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รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง 
งานรักษาความปลอดภัย  

ขอบเขตของงาน 
     “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
1. รายละเอียดสถานที่ของ “ผู้ว่าจ้าง” 

1.1 สถานที่ตั้ง (ศูนย์เทเวศร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท ์0 2281 0487  

- พ้ืนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ประมาณ 6 ไร่ ประกอบด้วย 
อาคารจ านวน  6 หลัง ดังนี้ 

- อาคารส านักงานอธิการบดี 
- อาคารวิทยบริการและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
- อาคาร 1(ตึกบ่อปลา)  
- D-HALL 
- อาคารเรียน 5 ชั้น (โรงอาหาร)(อาคาร 4) 
- อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 ชั้น  

1.2 สถานที่ตั้ง (ศูนย์โชติเวช) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เลขท่ี 168  ถนนศรีอยุธยา   
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท์  0 2665-3777  

- พ้ืนที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา ประกอบด้วย  
พ้ืนที่ 2 ส่วน ดังนี้ 

 -  พ้ืนที่ส่วนที่ 1 ฝั่งขวามือ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา ประกอบด้วย 
  1) อาคาร 1  อาคารเรียน  (ก าลังก่อสร้างใหม่) 
  2) อาคาร 4  อาคารเรียน , ส านักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
  3) อาคาร 5  อาคารเรียน  
  4) อาคาร 6  อาคารเรียน , ส านักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 -  พ้ืนที่ส่วนที่ 2 ฝั่งซ้ายมือ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 06 ตารางวา  
                    1) อาคารเรือนปัญญา  1  หลัง    

 1.3 สถานที่ตั้ง (ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ง
ประกอบด้วย 
        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  
แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300  โทร. 02-6299152-7 
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2. รายละเอียดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” 
2.1  ศูนย์เทเวศร์  

หัวหน้าชุด    2 คน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  10 คน 
รวมทั้งสิ้น    12 คน 
- จัดสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกวัน 

2.2  ศูนย์โชติเวช  
หัวหน้าชุด    1 คน 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  5 คน 
รวมทั้งสิ้น    6   คน 
- ต้องจัดสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย  
- ต้องจัดพนักงานชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุ กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- นอกจากนี้ต้องจัดสายตรวจ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้วา่จ้างดว้ย 

2.3 ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 หัวหน้าชุด        1 คน 
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   13      คน (หญิง 1 คน ชาย 12 คน) 
 รวมทั้งสิ้น    14 คน 
 - นอกจากนี้ ต้องจัดสายตรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย 
 รวมทั้งสิ้น    32 คน 
 หัวหน้าชุด        4 คน 
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   28      คน (หญิง 1 คน ชาย 27 คน) 
 
3. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

3.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีคุณสมบัติดังนี้ 
-  มีสัญชาติไทย 
-  อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
-  สุขภาพแข็งแรง 
-  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ป. 6  หรือเทียบเท่า 
-  เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา 
-  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานฐานละทิ้งหน้าที่ หรือ ทุจริตต่อหน้าที่ 
-  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 
-  ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าเป็นบุคคลที่ต้องคดีอาญา

และอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาด าเนินคดี 
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3.2 หัวหน้าชุด  นอกจากต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ 3.1 แล้ว ต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้  

- อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 

- เคยท างานรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- มีลักษณะการเป็นผู้น าและสามารถสรุปรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
4. ระยะเวลาการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช  
และ ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 11 เดือน  
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  ถึง  30  กันยายน 2559  
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิ์ที่จะประเมินผลงานของผู้รับจ้างและใช้สิทธิ์บอกเลิกจ้างได้ทันทีตามที่
มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและหน่วยงานของผู้รับจ้างจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทน
หรือค่าเสียหายใดๆ เว้นแต่จะคิดค่าจ้างโดยเฉลี่ยตามส่วนจนถึงวันที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ ตามสัญญา
เท่านั้น 
 
5. ช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่และจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

5.1 ศูนย์เทเวศร์ 
- วันปฏิบัติราชการตามปกติ 2  ผลัด ๆ ละ  12  ชั่วโมง  โดย         

ผลัดที่ 1  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 น.ถึง  18.00 น.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 7 คน และ 
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา  18.00 น.ถึง  06.00 น.  ของวันรุ่งขึ้น  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน 

-  วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 2  ผลัด  ๆ  ละ   12  ชั่วโมง  โดย 
ผลัดที่ 1  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00 น.ถึง  18.00 น. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 7 คน และ 
ผลัดที่ 2  เริ่มตั้งแต่เวลา  18.00 น.ถึง  06.00 น.  ของวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 คน 

5.2 ศูนย์โชติเวช 
           - วันปฏิบัติราชการตามปกติ  2  ผลัด  ๆ ละ 12 ชั่วโมง  โดย 

ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 คน และ  
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 คน 

           - วันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 2 ผลัด ๆ ละ 12 ชั่วโมง โดย 
ผลัดที่ 1 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.0 น. ถึง 19.00 น. พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 คน และ 
ผลัดที่ 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 19.0 น. ถึง 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 คน 
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5.3 ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
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 

 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 

 
6. หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

- แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย “ผู้รับจ้าง” ที่จะปฏิบัติงานตามระเบียบ   
ข้อบังคับ  และค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ 
และเม่ือมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันท าการทุกครั้ง 

- ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งของ 
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติ
หน้าที่ หากมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจเลี่ยงได้ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
“ผู้รับจ้าง” ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานทดแทนทันที  แต่ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน โดย “ผู้รับจ้าง” หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ “ผู้ว่าจ้าง” หรือ
ผู้แทนของ “ผู้ว่าจ้าง” ทราบก่อนทุกครั้งและหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าว
กระท าด้วยประการใด ๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ว่าผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เสมือนว่าเป็นการกระท า
ของ “ผู้รับจ้าง” ซ่ึง “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบทุกประการ 

- หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันและ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่
เกิน 12 ชั่วโมง กรณีการควงเวรต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัย หากฝ่าฟืนผู้รับจ้างยินยอม
ให้ปรับ  300 บาท/นาย/ผลัด  

- การขอเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือการจัดมาทดแทนขอให้บริษัทแจ้งมหาวิทยาลัยเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ภายใน 3 วัน โดยให้แจ้งด้วยวาจาภายในวันนั้นและส่งส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยมาให้มหาวิทยาลัยด้วย 

- ประจ าจุดต่อไปจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมาทดแทน กรณีเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยกะทันหัน  บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในเวลา  2 ชั่วโมง                                                        

- กรณีส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล่าช้าให้ปรับ ช่ัวโมงละ 300 บาท แต่ไม่เกินผลัดละ  1,000 บาท 
- กรณีบริษัทไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาแทนให้ปรับ ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ปรับเป็น 

รายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญารวมกับค่าแรง 300 บาทต่อคน 
- กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีสภาพไม่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะต้องเปลี่ยนตัว 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 
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- ชุดเครื่องแบบการแต่งกาย ให้ผู้รับจ้างน าเสนอรูปแบบเป็นภาพถ่ายในวันที่เสนอราคา 
(ไม่รับพิจารณาชุดซาฟารี) และ ผู้รับจ้างจะต้องมอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแต่งกายตามชุด
เครื่องแบบของผู้รับจ้าง  มีตราเครื่องหมายและติดบัตรประจ าตัว ให้เรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน ถ้าแต่งกายไม่
สุภาพเรียบร้อยตามชุดเครื่องแบบของผู้รับจ้าง ให้ปรับครั้งละ  300  บาท/นาย/ครั้ง 

- กรณีหลับเวร มีภาพถ่ายประกอบ ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ  300 บาท/นาย/ครั้ง 
- มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลงลายมือชื่อหรือการตอกบัตรลงเวลาทุก  

1-2 ชั่วโมง หรือตามที่หน่วยงานก าหนด หากปรากฏว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการลงลายมือชื่อหรือการตอกบัตร
ในทุก 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่หน่วยงานก าหนด ให้ปรับ ครั้งละ 100 บาท/นาย/ครั้ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 

-  ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีการตรวจแถวก่อนส่งมอบงานแต่ละผลัด 
 

7. หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องมอบหมายให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
7.1 ศูนย์เทเวศร์ 

7.1.1 ประจ าตามจุดที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติของ 
มหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ภายในบริเวณอาคารรวมถึงยานพาหนะและเครื่องมือต่าง ๆ บริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบไม่ให้
เกิดการสูญหายหรือถูกท าลาย 

7.1.2 ประตูบริเวณทางเข้า-ออก ให้ เปิด-ปิด ประตู ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
พร้อมรับส่งบัตร แลกบัตร ให้รถทุกคันที่ผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย 

7.1.3 ตรวจบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้าออก พ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯโดยตรวจ 
สติกเกอร์ ตรวจดูการบรรทุกสิ่งของ ประตูทางเข้า และประตูทางออกท้ัง 2 ด้าน 

7.1.4 บันทึกการเข้าออก รถราชการและบุคคลภายนอก 
7.1.5 เปิด-ปิด ประตูอาคารตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และบันทึกการเข้าออกอาคาร 

ต่างๆ ของบุคคลภายนอก 
7.1.6 จัดระบบการจราจรให้เรียบร้อย  ก ากับการจราจรบริเวณจุดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตาม 

ความเหมาะสมให้เป็น ระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
7.1.7 ตรวจดูความเรียบร้อยรอบอาคารทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัยฯ 
7.1.8 ระงับเหตุร้าย และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับขั้น 
7.1.9 ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางท่ีไม่ดี เมื่อทราบแน่ชัดให้จับกุม หรือ 

ผลักดันมิให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือประสงค์ร้ายออกจากพ้ืนที่  พร้อมทั้งรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 

7.1.10 อ านวยความสะดวกในการจอดรถของบุคลากรภายใน และผู้ที่มาติดต่อราชการด้วย 
ความสุภาพ 

7.1.11 รับโทรศัพท์และจดบันทึก กรณีที่มีการฝากข้อความถึงบุคลากรภายในพร้อมน าบันทึก 
ข้อความส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

7.1.12 แจ้งเรื่องบันทึกเหตุการณ์ที่รับผิดชอบ 
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7.1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน 
7.1.14 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเสนอรายงานต่อไปนี้ ต่อผู้อ านวยการกองกลาง 

เป็นประจ าตามท่ีก าหนด 
 บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 
 บันทึกเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า-ออก 
 บันทึกการผ่านเข้า-ออกอาคารต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย   
 รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 บันทึกตามหน้าที่อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นควรก าหนด 

7.1.15 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือผู้อ านวยการ 
กองกลางอย่างเคร่งครัด และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และจะต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเป็นที่ประทับใจ  หากมีการ
ละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวและก่อให้เกิดการเสียภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ในสาธารณชน  มหาวิทยาลัย มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที  โดยหน่วยงานของผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได ้

7.1.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ถูกท าลายเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าด้วยสาเหตุ 
ใด ๆ ก็ตาม  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของผู้รับจ้างจะพิสูจน์
ได้ว่าความเสียหายหรือสูญเสียนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

7.1.17 ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการใด ๆ อันเป็น 
การละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้
กระท าข้ึนนั้นด้วยตนเอง 

7.1.18 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆของ 
มหาวิทยาลัย ที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้ในภายหน้าอันเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครัด  ในกรณีมีเหตุอันสมควรมหาวิทยาลัย สามารถมีค าสั่ง หรือวางระเบียบให้พนักงานรักษาความปลอดภัย  
ท าการตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะในบริเวณที่พนักงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งพนักงาน
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

7.1.19 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ 
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

7.1.20 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ในกรณีท่ี 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้รับความเสียหายถูกท าลายหรือสูญหาย เนื่องจากการกระท า หรืองดเว้น การ
กระท าหรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของหน่วยงานของ ผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง 

7.1.21 ตรวจสอบบุคคลต่างๆท่ีจะเข้ามาในมหาวิทยาลัย โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติ 
หน้าที่ด้านการตรวจค้นบุคคลนั้นด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึง
ประสงค์ไม่ให้เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย ด้วย 
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7.1.22 ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรม วินาศกรรม 
และอ่ืนๆ รวมถึงการช่วยกันขจัดการสูญหายโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ช่วยปิดน้ า ปิดไฟ ที่เปิดทิ้งไว้ 

7.1.23 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแล 
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่น าเข้าออก บริเวณท่ีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

7.1.24 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมมาให้บริการแก่มหาวิทยาลัย โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่   ค่าจ้างแรงงาน  ค่า
เครื่องแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการจารจร เช่น แผงกั้นติดไฟกระพริบ,กรวยสะท้อนแสง,ไฟฉายสปอร์ตไลท์ 
อุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก เวรการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในก ากับ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าตัว อุปกรณ์
ตรวจเวรยาม สมุดบันทึกประจ าวัน แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานเองทั้งสิ้น 

7.1.25 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงาน 
รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

-   วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง /นาย / ผลัด 
-   ไฟฉาย 1 ชุด/จุด (เฉพาะผลัดกลางคืน) 
-   กระบองและนกหวีดประจ ากาย นายละ 1อัน/นาย/ผลัด  

7.1.26 หนว่ยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดระบบการรักษาความ 
ปลอดภัยให้ เช่น    บัตรอนุญาตผ่านเข้าออกของบุคลและยานพาหนะ เป็นต้น 

7.1.27 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดสายตรวจดูแลความเรียบร้อยให้พนักงานปฏิบัติตาม 
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

7.1.28 พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าท างาน จะต้องมีเวลาในการพักผ่อนมาแล้วไม่ต่ า 
กว่า 8 ชั่วโมงก่อนเข้าท างาน และถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับการพักผ่อน
ดังกล่าวหรือมาไม่ครบจ านวน  หรือละทิ้งหน้าที่ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของ
วงเงินค่าจ้างท้ังหมดตามสัญญาแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ100(หนึ่งร้อยบาท)  

7.1.29 การจ้างนี้  ไม่ท าให้  “ผู้รับจ้าง”  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง”มี 
ฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกฎหมายแรงงาน 

7.1.30 ในบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงของมหาวิทยาลัยฯ ตามกฎหมายแรงงานฉบับที่ใช้ 
บังคับอยู่ตกเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง 

7.1.31 หากหน่วยงานของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระท าผิดต่อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  
มหาวิทยาลัย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

7.2 ศูนย์โชติเวช 
7.2.1 ประจ าตามจุดที่คณะฯ ก าหนด ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่เป็นสมบัติของคณะ   

ที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร รวมถึงยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆ บริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดการสูญหาย
หรือถูกท าลาย 

7.2.2 ประตูบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมรับ-ส่งบัตร แลกบัตรให้รถทุกคันที่ผ่าน 
เข้า-ออก คณะ 
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7.2.3 ตรวจบุคคลและยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านเข้าออก พ้ืนที่ของคณะ  โดยตรวจดูการ 
บรรทุกสิ่งของประตูทางเข้าและประตูทางออก ทั้ง 2 ด้าน 

7.2.4 บันทึกการเข้า-ออก รถราชการและรถบุคคลภายนอก 
7.2.5 บันทึกการเข้า-ออก อาคารต่างๆ ของบุคคลภายนอก 
7.2.6 จัดระบบการจราจรให้เรียบร้อย ก ากับการจราจรบริเวณจุดพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

ตามความเหมาะสมให้เป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
7.2.7 ตรวจดูความเรียบร้อยรอบอาคารทุกแห่งภายในคณะ  
7.2.8 ระงับเหตุร้าย และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับขั้น 
7.2.9 ตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางท่ีไม่ดี เมื่อทราบแน่ชัดให้จับกุม  

หรือผลักดันมิให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือประสงค์ร้าย ออกจากพ้ืนที่ พร้อมทั้งรายงานให้คณะทราบ
ต่อไป 

7.2.10 อ านวยความสะดวกในการจอดรถของบุคลากรภายใน และผู้มาติดต่อราชการ 
ด้วยความสุภาพ 

7.2.11 รับโทรศัพท์และจดบันทึก กรณีที่มีการฝากข้อความถึงบุคลากรภายใน พร้อม 
น าบันทึกข้อความส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

7.2.12 แจ้งเรื่องบันทึกเหตุการณ์ที่รับผิดชอบ 
7.2.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทน 
7.2.14 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเสนอรายงานต่อไปนี้ ต่อผู้ช่วยคณบดี 

งานอาคารสถานที่ เป็นประจ าตามท่ีก าหนด 
   -  บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 
   -  บันทึกเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า-ออก 
- บันทึกการผ่านเข้า-ออกอาคารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
- บันทึกตามหน้าที่อ่ืนๆ ที่คณะ  เห็นควรก าหนด 

7.2.15 หน่วยงานผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของคณะ หรือผู้ซึ่งทางคณะ  
มอบหมาย อย่างเคร่งครัดและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าห้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และจะต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจ หากมีการ
ละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวและก่อให้เกิดการเสียภาพพจน์ของคณะ  ในสาธารณชน   คณะ มีสิทธ์บอกเลิกสัญญา
จ้างได้ทันที โดยหน่วยงานของผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 

7.2.16 ในกรณีที่ทรัพย์สินของคณะ  ถูกท าลายเสียหาย หรือสูญหาย ไม่ว่าสาเหตุ 
ใดๆ ก็ตาม หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น เว้นแต่หน่วยงานของผู้รับจ้างพิสูจน์ได้ว่า
ความเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย   
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7.2.17 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการใดๆ  
อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบในบรรดาความ
เสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเอง 

7.2.18 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง 
ต่างๆ ของคณะ  ที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้ และท่ีจะออกใช้ในภายหน้า อันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดย
เคร่งครัด ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะ  สามารถมีค าสั่ง หรือวางระเบียบให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ท าการ
ตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะในบริเวณท่ีพนักงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งพนักงานดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

7.2.19 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องควบคุม ดูแล บังคับ บัญชาพนักงานรักษา 
ความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและค าสั่งของคณะ หรือผู้ซึ่งคณะ มอบหมาย 

7.2.20 หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่คณะ ในกรณีท่ี 
ทรัพย์สินของคณะ ได้รับความเสียหายถูกท าลายหรือสูญหาย เนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือ
ความบกพร่องต่อหน้าที่ ของหน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” หรอืพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” 

7.2.21 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย มา 
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง 

7.2.22 ตรวจสอบบุคคลต่างๆ ที่จะเข้ามาภายในคณะ โดยการสอบถาม และอาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการตรวจค้นบุคคลนั้นด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่
พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาภายในคณะ ด้วย 

7.2.23 ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย การโจรกรรม  
วินาศกรรม และอ่ืนๆ รวมถึงการช่วยกันขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น ช่วยปิดน้ า ปิดไฟที่เปิดทิ้งไว้ 
เป็นต้น 

7.2.24 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย  
ตรวจตรา ดูแลทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง”  ที่น าเข้า-ออก บริเวณท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 

7.2.25 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมให้บริการแก่คณะฯ โดย “ผู้รับจ้าง” จะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ค่า
เครื่องแบบ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการจราจร เช่น แผงกั้นติดไฟกระพริบ กรวยสะท้อนแสง ไฟฉายสปอร์ต
ไลท์ อุปกรณ์การบันทึกเวลาเข้า-ออกเวรปฏิบัติหน้าที่พนักงานในก ากับ เครื่องมือเครื่องใช้ประจ าตัว อุปกรณ์
ตรวจเวรยาม สมุดบันทึกประจ าวัน แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยเองทั้งสิ้น  

7.2.26 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาเครื่องมือสื่อสารเพ่ือให้พนักงานรักษา 
ความปลอดภัยใช้ติดต่อ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน อย่างน้อย 2 เครื่อง ต่อ ผลัด 

7.2.27 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดระบบการรักษา 
ความปลอดภัยให้ เช่น บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ เป็นต้น 
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7.2.28 หน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดสายตรวจ ดูแลความเรียบร้อยให้พนักงาน 

ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับของทางคณะ  
7.2.29 พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าท างาน จะต้องมีเวลาในการพักผ่อนมาแล้ว 

ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงก่อนเข้าปฏิบัติงานและถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับการ
พักผ่อนดังกล่าว หรือมาไม่ครบจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงาน หรอืละทิ้งหน้าที่ ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดสัญญา แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท 

7.2.30 การจ้างนี้ ไม่ท าให้ “ผู้รับจ้าง” และพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง”  
มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกฎหมายแรงงาน 

7.2.31 ในบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงของคณะ ตามกฎหมายแรงงานฉบับที่ใช้บังคับอยู่  
ตกเป็นหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” 

7.2.32 หากหน่วยงานของ “ผู้รับจ้าง” ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระท าผิดต่อสัญญา 
ข้อหนึ่งข้อใด  คณะ มีสิทธิบอกสัญญาได้ทันที  

7.3 ศูนย์วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
   (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 
  -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ   หรือหัวหน้างานอาคารสถานที่อย่าง
เคร่งครัด  และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องให้ความเคารพข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และ
จะต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ 
  -  ในกรณีที่ทรัยพ์สินของมหาวิทยาลัยฯ ถูกท าลายเสียหายหรือสูญหาย  ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม  
หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น  เว้นแต่ หน่วยงานของผู้รับจ้างจะพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายหรือสูญหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
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 -  ในระหว่างการปฏิบัติงานถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยได้กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินผู้อ่ืน  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขั้นนั้นด้วย
ตนเอง 
 -  หากหน่วยงานของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระท าผิดต่อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด  มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 -  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ที่ใช้อยู่ในขณะท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้ในภายหน้าอันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด  ในกรณีท่ี
มีเหตุอันสมควรแก่มหาวิทยาลัยฯ สามารถมีค าสั่งหรือวางระเบียบให้พนักงานรักษาความปลอดภัยท าการตรวจค้น 
บุคคลหรือยานพาหนะในบริเวณท่ีพนักงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย  ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด 
 -  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องเสนอรายงานต่อไปนี้    ต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่เป็นประจ า
ตามท่ีก าหนด  
   (1)  บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน 
   (2)  บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับยานพาหนะเข้า –ออก 
   (3)  รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
   (4)  หน้าที่อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควร 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้องบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ ในกรณีที่ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความเสียหาย หรือปรากฏร่องรอยของงการงัดแงะ  ถูกท าลาย หรือสูญหายเนื่องจากการ
กระท าหรืองดเว้นการกระท าหรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของหน่วยงานของผู้รับจ้าง  หรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นตามราคาประเมินของผู้ว่าจ้าง 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวันและ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 12 
ชั่วโมง (ยกเว้นการควงเวรเพื่อเปลี่ยนผลัด ทุกวันที่ 1, 15) 
 -  ตรวจสอบบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยการสอบถามและอาจปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ตรวจค้นบุคคลนั้นด้วย   ในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามา
ในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
 -  ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว  ๆ  ไป  โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย  การโจรกรรม  วินาศกรรม และอ่ืน ๆ  
รวมถึงการช่วยกันขจัดการสูญหายโดยเปล่าประโยชน์ เช่น  ช่วยปิดน้ า ปิดไฟฟ้า ที่เปิดทิ้งไว้ 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  
ที่น าเข้า-ออก บริเวณท่ีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
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 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย     ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ 
บริการแก่มหาวิทยาลัยฯ  โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าเครื่องแบบ  อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการจัดการจราจร เช่น แผงกั้นติดไฟกระพริบ  กรวยสะท้องแสง  ไฟฉายสปอร์ตไลท์  บันทึกเวลาเข้า-ออก เวร
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก ากับเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าตัว  อุปกรณ์ตรวจเวรยาม  สมุดบันทึกประจ าวัน 
แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เช่น วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง/นาย/ผลัด  ไฟฉาย  กระบอง นกหวีดประจ ากาย นายละ 1 อัน/นาย/ผลัด 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้ เช่น บัตร
อนุญาตผ่านเข้า-ออก ของยานพาหนะ เป็นต้น 
 -  หน่วยงานของผู้รับจ้างจะต้องจัดสายตรวจดูแลความเรียบร้อยให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 -  พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้าท างาน  จะต้องมีเวลาในการพักผ่อนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง
ก่อนเข้าท างาน   และถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับการพักผ่อนดังกล่าว หรือมาไม่
ครบจ านวน  หรือละทิ้งหน้าที่  ผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ปรับเป็นรายวัน  ในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินค่าจ้างต่อ
เดือนตามสัญญาแต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
 -  กรณี “ผู้รับจ้าง”ไม่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาแทนให้ปรับผลัดละ ,1000 บาท 
 -  การจ้างนี้ไม่ท าให้ “ผู้รับจ้าง” และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ “ผู้รับจ้าง” มีฐานะเป็นลูกจ้าง
ของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกฎหมายแรงงาน 
 -  ในบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงของมหาวิทยาลัยฯ ตามกฎหมายแรงงานฉบับที่ใช้บังคับอยู่ตกเป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้าง 


