
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ขอบเขตของงาน  

 “ผู้รับจ้าง”  ต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1.  รายละเอียดสถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” 

 1.1   ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบด้วย 

        1.1 คณะบริหารธุรกิจ  เลขที่  86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

    10300  โทร. 02-2829101 

        1.2  คณะศิลปศาสตร์  เลขที่  86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

    10300  โทร. 02-2829102 

        1.3  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   เลขที่  517  ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตร     

                       ลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300  โทร. 02-6299152-7 

2.  พื้นที่ในการรับผิดชอบ 

 2.1  คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีจุดประจ า ดังนี้ 

  - บริเวณประตู 1  (อาคารเรียน 2)   

      - ผลัดที่  1     จ านวน  2  คน 

              - ผลัดที่  2     จ านวน  1  คน 

  - บริเวณประตู 4  (ถนนทางเข้าอาคารมงคลอาภา และบริเวณลานจอดรถ) 

    - ผลัดที่  1     จ านวน  2  คน 

             - ผลัดที่  2      จ านวน  1  คน 

 2.2  คณะศิลปศาสตร์    พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีจุดประจ า ดังนี้ 

  - บริเวณประตู  2  (ถนนทางเข้าอาคาร 1) 

    - ผลัดที่  1     จ านวน  2  คน 

             - ผลัดที่  2     จ านวน  1  คน 

  - บริเวณประตู  6  (อาคารโรงแรม) 

    - ผลัดที่  1     จ านวน  1  คน 

             -  ผลัดที่  2     จ านวน  1  คน 



 2.3   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   พ้ืนที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมี      

จุดประจ า ดังนี้ 

  - บริเวณทางเข้า- ออก (ประตูด้านถนนนครสวรรค์) 

    - ผลัดที่  1     จ านวน  1  คน 

             - ผลัดที่  2     จ านวน  1  คน 

 2.4   ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   พื้นที่ภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ 

    - ผลัดที่  2     จ านวน  1  คน 

3.  รายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” 

 3.1  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะประกอบด้วย 

  3.1.1  หัวหน้าชุด         1 คน 

  3.1.2  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   13      คน 

           รวมทั้งสิ้น     14 คน 

  3.1.3  นอกจากนี้ ต้องจัดสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย 

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกวัน ดังนี้ 

1. วันปฏิบัติราชการตามปกติ  2  ผลัด ผลัดละ     12  ชั่วโมง  โดย 

   ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา  07.00  น.  ถึงเวลา  19.00 น.  

   ผลัดที่  2  เริ่มตั้งแต่เวลา  19.00  น.  ถึงเวลา  07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

1.  วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่   2  ผลัด ผลัดละ     12  ชั่วโมง  โดย 

     ผลัดที่  1  เริ่มตั้งแต่เวลา  07.00  น.  ถึงเวลา  19.00 น. 

  ผลัดที่  2  เริ่มตั้งแต่เวลา  19.00  น.  ถึงเวลา  07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

4.  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 4.1 มีสัญชาติไทย 

 4.2 เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี และไม่เกิน 60 ปี 

 4.3 สุขภาพแข็งแรง 

 4.4 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป.6 หรือเทียบเท่า 

 4.5 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา 

 4.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 4.7 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 

 



5.  ระยะเวลาการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะบริหารธุรกิจ,  คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลา  12  เดือน    นับตั้งแต่วันที่  1 

ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30 กันยายน  2558  ทั้งนี้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์กรมหลวง 

เขตอุดมศักดิ์ โดยคณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์  และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมีสิทธิที่

จะประเมินผลงานของผู้รับจ้างและใช้สิทธิบอกเลิกจ้างล่วงหน้า 30  วัน   หนว่ยงานของผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ    เว้นแต่จะคิดค่าจ้างโดยเฉลี่ยตามส่วนจนถึงวันที่ให้บริการแก่มหาวิทยา 

ลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะบริหารธุรกิจ,  คณะศิลปศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมและออกแบบแฟชั่น 

ตามสัญญาเท่านั้น 

6.  หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

 6.1  ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของ

มหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจเลี่ยงได้ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ “ผู้รับจ้าง” 

ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานทดแทนทันที  แต่ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่

ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน โดย “ผู้รับจ้าง” หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ “ผู้ว่าจ้าง” หรือผู้แทนของ 

“ผู้ว่าจ้าง” ทราบก่อนทุกครั้งและหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระท าด้วย

ประการใด ๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ว่าผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เสมือนว่าเป็นการกระท าของ “ผู้รับจ้าง” 

ซ่ึง “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบทุกประการ 

 6.2  แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย “ผู้รับจ้าง” ที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ  ให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา  และเมื่อ

มีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการทุกครั้ง 

 6.3  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องมอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

   (1)  บันทึกการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อในแต่ละวัน 

   (2)  ตรวจตราบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้า-ออก  ภายในพ้ืนที่ของคณะต่าง ๆ โดย

สังเกตจากสติกเกอร์หน้ารถ   จัดให้มีการแลกบัตร 

   (3)  ก ากับการบริเวณจุดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมให้เป็นระเบียบและความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

   (4)  ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร รวมถึง

ยานพาหนะและเครื่องมือต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่ท่ีรับผิดชอบไม่ให้เกิดการสูญหายหรือถูกท าลาย 



 

   (5)  ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางที่ไม่ดี  เมื่อทราบแน่ชัดให้จับกุม พร้อมทั้ง

รายงานให้ “ผู้ว่าจ้าง” หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างทราบต่อไป 

   (6)  ตรวจตราบริเวณโดยรอบ ๆ ของตัวอาคารของคณะต่าง ๆ  ให้อยู่ในความเรียบร้อย   

   (7)  เขียนรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบัติงานเพ่ือรายงานต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับ

มอบหมายจากผู้ว่าจ้างทุกวัน 

   (8)  ในกรณีที่เป็นวันหยุดราชการให้รวบรวมเอกสาร พัสดุ หรือสิ่งของทางราชการที่ได้รับใน

ระหว่างอยู่เวร รวมทั้งแบบรายงานการอยู่เวรและการตรวจเวรพร้อมทั้งจัดท าบัญชีส่งมอบต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน

ของผู้ว่าจ้างในวันเปิดท าการวันแรก 

  6.4  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ   หรือหัวหนา้งานอาคารสถานที่

อย่างเคร่งครัด  และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความเคารพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

และจะต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ 

  6.5  ในกรณีที่ทรัยพ์สินของมหาวิทยาลัยฯ ถูกท าลายเสียหายหรือสูญหาย  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม  

หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น  เว้นแต่ หน่วยงานของผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความ

เสียหายหรือสูญหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 6.6  ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อ

บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อ่ืน  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขั้นนั้นด้วย

ตนเอง 

 6.7  หากหน่วยงานของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระท าผิดต่อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  มหาวิทยาลัยฯ 

มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

 6.8  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

ที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้ในภายหน้าอันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  ในกรณีที่

มีเหตุอันสมควรแก่มหาวิทยาลัยฯ สามารถมีค าสั่งหรือวางระเบียบให้พนักงานรักษาความปลอดภัยท าการตรวจค้น 

บุคคลหรือยานพาหนะในบริเวณท่ีพนักงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย  ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ

ตามโดยเคร่งครัด 

 6.9  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเสนอรายงานต่อไปนี้    ต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่เป็นประจ า

ตามท่ีก าหนด  

   (1)  บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 

   (2)  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า –ออก 



   (3)  รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

   (4)  หน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควร 

 7.  หนว่ยงานของผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบข้องบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 

 8.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ ในกรณีท่ีทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหาย หรือปรากฏร่องรอยของงการงัดแงะ  ถูกท าลาย หรือสูญหายเนื่องจากการ

กระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของหน่วยงานของผู้รับจ้าง  หรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นตามราคาประเมินของผู้ว่าจ้าง 

 9.  หนว่ยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันและ

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 12 

ชั่วโมง (ยกเว้นการควงเวรเพื่อเปลี่ยนผลัด ทุกวันที่ 1, 15) 

 10.  ตรวจสอบบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ด้านการ

ตรวจค้นบุคคลนั้นด้วย   ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามา

ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

 11.  ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว  ๆ  ไป  โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย  การโจรกรรม  วินาศกรรม และอ่ืน ๆ  

รวมถึงการช่วยกันขจัดการสูญหายโดยเปล่าประโยชน์ เช่น  ช่วยปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ที่เปิดทิ้งไว้ 

 12.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  

ที่น าเข้า-ออก บริเวณท่ีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลาปฏิบัติหน้าที่ 

 13.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย     ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ 

บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์ท่ี

ใช้ในการจัดการจราจร เช่น แผงกั้นติดไฟกระพริบ  กรวยสะท้องแสง  ไฟฉายสปอร์ตไลท์  บันทึกเวลาเข้า-ออก เวร

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าตัว  อุปกรณ์ตรวจเวรยาม  สมุดบันทึกประจ าวัน 

แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 14.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย เช่น วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง/นาย/ผลัด  ไฟฉาย  กระบอง นกหวีดประจ ากาย นายละ 1 อัน/นาย/ผลัด 

 15.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้ เช่น บัตร

อนุญาตผ่านเข้า-ออก ของยานพาหนะ เป็นต้น 

 16.  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดสายตรวจดูแลความเรียบร้อยให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยฯ 



 17.  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าท างาน  จะต้องมีเวลาในการพักผ่อนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง

ก่อนเข้าท างาน   และถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับการพักผ่อนดังกล่าว หรือมาไม่

ครบจ านวน  หรือละทิ้งหน้าที่  ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ปรับเป็นรายวัน  ในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินค่าจ้างต่อ

เดือนตามสัญญาแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

 18.  กรณี “ผู้รับจ้าง”ไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาแทนให้ปรับวันละ 354 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่

บาทถ้วน) 

 19.  การจ้างนี้ไม่ท าให้ “ผู้รับจ้าง” และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” มีฐานะเป็นลูกจ้าง

ของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกฎหมายแรงงาน 

 20.  ในบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงของมหาวิทยาลัยฯ ตามกฎหมายแรงงานฉบับที่ใช้บังคับอยู่ตกเป็น

หน้าที่ของผู้รับจ้าง 

 

 


