้งแต/เวลา     18.00  น.   ถึง   06.00  น.    ของวันรุ/งข้ึน 
              จํานวนเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย  6  คน ประกอบด�วย หัวหน�าชุด 1 คน 
               และเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 5 คน มีรายละเอียดของงานดังนี้ 
       คนท่ี 1    ประจําอยู,บริเวณหน�าอาคารอนุสรณ0 40 ปM , อาคารช,างยนต0 2,  
อาคารช,างโลหะ  และอาคาร CNC 
       คนท่ี 2    ประจําอยู,บริเวณชั้น 1  อาคารกิจการนักศึกษา, อาคารช,าง
อิเล็กทรอนิกส0  ตลอดแนวแม,น้ํา จนถึงอาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟQา 
       คนท่ี 3   ประจําอยู,บริเวณอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ, อาคารช,างยนต0 1, 
อาคารสาขาเทคโนโลยีแม,พิมพ0เครื่องประดับ และอาคารฝRกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   
        มีรายละเอียดของงานดังนี้ 

             3.2.1  งานรักษาความปลอดภัยประจําอาคาร 
 
 

 /- ตรวจสอบ... 
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-  ตรวจสอบการเปTด - ปTดประตูทางเข�าอาคาร   
-  ตรวจสอบการเปTด - ปTด ไฟฟQาโดยรอบอาคาร 
-  รายงานเหตุการณ0ท่ีผิดปกติให�แก,ผู�บังคับบัญชา 
-  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากผู�ว,าจ�าง หรือ  
    ผู�แทน 

      3.2.2  งานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป 
-  ตรวจดูความเรียบร�อยโดยท่ัวไป 
-  จัดเก็บข�อมูลทะเบียนรถราชการ บุคลากรภายใน  และ  
   นักศึกษา 
-  ระงับเหตุร�าย และแจ�งให�ผู�เก่ียวข�องทราบตามลําดับข้ัน 

      -  จับกุม หรือผลักดันมิให�บุคคลท่ีมีพฤติกรรมไม,เหมาะสม   
   หรือประสงค0ร�ายออกจากพ้ืนท่ี 

        -  อํานวยความสะดวกในการจอดรถ  ของบุคลากรภายใน   
                              และผู�ท่ีมาติดต,อราชการ 

    ท่ีเหลืออีกจํานวน   3  คน     ประจําอยู,ด�านหน�ามหาวิทยาลัยฯ  ปฏิบัติ
หน�าท่ี   เช,นเดียวกับผลัดท่ี 1  (ข�อ 3.1.1 และ 3.1.2)     และในทุกๆ  1  ชั่วโมง   จะต�องมีเจ�าหน�าท่ีรักษา ความ
ปลอดภัย  1  คน  ข่ีจักรยาน  เพ่ือตรวจดูความเรียบร�อยภายในมหาวิทยาลัยฯ  และตรวจดูเจ�าหน�าท่ีรักษาความ
ปลอดภัยท่ีประจําอยู,ด�านในคณะฯ  3  คน  ว,าปฏิบัติหน�าท่ีเต็มประสิทธิภาพหรือไม, 
 

4.  คุณสมบัติของเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

- มีสัญชาติไทย 

- เพศชาย อายุไม,ต่ํากว,า 21 ปM และไม,เกิน 45 ปM ยกเว�นหัวหน�าชุดอายุไม,เกิน 50 ปM 

- ผ,านการเกณฑ0ทหารแล�ว 

- วุฒิการศึกษาไม,ตํ่ากว,า ป.6 หรือเทียบเท,า 

- เปAนผู�ท่ีไม,เคยต�องโทษคดีอาญา เว�นแต,ความผิดโดยประมาท หรือคดีลหุโทษ 

- ไม,เคยถูกลงโทษให�ออกจากงานฐานละท้ิงหน�าท่ี หรือ ทุจริตต,อหน�าท่ี 

- ไม,เปAนโรคติดต,อร�ายแรง และไม,เปAนผู�ติดยาเสพติด 

- มีใบรับรองผ,านการฝRกอบรม เก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย จากหน,วยงานท่ี
น,าเชื่อถือ 

 
 
 /5. ระยะเวลา.... 
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5.  ระยะเวลาการจัดจ�างบริการรักษาความปลอดภัย 

                                คณะวิศวกรรมศาสตร0    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะจ�างเหมา
บริการรักษาความปลอดภัยเป9นระยะเวลา  1 ป   นับตั้งแต/วันท่ี   1  ตุลาคม  2557   ถึง  30  กันยายน  
2558    ท้ังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร0มีสิทธิ์ท่ีจะประเมินผลงานของผู�รับจ�าง  และใช�สิทธิ์บอกเลิกจ�างได�ทันทีตามท่ี   
คณะวิศวกรรมศาสตร0เห็นสมควร โดยไม,จําเปAนต�องแจ�งเหตุผล และหน,วยงานของผู�รับจ�างจะไม,มีสิทธิ์เรียกร�องค,า
ทดแทนหรือค,าเสียหายใด ๆ  เว�นแต,จะคิดค,าจ�างโดยเฉลี่ยตามส,วนจนถึงวันท่ีให�บริการแก, คณะวิศวกรรมศาสตร0
ตามสัญญาเท,านั้น 

6.  หลักเกณฑ0การจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
6.1 พนักงานของบริษัทผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยด�วยตนเอง   โดย 

ต�องลงเวลาการปฏิบัติงานและเวลากลับพร�อมท้ังบันทึกเหตุการณ0ต,าง ๆ ด�วยตนเองทุกครั้งท่ีปฏิบัติหน�าท่ี  และ
จะต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย0สุจริตต้ังใจและเข�มแข็ง หากมีเหตุจําเปAนไม,สามารถมาปฏิบัติงานได� หน,วยงาน
ของผู�รับจ�างจะต�องจัดให�มีพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณสมบัติเช,นเดียวกันมาปฏิบัติงานแทน   โดย
หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องแจ�ง และรายงานเปAนลายลักษณ0อักษรให�แก,คณะวิศวกรรมศาสตร0ทราบก,อนทุกครั้ง
ท่ีมีเหตุจําเปAนดังกล,าวด�วย อนึ่ง การกระทําใด ๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยแทนดังกล,าวให�ถือเสมือน
หนึ่งว,าเปAนการกระทําของหน,วยงานของผู�รับจ�างทุกประการ     และหน,วยงานของผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบ
ด�วยตนเองในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทําของผู�ปฏิบัติงานแทนนั้นด�วย 

6.2  หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องจัดส,งรายชื่อ ท่ีอยู, ข�อมูลส,วนตัว เช,น ประวัติ 
การศึกษา ประสบการณ0ในการทํางาน และใบรับรองการฝRกฯ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยแต,ละคน  เพ่ือให�
คณะวิศวกรรมศาสตร0พิจารณาให�ความเห็นชอบก,อนท่ีจะจัดส,งพนักงานมาปฏิบัติหน�าท่ี 

6.3  หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องมอบหมายให�พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน�าท่ี
ดังนี้ 

( 1 )  เฝQาประตูบริเวณทางเข�า – ออก  พร�อมรับ – ส,งบัตร แลกบัตร ให�รถทุกคัน 
ท่ีผ,านเข�า –  ออกคณะวิศวกรรมศาสตร0  หรือตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร0กําหนด 
   ( 2 )  จัดระบบการจราจรให�เรียบร�อยตามความเหมาะสม 

( 3 )   ตรวจดูความเรียบร�อยรอบอาคาร   และโรงฝRกงานทุกแห,งภายใน 
คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

( 4 )   ดูแลทรัพย0สินต,าง ๆ ท่ีเปAนสมบัติของคณะวิศวกรรมศาสตร0  และคณะ-
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  ท่ีอยู,ภายในบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  รวมถึงยานพาหนะและเครื่องมือต,าง ๆ    
บริเวณสถานท่ีท่ีรับผิดชอบไม,ให�เกิดการสูญหายหรือถูกทําลาย 

 
 
 
 /(5) ตรวจสอบ... 
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( 5 )   ตรวจสอบพฤติการณ0ของบุคคลท่ีส,อพิรุธไปในทางท่ีไม,ดี เม่ือทราบแน,ชัด 

ให�จับกุมพร�อมท้ังรายงานให�คณะวิศวกรรมศาสตร0ทราบต,อไป    หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร0หรือหัวหน�างานอาคารสถานท่ีอย,างเคร,งครัด     และพนักงานรักษา    ความปลอดภัย
จะต�องให�ความเคารพข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของคณะวิศวกรรมศาสตร0   และจะต�องปฏิบัติต,อผู�มาติดต,อ
ราชการด�วยความสุภาพเรียบร�อยและเปAนท่ีประทับใจ  หากมีการละเว�นการปฏิบัติดังกล,าวและก,อให�เกิดการเสีย
ภาพพจน0ของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี     ในสาธารณชน คณะวิศวกรรมศาสตร0
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ�างได�ทันที โดยหน,วยงานของผู�รับจ�างจะเรียกร�องค,าเสียหายใด ๆ ไม,ได� 

6.4 ในกรณีท่ีทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีถูก
ทําลายเสียหายหรือสูญหาย  ไม,ว,าด�วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบชดใช�ค,าเสียหาย
นั้น  เว�นแต,หน,วยงานของ ผู�รับจ�างจะพิสูจน0ได�ว,าความเสียหายหรือสูญเสียนั้น  เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

6.5 ในกรณีท่ีทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีสูญหาย  
หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องติดตามทรัพย0สินท่ีสูญหายให�ได�คืนภายใน 30 วัน  นับต้ังแต,วันท่ีรับทราบการสูญหาย  
เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล,าวแล�ว หน,วยงานของผู�รับจ�างยังคงติดตามทรัพย0สินท่ี    สูญหายกลับคืนมาไม,ได� 
หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องชดใช�ค,าเสียหายตามราคาทรัพย0สินท่ีสูญหายนั้นตามสภาพความเปAนจริงภายใน 30 
วัน นับแต,วันท่ีครบกําหนด ข�างต�น 

6.6 ในระหว,างการปฏิบัติงานถ�าพนักงานรักษาความปลอดภัยได�กระทําการใด ๆ      อันเปAน
การละเมิดต,อบุคคลหรือทรัพย0สินของผู�อ่ืน  หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีได�
กระทําข้ึนนั้นด�วยตนเอง 

6.7 หากหน,วยงานของผู�รับจ�างไม,ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทําผิดต,อสัญญาข�อหนึ่ง 
ข�อใด  คณะวิศวกรรมศาสตร0มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได�ทันที 

6.8 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร0บอกเลิกสัญญา ไม,ว,าด�วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม หากเหตุแห,ง
การเลิกสัญญานั้นก,อให�เกิดความเสียหายใด ๆ แก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี   
หรือบุคคลอ่ืน ๆ   หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบต,อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคณะวิศวกรรมศาสตร0
มีสิทธิระงับการจ,ายค,าจ�างท่ีค�างชําระเพ่ือชดใช�ค,าเสียหาย หากเงินจํานวนดังกล,าว      ไม,เพียงพอบริษัทผู�รับจ�าง
ต�องยินยอมชดใช�จนครบจํานวน ภายใน 7 วัน นับแต,วันได�รับแจ�งให�ชดใช�จาก  คณะวิศวกรรมศาสตร0  ท้ังนี้ ความ
ยินยอม ดังกล,าวของหน,วยงานของผู�รับจ�างให�รวมถึงกรณีท่ีบริษัท    ผู�รับจ�างก,อให�เกิดความเสียหายใด ๆ แก,คณะ
วิศวกรรมศาสตร0 แต,คณะวิศวกรรมศาสตร0ไม,ใช�สิทธิบอกเลิกสัญญาด�วย 
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6.9 หากมีเงินค,าจ�างตามสัญญาท่ีหักไว�จ,ายเปAนค,าปรับและค,าเสียหายแล�วยังเหลืออยู, 
อีกเท,าใดคณะวิศวกรรมศาสตร0จะคืนให�แก,หน,วยงานของผู�รับจ�างท้ังหมด 

6.10 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต�องปฏิบัติตามระเบียบ ข�อบังคับและคําสั่งต,างๆ 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร0ท่ีใช�อยู,ในขณะทําสัญญานี้ และท่ีจะออกใช�ในภายหน�าอันเก่ียวกับรักษา      ความ
ปลอดภัย โดยเคร,งครัด  ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะวิศวกรรมศาสตร0สามารถมีคําสั่ง หรือวางระเบียบให�พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ทําการตรวจค�นบุคคลหรือยานพาหนะในบริเวณท่ีพนักงานรับผิดชอบดูแลรักษาความ
ปลอดภัย ซ่ึงพนักงานดังกล,าวจะต�องปฏิบัติตามโดยเคร,งครัด 

6.11 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต�องเสนอรายงานต,อไปนี้  ต,อผู�ท่ีคณะวิศวกรรม-
ศาสตร0มอบหมายเปAนประจํา ตามท่ีกําหนด 

1. บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 
2. บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับยานพาหนะเข�า – ออก 
3.      บันทึกการปฏิบัติหน�าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีได�รับมอบหมาย 
4.  รายงานเหตุการณ0ต,าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
5. หน�าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร0เห็นควรกําหนด 

7.  หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัย ให�
ปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับและคําสั่งของคณะวิศวกรรมศาสตร0หรือ ผู�ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร0มอบหมาย 

8. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบชดใช�ค,าเสียหายแก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 และคณะ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี   ในกรณีท่ีทรัพย0สินของคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี    
ได�รับความเสียหายถูกทําลายหรือสูญหาย  เนื่องจากการกระทํา หรืองดเว�นการกระทําหรือ  ความบกพร,องต,อ
หน�าท่ีของหน,วยงานของผู�รับจ�าง หรือตัวแทนของบริษัทหรือพนักงานรักษา             ความปลอดภัยของบริษัทผู�
รับจ�าง 

9. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องจัดให�มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเปAน 
ประจําทุกวันและเพ่ือให�การปฏิบัติงานเปAนไปอย,างมีประสิทธิภาพ    ให�พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน
ติดต,อกันได�ไม,เกิน 12 ชั่วโมง 

10. ตรวจสอบบุคคลต,าง ๆ ท่ีจะเข�ามาในคณะวิศวกรรมศาสตร0และคณะวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี    โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน�าท่ีด�านการตรวจค�นบุคคลนั้นด�วยในกรณีท่ีบุคคลนั้น มี
พฤติกรรมน,าสงสัย    ตลอดจนกีดกันบุคคลท่ีไม,พึงประสงค0ไม,ให�เข�ามาในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร0  และคณะ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีด�วย 
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11. ดูแลรักษาความปลอดภัยท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะด�านอัคคีภัย  การโจรกรรม  วินาศกรรม และ

อ่ืนๆ รวมถึงการช,วยกันขจัดการสูญหายโดยเปล,าประโยชน0 เช,น ช,วยปTดน้ํา ปTดไฟ ท่ีเปTดท้ิงไว� 
12. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องเปAนผู�จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมมาให�บริการแก,คณะวิศวกรรมศาสตร0 โดยบริษัทผู�รับจ�างจะต�องออกค,าใช�จ,ายต,าง ๆ ได�แก,ค,าจ�างแรงงาน   
ค,าเครื่องแบบ เครื่องมือเครื่องใช�ประจําตัว รวมถึงกระบอกไฟฉายด�วย และการให�สวัสดิการเงินทดแทน    หรือ
อ่ืนๆ  ตามกฎหมายแรงงาน   แก,พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู�รับจ�างเองท้ังสิ้น 

13. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เพ่ือให�พนักงานรักษา  ความปลอดภัย 
ใช�ติดต,อท้ังภายในและภายนอกหน,วยงาน   อย,างน�อย   4   เครื่องต,อผลัด 

14. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องจัดหาอุปกรณ0สําหรับการจัดระบบการรักษา ความปลอดภัย 
ให�  เช,น  บัตรอนุญาตผ,านเข�า-ออกของยานพาหนะ  หรืออุปกรณ0อ่ืนตามความเหมาะสม 

15. พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีจะใช�อาวุธ จะต�องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมายว,า
ด�วยการใช�อาวุธนั้น ๆ และต�องได�รับการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร0ก,อน จึงจะพกพาอาวุธเข�ามา
ปฏิบัติงานได� 

16. หน,วยงานของผู�รับจ�างจะต�องจัดสายตรวจเพ่ือดูแลความเรียบร�อยให�พนักงานปฏิบัติตาม
สัญญาจ�างและปฏิบัติตามระเบียบอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู�ว,าจ�างกําหนด  

17. พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีจะเข�าทํางาน    จะต�องมีเวลาในการพักผ,อนมาแล�ว   ไม,ตํ่า
กว,า   8   ชั่วโมงก,อนเข�าทํางาน     และถ�าพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม,ได�รับการพักผ,อน
ดังกล,าวหรือมาไม,ครบจํานวน  หรือละท้ิงหน�าท่ีบริษัทผู�รับจ�างจะต�องยอมให�ปรับเปAนรายวันในอัตราวันละ 600 
บาท ต,อผลัด ต,อคน   

18. การหักเงินค,าจ�างกรณีผู�รับจ�าง   หรือพนักงานของผู�รับจ�างไม,มาทํางานหรือมาทํางานไม, 

ครบตามจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนดไว�ในสัญญา   ผู�ว,าจ�างจะหักค,าจ�างตามสัดส,วนของเงินท่ีผู�รับจ�างพึงได�รับในแต,ละ
วันจากอัตราค,าจ�างรายเดือน 

19. “ผู�รับจ�าง” ตามสัญญาจ�างเหมาบริการ  ไม,มี  ฐานะเปAนลูกจ�างของส,วนราชการ     “ผู�ว,าจ�าง”  
ตามระเบียบบริหารงานบุคคลของทางราชการ  และ “ผู�รับจ�าง”  ตามสัญญาจ�างเหมาบริการ ไม,มีฐานะเปAนลูกจ�าง
ของส,วนราชการ  “ผู�ว,าจ�าง”  ตามกฎหมายแรงงาน 

20. ในบรรดาความรับผิดชอบท้ังปวงท่ีจะพึงมีต,อเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยตามกฎหมาย 
แรงงานฉบับท่ีใช�บังคับอยู,ตกเปAนหน�าท่ีของผู�รับจ�าง 

21. การส,งมอบงานจ�างนับแต,วันทําสัญญา  “ผู�รับจ�าง” ต�องส,งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน 
22. “ผู�ว,าจ�าง” จะประเมินผลการดําเนินงานของผู�รับจ�างทุก 3 เดือน หากผลการดําเนินงาน 

ไม,เปAนท่ีน,าพอใจ ผู�ว,าจ�างสงวนสิทธิท่ีจะขอยกเลิกสัญญา 


