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รายละเอียดขอบเขตของงาน 
รายการ ประมูลงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

อาคารส านักงาน  อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ  ศนูย์กีฬา  บ้านพักข้าราชการ หอพักฝึกอบรม 
บ้านพักบุคลากร ศูนย์รังสิต สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี   

ความปลอดภัยนอกพื้นที่อาคาร  และงานจราจร 
******************************************* 

1.  ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดใช้อาคารและสถานที่ กลุ่มอาคารส านักงาน อาคารเรียน 
อาคารปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา อาคารหอพักนักศึกษา บ้านพักรับรอง บ้านพักบุคลากร พ้ืนที่นอกอาคาร และ
การจราจร โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก ที่ท ากิจกรรม และพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการใน
ขั้นตอนการก าหนดรายละเอียด เงื่อนไขและข้อก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง เพ่ือ
เข้าด าเนินการงานรักษา   ความปลอดภัยของอาคาร และสถานที่ให้มีความเรียบร้อยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (Electronic Bidding 
: e - Bidding)  
 2.2 เพ่ือให้การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างกว้างขวาง 
ยุติธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสในการแข่งขัน และสามารถตรวจสอบได้ 
 2.3 เพ่ือให้งานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จตามแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
  3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
  3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
  3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการรักษาความปลอดภัย ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องแนบส าเนาสัญญาคู่ฉบับที่มีบัญชีปริมาณงานหรือ
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ขอบเขตงานที่แสดงถึงลักษณะผลงานที่จัดเจน   และแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 3.8 ผู้เสนอราคา ต้องแสดงส าเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558 ยื่นพร้อมเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.9 ผู้เสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001 ; 20xx) และได้รับการรับรอง 
(Certification) มาตรฐานดังกล่าวด้วย ยื่นพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  3.11 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   3.12 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3.13 ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 60 ราย มาพร้อมกับ
เอกสารเสนอราคา โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เสนอชื่อมานั้น ต้องไม่พบสารเสพติด ประเภทเมทแอม
เฟตามีน โดยแสดงเป็นใบรับรองผลการตรวจจากโรงพยาบาลธัญรักษ์ และต้องผ่านการตรวจประวัติ
อาชญากรรมด้วยวิธิพิมพ์ลายนิ้วมือจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรมของภาครัฐ ซึ่งผลการ
ตรวจสารเสพติดและประวัติอาชญากรรมนี้ต้องตรวจก่อนเสนอราคาไม่เกิน 90 วัน   
 
4. รายละเอียดเงื่อนไขข้อก าหนด 
 - ดังรายระเอียดแนบท้าย 
5. ราคาสูงสุด  
 - 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
7. ระยะเวลาการจัดจ้าง 
 จ านวน 12 เดือน 
 
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3040 โทรสาร      
0 2577 1150 

 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?site=webhp&q=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZypaw-8fVAhXJL48KHWY-DBIQvwUIISgA
https://www.google.co.th/search?site=webhp&q=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZypaw-8fVAhXJL48KHWY-DBIQvwUIISgA
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รายละเอียด 
รายการ ประมูลงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

อาคารส านักงาน  อาคารเรียน  อาคารปฏิบัติการ  ศนูย์กีฬา  บ้านพักข้าราชการ หอพักฝึกอบรม 
บ้านพักบุคลากร ศูนย์รังสิต สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี   

ความปลอดภัยนอกพื้นที่อาคาร  และงานจราจร 
******************************************* 

หมวดที่ 1 
บทน า 

 กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 3040 โทรสาร 0 
2577 1150จะจัดจ้างงานจ้างเหมา บริการงานรักษาความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  

พ้ืนที่ในการจัดจ้างงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย และจ านวนพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
กลุ่มที่ 1  พ้ืนที่ส่วนกลาง กลุ่มอาคารส านักงาน  บ้านพักข้าราชการ หอพักฝึกอบรม  บ้านพักบุคลากร 
ส านักงานอธิการบดี  ความปลอดภัยนอกพ้ืนที่อาคาร  และงานจราจร  
 ดูแลและรับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัย (รายละเอียดตามแผนผังรักษาความปลอดภัยแนบท้าย) ดังนี้ 

ล าดับ รายละเอียดอาคาร 
พนักงานคน 

 
รวม
(คน) 

หมายเหตุ 
ผลัดกลางวัน ผลัดกลางคืน 

1 หัวหน้าชุด 1 1 2  
2 สายตรวจ 6 6 12  
3 ป้อมรักษาการณ์ ที่ 1 2 2 4  
4 ป้อมรักษาการณ์ ที่ 2 2 2 4  
5 ป้อมรักษาการณ์ ที่ 3 1 1 2  
6 ป้อมรักษาการณ์ ที่ 4 2 2 4  
7 ป้อมรักษาการณ์ ที่ 4 (สระว่ายน้ า) 1 1 2  
8 โรงจอดรถ (มทร.ธัญบุรี) 1 1 2  
9 แปลงบัว / เรือนเพาะช า 1 1 2  
10 บ้านพักข้าราชการ 2 2 4  
11 อาคารส านักงานอธิการบดี  ด้านหน้า 1 1 2 ผลัดกลางวันเพศหญิง 
12 อาคารส านักงานอธิการบดี  ด้านหลัง 1 1 2  
 รวม 21 21 42  

 
หมายเหตุ  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย ตามที่ระบุเท่านั้น 
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กลุ่มที่2. อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา ในส่วนที่คณะต่างๆ รับผิดชอบ ก ากับดูแล 

ล าดับ รายละเอียดอาคาร 

พนักงานคน 
 รวม

(คน) 
หมายเหตุ 

ผลัด
กลางวัน 

ผลัด
กลางคืน 

1 โรงยิมเนเซ่ียม , โรงอาหาร 1 1 2 กองพัฒนานักศึกษา 
2 อาคารเรียนรวม  13 ชั้น,โรงอาหาร 3 ชั้น อาคารศิลปกรรม

ศาสตร์ 5 
3 2 5 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 อาคารวิทยบริการ  1 1 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 1 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5 อาคารนาฎศิลป์ และดุริยางค์  1 1 2 คณะศิลปกรรม 
6 อาคารสถาปัตยกรรม  1 1 2 คณะสถาปัตยกรรม 
7 อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1 1 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8 อาคารคระครุศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการ 1 1 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ อาคารสถาบันวิจัยเคมี 2 1 3 คณะวิทยาศาสตร์ 
10 อาคารคณะศิลปศาสตร ์ 1 1 2 คณะศิลปศาสตร์ 
11 กลุ่มอาคารคหกรรมศาสตร์,รร.สาธิตราชมงคล,อาคาร

ปฏิบัติการครัวพวงชมพู 
1 1 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 

12 อาคารบริหารธุรกิจ อาคาร 2, 3 1 1 2 คณะบริหารธุรกิจ 
13 อาคารบริหารธุรกิจ อาคาร 4 1 1 2 คณะบริหารธุรกิจ 
14 กลุ่มอาคารวิศวกรรมปิโตรเคมี โรงแรมราชบงกชศูนย์

พัฒนาบุคลากร,ปิโตรเคมี อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
1 1 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15 กลุ่มอาคารศิลปกรรมศาสตร์ และปฏิบัติการและปฏิบัติการ
ศิลปกรรม อาคารศิลปหัตกรรม ส านักงานคณบดีศิลปกรรม 

1 1 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

16 อาคารศึกษาศาสตร์ 1-2 1 1 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
17 กลุ่มอาคารวิศวกรรมเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร

ปฏิบัติการทดสอบลากจูง ปฏิบัติการการพิมพ์ 
1 1 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18 อาคารสาธิตนวัตรกรรมฝ่ายประถม 1 1 2 ผลัดกลางวันเพศหญิง 
19 กลุ่มอาคารวิศวกรรมสิ่งทอ อาคารปฏิบัติการเคมีสิ่งทอ 

อาคารวิ(ศวกรรมพลาสติก อาคารปฏิบัติการส่ิงทอ 
- 1 1 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

20 กลุ่มอาคารวิศวกรรมเรียนรวม 9 ชั้น อาคารวิศวกรรมการเกษตร 
อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อาคาร
เรียนรวมวิศวกรรม อาคารเรียนรวมศิลปศาสตร์ 

1 1 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

21 กลุ่มอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารปฏิบัติการ - 1 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
22 กลุ่มอาคารธุรการโยธา อาคารวิศวกรรมปฐพี อาคาร

วิศวกรรมแหล่งน้ า  อาคารวิศวกรรมส ารวจ อาคาร
วิศวกรรมโครงสร้าง 

- 1 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

23 กลุ่มอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
ก าลังและอิเล็กทรอนิกส์ อาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- 1 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

24 กลุ่มอาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1 2 3 - 1 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
25 อาคารศิลปประจ าชาต ิ 1 1 2  
 รวม 23 26 49  
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กลุ่มที่ 3 วิทยาเขตศูนย์รังสิต 

ล าดับ รายละเอียด/อาคาร 

พนักงานคน 
 

รวม
(คน) 

หมายเหตุ ผลัด
กลางวัน 

ผลัด
กลางคืน 

1 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 1 1 2 วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทย, 
ผลัดกลางวันเพศหญิง 

2 ประตู1 1 1 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3 ประตู2 1 1 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4 ประมง/บ้านพัก/เครื่องกลการเกษตร 0 1 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี-อาคารสัตวบาล 0 1 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6 อาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารพืชศาสตร์ 1 1 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
7 หัวหน้าชุด 1 1 2  
 รวม 5 7 12 

 
 

 
กลุ่มที่ 4 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ล าดับ รายละเอียด/อาคาร 

พนักงานคน 
 

รวม
(คน) หมายเหตุ ผลัด

กลางวัน 
ผลัด

กลางคืน 

1 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 1 2  
 รวม 1 1 2  
 
สรุปจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ล าดับ รายละเอียด/อาคาร 

พนักงานคน 
 รวม

(คน) 
หมายเหตุ 

ผลัด
กลางวัน 

ผลัด 
กลางคืน 

1 กลุ่มพื้นที่ส่วนกลาง อาคารส านักงาน ศูนย์กีฬา อาคาร
หอพักนักศึกษา หอพักบุคลากร บ้านพักรับรอง บ้านพัก
บุคลากร ความปลอดภัยนอกพื้นที่ และงานจราจร 

21 21 42 
 

 

2 กลุ่มพื้นที่อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ 23 26 49  
3 วิทยาเขตศูนย์รังสิต 5 7 12  
4 สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 1 2  

 รวม 50 55 
 

105  
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หมวดที่ 2 
คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 คุณสมบัติของพนักงาน 
 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาพนักงานเพ่ือเข้าปฏิบัติงานกับ“ผู้ว่าจ้าง”โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ    
และคุณสมบัติทั่วไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งระบุหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยละเอียด โดยจัดส่งรายชื่อให้กับ“ผู้ว่าจ้าง”หากไม่ด าเนินการให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้มา
ปฏิบัติงาน และให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 2.1.1 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน 
 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน มีดังนี้ 

(1)  พนักงานทุกคนต้องมีสัญชาติไทย หรือต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดให้สามารถ
ท างานได้ในราชอาณาจักรไทย หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานของผู้รับจ้างเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว ให้ถือว่าพนักงานคนนั้นไม่เคยมาปฏิบัติงาน และ“ผู้รับจ้าง”ต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน และคืน
เงินค่าจ้างทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายไปแล้วส าหรับพนักงานคนนั้น 
  (2)  พนักงานทุกคนต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา เว้นแต่ความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  พนักงานทุกคนต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
  (4)  “ผู้รับจ้าง”มีหน้าที่ต้องน าพนักงานทุกคนไปตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรม ก่อนเริ่มด าเนินงาน 7 วัน หากพนักงานคนใดตรวจพบประวัติอาชญากรรม 
“ผู้รับจ้าง”จะต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน และคืนเงินค่าจ้างทั้งหมดที่“ผู้ว่าจ้าง”ได้จ่ายไปแล้วส าหรับ
พนักงานคนนั้น ทั้งนี้ “ผู้รับจ้าง”ต้องส่งผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมผลการตรวจสอบประวัติให้กับ“ผู้ว่า
จ้าง”จ านวน 2 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ 

(5) “ผู้รับจ้าง”มีหน้าที่ต้องน าพนักงานทุกคนไปตรวจหาสารสิ่งเสพติด ในโรงพยาบาลที่“ผู้ว่า
จ้างก าหนด” ก่อนเริ่มด าเนินงาน 7 วัน นับแต่วันที่พนักงานได้เริ่มปฏิบัติงาน   หากพนักงานคนใดตรวจพบ
สารสิ่งเสพติด “ผู้รับจ้าง”จะต้องให้พนักงานคนนั้นออกจากงาน และคืนเงินค่าจ้างทั้งหมดที่“ผู้ว่าจ้าง”ได้จ่ายไป
แล้วส าหรับพนักงานคนนั้น ทั้งนี้“ผู้รับจ้าง”ต้องส่งผลการตรวจสารสิ่งเสพติด พร้อมผลการตรวจสอบประวัติ
ให้กับ“ผู้ว่าจ้าง”จ านวน 2 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังการตรวจหาสารสิ่งเสพติด 
  (6) “ผู้รับจ้าง”ต้องส่งประวัติและรายชื่อของพนักงานให้แก่“ผู้ว่าจ้าง”ทราบ ณ วันยื่นซองพร้อม
คุณสมบัติของพนักงาน ในต าแหน่งดังต่อไปนี้ หัวหน้าชุด และพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของพนักงาน 
  (1)  หัวหน้าชุด มีดังนี ้ 

ก. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาค
บังคับ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ข. ใช้การติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย รายงานเบื้องต้นได้ 
ค. อายุ 30-55 ปี 

  (2) พนักงานรักษาความปลอดภัย มีดังนี้ 
   ก. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาค
บังคับ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา  
   ข. มีอายุไม่ต่ ากว่า 21 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี  
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  (3) บุคคลในแต่ละต าแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
(4) กรณีคุณสมบัติของหัวหน้าชุด พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่นอกเหนือจาก เงื่อนไข 

และข้อก าหนดงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานรักษา
ความปลอดภัย โดยจะพิจารณาเป็นรายไป 
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หมวดที่ 3 
หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ “ผู้รับจ้าง” 

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของ“ผู้รับจ้าง” 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของ“ผู้รับจ้าง”มีดังนี ้

3.1.1  “ผู้รับจ้าง”ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานรักษาความปลอดภัย ในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยตาม
แผนผังแนบท้าย  

3.1.2  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดท าประวัติของหัวหน้าชุด  และพนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคนโดย
ละเอียด ซึ่งพนักงานที่  “ผู้รับจ้าง”ส่งมานั้นต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีคุณสมบัติตามที่“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด โดย
เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งพร้อมรายชื่อ และประวัติของพนักงาน ประกอบด้วย 

(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
(2)  หนังสือแสดงวุฒิทางการศึกษา  
(3)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ส าหรับติดประวัติพนักงานที่ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 1 ใบ โดย

จัดส่งก่อน หรือวันเริ่มปฏิบัติงาน 
(4)  หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และรับรองว่าได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ การ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น การฝึกอบรมท่าบุคคลมือเปล่า การใช้อุปกรณ์สื่อสาร
การจัดระบบจราจร เป็นต้น  

(5)  ใบแสดงผลการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง และใบแสดงผลการตรวจ  สารเสพติดในร่างกาย
ของพนักงานทุกคน โดยแพทย์ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ออกให้ไม่เกิน 15 วัน  

(6)  ใบแสดงผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมผลการตรวจสอบประวัติที่ออกให้ไม่เกิน 30 
วัน ของพนักงานทุกคน โดยหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรม จ านวน 2 ชุด 

3.1.3 โดยจัดส่งเอกสารต่างๆตาม ข้อ 3.1.2 ให้”ผู้ว่าจ้าง” พิจารณาก่อนเริ่มด าเนินงาน 7 วัน เมื่อ”
ผู้ว่าจ้าง” พิจารณาแล้วเห็นว่าหัวหน้าชุด สายตรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่“ผู้รับจ้าง”ได้จัดส่ง
ประวัติมาใหผู้้ว่าจ้างพิจารณาไม่มีความเหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม “ผู้ว่าจ้าง”สามารถให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัว
หัวหน้าชุด หัวหน้าผลัด และพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ“ผู้รับจ้าง”ได ้ 

3.1.4  ห้าม"ผู้รับจ้าง”โอนสิทธิการรับเงินค่าจ้าง หรือท าการจ้างช่วงงาน หรือมอบหมายงาน หรือ
โอนงาน หรือ ผลประโยชน์แทน"ผู้รับจ้าง” ตามหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่
บุคคล,นิติบุคคลอ่ืน ด าเนินการแทน หรือบุคคลอ่ืน,นิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่บริษัทของ"ผู้รับจ้าง” เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก“ผู้ว่าจ้าง”หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการ  ผิดเงื่อนไขสัญญาในสาระส าคัญ และให้สิทธิ
“ผู้ว่าจ้าง”ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
 3.1.5 “ผู้รับจ้าง” ต้องน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกาย หัวหน้าชุด, สายตรวจ ,ป้อมรักษาการณ์ที่ 
1,2,3,4 และ 6 ได้แก่ ชุดเครื่องแบบหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  สายตรวจและพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย หมวก รองเท้า เข็มขัด เป็นต้น โดยน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายให้ “ผู้ว่าจ้าง” พิจารณาก่อนเริ่ม
ด าเนินงาน 7 วัน 

3.1.6 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ประจ ากายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน    โดย
ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้งานได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เพ่ือให้พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันหรือระงับเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น ดังนี้ 
  (1) วิทยุสื่อสารเครื่องแม่ (Base) และอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมท าการติดตั้งบริเวณ
อาคารส านักงานศูนย์รักษาความปลอดภัย 1 ชุด ศูนย์รังสิต 1 ชุด ส าหรับสอบถามสัญญาณวิทยุสื่อสารและ
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เหตุการณ์ปัจจุบัน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยต้องด าเนินการและส่งมอบให้เสร็จสิ้น ภายใน 3 วันนับจากเริ่ม
สัญญาจ้าง 
  (2) วิทยุสื่อสาร จ านวน 1 เครื่อง/คน/ผลัด (สีด า)ซึ่งต้องปรับเป็นคลื่นความถี่เดียวกับผู้ว่าจ้าง
ทันทีเมื่อเริ่มปฏิบัติงาน และวิทยุสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพที่ใช้การได้ มีก าลังส่งสัญญาณวิทยุไม่น้อยกว่า 5 
วัตต์ พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร และเสาวิทยุสื่อสาร 
  (3) “ผู้รับจ้าง”ผู้รับจ้างต้องจัดส่งวิทยุสื่อสารส ารองให้กับ“ผู้ว่าจ้าง”พร้อมแบตเตอรี่ส ารอง
แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร และเสาวิทยุสื่อสารจ านวน 5 ชุด  

(4) เสื้อสะท้อนแสง จ านวน 1 ชุด/คน/ผลัด  
(5) นกหวีด จ านวน 1 อัน/คน/ผลัด 
(6) ไฟฉาย จ านวน 1 อัน/คน/ผลัด (เฉพาะผลัดกลางคืน)   
(7) เสื้อกันฝน จ านวน 1 ชุด/คน/ผลัด (เฉพาะกรณีฝนตก)  
(8) หมวกนิรภัยจราจร จ านวน 12 ใบ 

3.1.7 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ส าหรับประจ าจุดตรวจ จ านวน 4 จุด 
(1)  เสื้อสะท้อนแสง จ านวน 50 ชุด 
(2)  กระบองไฟจัดจราจร จ านวน 50 ชุด พร้อมพลังงานในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
(3) เสื้อกันฝน จ านวน 50 ชุด 
(4) ถุงมือผ้าสีขาว จ านวน 1 คู่/คน/ผลัด (เฉพาะผู้ที่ดูแลจราจร และใช้ในงานพิธี) 
(5) กรวยจราจร ขนาดความสูง 80 เซนติเมตร  จ านวน 150 ชุด  

          (6) แผงกั้นประตูแบบล้อเลื่อนพร้อมป้ายหยุดตรวจทรงสามเหลี่ยม และไซเลนสีแดงติดตั้งไว้
บนแผงก้ัน 10 ชุด  

(7) โทรโข่ง 12 ชุด พร้อมพลังงานในการปฏิบัติทุกครั้ง 
3.1.8 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์(Guard Tour System) เครื่องบันทึกนาฬิกาเวลา 

(Guard Tour) พร้อมใช้งานได้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ส าหรับบันทึก
ตรวจตราพื้นที่ในจุดลับสายตา ดังต่อไปนี้ 

(1) เครื่องบันทึกนาฬิกา (Guard Tour) จ านวน 6 ชุด  
(2) บัตร(Tag)ส าหรับสแกนจุด(Check Spot Card/ Check points)จ านวน 150 ใบ 

และต้องด าเนินการและส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน ก่อนเริ่มด าเนินงาน โดยสายตรวจผลัด
กลางคืน ท าการบันทึก ตามรอบระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่า“ผู้รับจ้าง”
ไม่ได้จัดหาและด าเนินการ จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญา         

3.1.9  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส านักงาน ในส านักงานประสานงานของ“ผู้รับ
จ้าง”ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน โดย“ผู้รับจ้าง”เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เพ่ือใช้เป็นส านักงานในการติดต่อ และประสานงานกับ
“ผู้รับจ้าง”   

3.1.10  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดส่งแผนการด าเนินงานในแต่ละเดือน พร้อมรายชื่อพนักงานที่รับผิดชอบใน
ส่วนต่างๆ ให้“ผู้ว่าจ้าง”ทราบก่อนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการด าเนินงานของเดือนถัดไปประกอบด้วย 
  (1)  รายละเอียดและแผนการด าเนินงานตามรายละเอียด เงื่อนไข ข้อก าหนด (TOR) 
  (2)  ตารางการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
  (3)  รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน แยกตามผลัดของการปฏิบัติงาน  

http://นาฬิกายาม.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94-rfid-check-points.html
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3.1.11 ในกรณีที่หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่“ผู้รับจ้าง”ได้แจ้ง
รายชื่อไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือลางานด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
“ผู้รับจ้าง”ต้องจัด “พนักงานส ารอง”ที่ได้แจ้งชื่อและประวัติไว้เข้าปฏิบัติแทนในทันที ทั้งนี้ หากพนักงาน
ส ารองดังกล่าวไม่ได้แจ้งชื่อและประวัติไว้กับ“ผู้ว่าจ้าง”ไม่สามารถน ามาปฏิบัติงานได้  และหาก“ผู้รับจ้าง”ไม ่
สามารถจัดพนักงานได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด “ผู้ว่าจ้าง”สามารถหักค่าจ้างตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา  

3.1.12 “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชาให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ปฏิบัติงานตาม
รายละเอียดเงื่อนไข ข้อก าหนดของงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนกฎระเบียบ
ข้อบังคับและค าสั่งของ“ผู้ว่าจ้าง”หากพนักงานของ“ผู้รับจ้าง”บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติตนไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้“ผู้รับจ้าง”ย้ายพนักงานผู้นั้นออกจากสถานที่ปฏิบัติงานในเวลาใดก็ได้ 
ซึ่ง“ผู้รับจ้าง”ต้องปฏิบัติตาม และจัดหาพนักงานคนอ่ืนที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานแทนโดยทันที และไม่สามารถ
จัดพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงาน ณ จุดเดิมได้อีก และหากพนักงานผู้นั้นไปปฏิบัติงานจุดใหม่ที่ย้ายไป   แล้ว
“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนไปในทางที่ไม่เหมาะสมอีก “ผู้ว่าจ้าง”
มีสิทธิพิจารณาให้พนักงานผู้นั้น ออกจากการปฏิบัติงานทันที และไม่อนุญาตให้“ผู้รับจ้าง”รับพนักงาน    ผู้นั้น
กลับเข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างได้อีก หาก“ผู้รับจ้าง”ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม “ผู้ว่าจ้าง”มีสิทธิที่
จะปรับ หรือยกเลิกสัญญาได ้  

3.1.13 ในระหว่างการปฏิบัติงาน ถ้าพนักงานคนใดของ“ผู้รับจ้าง”ท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น “ผู้รับจ้าง”ต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ได้กระท า
ไปนั้นด้วย  

3.1.14“ผู้รับจ้าง”ต้องให้ความร่วมมือกับ“ผู้ว่าจ้าง”ในการร่วมด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ด้วยความเต็มใจ กรณีที่มีงานเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น การเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
งานบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การบรรเทาสาธารณะภัย อันเนื่องการเกิดจากภัยธรรมชาติ การจับโจร
ผู้ร้ายที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สิน หรือท าร้ายร่างกายบุคคลในมหาวิทยาลัยฯ และงานพิธีการประจ าปีเช่น งาน
เดินการกุศล งานเปิดบ้านราชมงคล งานพระราชทานปริญญาบัตร งานลอยกระทง   

3.1.15 “ผู้รับจ้าง”ต้องตรวจสอบและรายงานความช ารุดบกพร่องของระบบสาธารณูปโภค วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ ให้“ผู้ว่าจ้าง”ทราบโดยทันทีที่พบความช ารุดบกพร่อง พร้อมทั้งแก้ไขความช ารุด ในเบื้องต้นให้ด้วย 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคาร บุคลากร และนักศึกษาของ“ผู้ว่าจ้าง”หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่า
“ผู้รับจ้าง”ไม่ได้จัดท า จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญา       

3.1.16 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน/รายงาน เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยส่งให้
“ผู้ว่าจ้าง”หรือเอกสารอื่นๆ ตามท่ี“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด 

3.1.17 “ผู้รับจ้าง”ต้องประชุมประสานงานกับผู้ควบคุมงานเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3.1.18 “ผู้รับจ้าง”ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ,พระราชบัญญัติธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
3.1.19  “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งวันที่ ที่จ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือนเป็นหนังสือ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย

ของ“ผู้รับจ้าง”ให้“ผู้ว่าจ้าง”ทราบ พร้อมทั้งจัดท ารายงานแสดงเงินค่าจ้าง รายการหัก พนักงานรักษาความปลอดภัยของ
“ผู้รับจ้าง”ทุกคน ให้ผู้ว่าจ้างทุกเดือน  โดยให้ส่งรายงานภายใน 3 วันท าการ หลังจากวันที่“ผู้รับจ้าง”แจ้งว่าเป็นวัน
จ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของ“ผู้รับจ้าง” หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการ  ผิด
เงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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3.1.20“ผู้รับจ้าง”ต้องดูแลรับผิดชอบให้ พนักงานรักษาความปลอดภัยของ“ผู้รับจ้าง”ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นตามที่“ผู้รับจ้าง”เสนอไว้ในเอกสารเสนอราคา และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างไปร้องเรียนต่อผู้ว่าจ้าง ว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว 
“ผู้รับจ้าง”ต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ“ผู้รับจ้าง”ให้ครบถ้วน ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้
แจ้งกับ“ผู้รับจ้าง”และ“ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระภาษีเงินได้ หรือเอกสารอ่ืนๆที่ตรวจสอบได้ว่า
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ“ผู้รับจ้าง”ทุกคนได้รับค่าจ้างครบถ้วนตามที่ได้เสนอไว้กับ“ผู้ว่าจ้าง” ให้กับผู้ว่าจ้าง
เพ่ือตรวจสอบ หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการ  ผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

3.1.21“ผู้รับจ้าง”ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดย“ผู้รับจ้าง”ต้องส่งส าเนาเอกสารการ
ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม(สปส.1-10 ส่วนที่1 และ 2)ในแต่ละเดือน ให้“ผู้ว่าจ้าง”ทุกวันที่ 2 ของ
เดือนถัดไป(งานตรวจการจ้างงานรักษาความปลอดภัย) หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าเป็นการ  ผิดเงื่อนไขสัญญา 
และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา     

3.1.22  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ผลัด ฝึกออกก าลังกาย อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3.1.23“ผู้รับจ้าง”ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
จราจรและยานพาหนะ มาตรการปฏิบัติงาน โดยต้องจัดฝึกอบรมไม่เกิน 30 วัน นับจากเริ่มสัญญาจ้าง จ านวน 
1 ครั้ง และท าการจัดอบรมอีก 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดย และ“ผู้รับจ้าง”ต้องส่งหัวข้อการ
ฝึกอบรม รวมถึงรายละเอียดในการฝึกอบรมทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินงาน  

3.1.24  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยซักซ้อม
การอพยพหนีภัย อย่างน้อย 2 ครั้ง และ“ผู้รับจ้าง”ต้องส่งหัวข้อการฝึกอบรม รวมถึงรายละเอียดในการ
ฝึกอบรมทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินงาน 

3.1.25 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยใช้ที่ศูนย์รังสิต ตามรูปแบบที่ผู้
ว่าจ้างก าหนด โดยเป็นบัตรที่เคลือบด้วยพลาสติกใสไม่น้อยกว่า 1,000 (หนึ่งพัน) ใบ รูปแบบเดียวกัน และให้มี
จ านวนเพียงพอต่อการใช้งานในการรักษาความปลอดภัย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

3.1.26 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดท าป้ายพนักงานพร้อมติดรูปถ่ายให้กับพนักงานทุกคนของ“ผู้รับจ้าง”หาก
“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่าพนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ไม่ติดป้ายพนักงานขณะปฏิบัติงาน จะถือว่าเป็นการ  ผิด
เงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
 3.1.27“ผู้รับจ้าง”ต้องจัดท าป้ายชื่อพร้อมรูปถ่ายของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า แต่ละ
อาคารที่พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงาน โดยต้องเคลือบพลาสติก และติดป้ายชื่อไว้บริเวณจุดปฏิบัติงานในแต่ละ
อาคารเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่า“ผู้รับจ้าง”ไม่ได้จัดท าจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข
สัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

3.1.28 “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดท ารูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้อง พร้อมวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
โดยต้องเคลือบพลาสติก และติดไว้ประจ าจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบว่า
“ผู้รับจ้าง”ไม่ได้จัดท า จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไข       ที่
ก าหนดไว้ในสัญญา 

3.1.29 “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรวมกลุ่มกันในแต่ละจุด
ปฏิบัติงาน หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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 3.1.30 “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดแูลไม่ให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ฟังวิทยุ/ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือ
น างานส่วนตัวมาท าในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ให้น าเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ หรือน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 3.1.31 “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดไปจาก
ต าแหน่งที่“ผู้ว่าจ้าง”จัดวางไว้ หรือปิดบังกล้องวงจรปิดเพ่ือมิให้เห็นภาพ หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบจะถือว่าเป็น
การผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 3.1.32 “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ใช้ทีวีวงจรปิดส าหรับการเปิด   ดู
รายการโทรทัศน์ หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับ
ตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 3.1.33  “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลไม่ให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”น าทรัพย์สินของอาจารย์ พนักงาน 
นักศึกษา หรือทรัพย์สินของ“ผู้ว่าจ้าง”ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบ จะถือว่าเป็นการผิด
เงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้างท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  

3.1.34  “ผู้รับจ้าง”ต้องควบคุมดูแลห้ามมิให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ประกอบกิจการ หรือเป็น
หุ้นส่วนในกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในทางธุรกิจกับกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น กิจการซัก อบ รีด การ
จ าหน่ายอาหาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก“ผู้ว่าจ้าง”เป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อนี้ 
จะถือว่าเป็น  
 3.1.35  การผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา และ
ให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ที่จะบอกเลิกสัญญากับกิจการนั้นได้ด้วย 

3.1.36  “ผู้รับจ้าง”ต้องรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายหรือถูกท าลายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งหมดที่
เกิดข้ึนกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัย เว้นแต่ “ผู้รับจ้าง”จะพิสูจน์ได้ว่าความ
เสียหายหรือสูญหายหรือถูกท าลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของ“ผู้ว่าจ้าง”โดยชัดแจ้ง 
 กรณีทรัพย์สินสูญหายตามวรรคแรก “ผู้รับจ้าง”ต้องติดตามทรัพย์สินที่สูญหายให้ได้กลับคืนมาภายใน 
45 วัน นับแต่วันที่ทราบการสูญหาย หากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว“ผู้รับจ้าง”ยังติดตามทรัพย์สินกลับคืน
มาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือชดใช้เป็นทรัพย์สินที่เป็นยี่ห้อ ชนิด 
ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้กับผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

กรณีที่“ผู้รับจ้าง”ชดใช้ค่าความเสียหายเป็นเงินเท่ากับราคาทรัพย์สินที่สูญหายหรือชดใช้เป็น
ทรัพย์สิน ที่เป็นยี่ห้อ ชนิด ลักษณะ และขนาดอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันให้กับ“ผู้ว่าจ้าง”ตามวรรคสอง
แล้ว หากภายหลัง“ผู้รับจ้าง”พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือสูญหายหรือถูกท าลายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากความผิดของ“ผู้ว่าจ้าง”โดยชัดแจ้ง ผู้ว่าจ้างก็จะคืนเงินและ/หรือทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่“ผู้รับจ้าง” 
 3.1.37 “ผู้รับจ้าง”ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหาย หรือถูกท าลายซึ่งทรัพย์สินส่วนตัว
ของพนักงาน หรือของนักศึกษาของผู้ว่าจ้าง หรือของบุคคลภายนอกที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
รับจ้างรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ เมื่อปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษา
ทรัพย์สินของตนเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติแล้ว และได้ป้องกันอย่างสุดความสามารถ และความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือถูกท าลายของทรัพย์สินนั้น เกิดจากการโจรกรรม ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ หรือท าลายเครื่องกีด
ขวางวินาศกรรมจนปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจน หรือความเสียหาย หรือความสูญหาย หรือถูกท าลายของ
ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความบกพร่อง หรือทุจริต หรือละทิ้งหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
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ของ “ผู้รับจ้าง”ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา โดยต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นลาย
ลักษณอั์กษรจาก“ผู้ว่าจ้าง” 
 กรณีตามวรรคแรก หากเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานหรือนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักนักศึกษา 
และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้ เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวอยู่จริงก่อนหน้า
การสูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้ว่าจ้างตกลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นหนังสือถึงการมีอยู่ของทรัพย์สินนั้น  
เพ่ือให้“ผู้รับจ้าง”ได้ท าการบันทึกและตรวจสอบว่าได้มีการน าทรัพย์สินดังกล่าวเข้าไปในพ้ืนที่รักษาความ
ปลอดภัย  

3.1.38 กรณี“ผู้ว่าจ้าง”จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงการสูญหายหรือความเสียหาย เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ
ทราบถึงความเสียหายนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการตรวจสอบ แก้ไข ให้เป็นไปตามปกติวิสัย และเป็นไป
ตามเงื่อนไขสัญญาโดยพลัน หากอยู่ในวิสัยที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่า
กรณีใดๆ “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด นอกเหนือจากความรับผิดชอบตาม
สัญญา 

3.1.39 “ผู้รับจ้าง”ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย จากการประทุษร้ายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของ
พนักงานของผู้รับจ้าง ในขณะปฏิบัติงานให้“ผู้ว่าจ้าง”แม้ต่อมาพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้น จะพ้นสภาพการ
เป็นพนักงานของ “ผู้รับจ้าง”แล้วก็ตามหากปรากฏว่าการกระท าความผิดนั้น ได้กระท าในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
“ผู้ว่าจ้าง” 

3.1.40 “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดกลางวัน เพศหญิง ไม่เกิน 10 คน 
 3.1.41  “ผู้รับจ้าง”ต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดกลางคืน เป็นเพศชายทั้งหมด 

3.1.42 “ผู้รับจ้าง”จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อก าหนด เงื่อนไข ที่ระบุไว้โดยเคร่งครัด หากผู้
รับจ้างไม่ด าเนินการ ละเลย เพิกเฉย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
   
3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ได้แก่ หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  หัวหน้าผลัดรักษา
ความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

3.2.1  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย มีดังนี้ 
(1)  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ โดย

แบ่งเป็น 2 ผลัดดังนี้ 
- ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา 07.01 – 19.00 น.  
- ผลัดที่  2   ตั้งแต่เวลา 19.01 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

โดยห้ามปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 12 ชั่วโมง และหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยจะไม่
สามารถออกจากจุดปฏิบัติงานได้ จนกว่าจะมีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยผลัดต่อไปมารับมอบงานต่อ โดย
ต้องมีการลงนามในสมุดรับ-ส่ง การปฏิบัติงานในแต่ละผลัด 

(2)  ควบคุม ก ากับ ดูแล หัวหน้าผลัด,พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(3)  ต้องออกตรวจพ้ืนที่  
(4)  ต้องจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ควบคุมงานเป็นประจ าทุกๆ 7 วัน เพ่ือแก้ไข

และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  (5)  ต้องแต่งเครื่องแบบที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ สีชุดพนักงาน หมวก รองเท้า เข็มขัด 
เป็นต้น 
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  (6)  ต้องแต่งเครื่องแบบทุกวันที่เข้าปฏิบัติงาน และต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานบริเวณ
กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
  (7)  ต้องไม่เสพสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด มาก่อนปฏิบัติงาน หรือเสพสุรา ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ในระหว่างปฏิบัติงาน 
  (8) บริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ ดูแล หัวหน้าผลัดรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษา
ความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้รับจ้าง   
  (9) ติดต่อ ประสานงานกับ“ผู้ว่าจ้าง”เกี่ยวกับการด าเนินงานของงานจ้างเหมา บริการงานรักษา
ความปลอดภัย และงานเอกสารของงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 
 3.2.2  พนักงานรักษาความปลอดภัย มีดังนี้ 

(1) พนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ โดยแบ่งเป็น 2 
ผลัด ดังต่อไปนี้  

- ผลัดที่ 1  ตั้งแต่เวลา 07.01 – 19.00 น.  
- ผลัดที่  2   ตั้งแต่เวลา 19.01 – 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  

โดยห้ามปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 12 ชั่วโมง และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไม่สามารถออกจากจุดปฏิบัติงานได้ จนกว่าจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดต่อไปมารับมอบงานต่อ โดย
ต้องมีการลงนามในสมุดรับ-ส่ง การปฏิบัติงานในแต่ละผลัด     
  (2)  ต้องแต่งเครื่องแบบทุกวันที่เข้าปฏิบัติงาน โดยเครื่องแบบต้องเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 
ได้แก่ สีชุดพนักงาน หมวก รองเท้า เข็มขัด เป็นต้น และต้องติดบัตรประจ าตัวพนักงานบริเวณกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 
และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
  (3)  ต้องไม่เสพสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด มาก่อนปฏิบัติงาน หรือเสพสุรา ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด สูบบุหรี่ เล่นการพนัน ในระหว่างปฏิบัติงาน 
  (4)  เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุจากภายนอก และ/หรือภายในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาจารย์ พนักงานและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รีบติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่  ที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้างโดยทันที เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  (5)  ต้องสอบถาม และ/หรืออาจจะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคลนั้น โดยมีเจ้าหน้าที่
ของ“ผู้ว่าจ้าง”ร่วมด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกีดกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้า
ในบริเวณพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้าง เช่น บุคคลผู้น าของเข้ามาจ าหน่าย บุคคลจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือบุคคล
ผู้จ าหน่ายของอ่ืนๆ 
  (6)  ต้องแจ้งให้“ผู้ว่าจ้าง”ทราบถึงการช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เช่น ถนน ไฟ
ถนน ไฟแสงสว่างตามจุดที่เปิดใช้งาน หน้าต่าง ประตูและทรัพย์สินอ่ืนๆ หากผู้“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบความช ารุด
บกพร่องโดยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้แจ้ง จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิผู้ว่าจ้าง
ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  
  (7)  วัสดุ ครุภัณฑ์ของ“ผู้ว่าจ้าง”ที่มีการเคลื่อนย้าย เมื่อมีการใช้งาน และมิได้ติดตั้งไว้เป็น
ประจ า ณ จุดใดจุดหนึ่ง เมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากพ้ืนที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยต้องท าการบันทึกรายละเอียดของ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพ้ืนที่รักษาความปลอดภัย
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และสรุปการน าวัสดุครุภัณฑ์ เข้า – ออก อาคารประจ าเดือนส่งผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
ด าเนินการจัดส่ง จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา  
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  (8)  ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละผลัด ให้ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน ภายในเวลา 08.00 น. ของวันถัดไป 
  (9)  รูปแบบของรายงาน การบันทึก บัตรผู้เข้ามาติดต่อและเอกสารอ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
  (10)  กรณีที่มีทรัพย์สินที่ต้องรักษาเป็นพิเศษชั่วคราว “ผู้ว่าจ้าง”จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็น
ลายลักษณอั์กษรเป็นคราวๆ ไป 
  (11) ดูแลและสอดส่องผู้มาติดต่อ ผู้ใช้พื้นที่รักษาความปลอดภัยให้ถูกต้องตามระเบียบ
ของ“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด 
  (12) พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดตรวจ ต้องรักษาความสะอาดภายในป้อมจุด
ตรวจ หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดตรวจไม่รักษาความสะอาดภายในป้อม
จุดตรวจ จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญา และให้สิทธิ“ผู้ว่าจ้าง”ท าการปรับตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้    ใน
สัญญา  
  (13)  เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต้องออกจากบริเวณ
พื้นที ่ที ่ปฏิบัติงานภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากส่งมอบหน้าที่ เว้นแต่“ผู้ว่าจ้าง”ได้ขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน 

 (14)  พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องต้องเดินตรวจตราในพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จาก“ผู้ว่าจ้าง”อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
   (15)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 4 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างและค่าปรับ 

 
4.1  “ผู้ว่าจ้าง”จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จในแต่ละเดือน และจัดท ารายงานเสนอ

ผู้ว่าจ้างโดยผ่านผู้ควบคุมงานพิจารณาในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานแล้ว 
 4.2  “ผู้รับจ้าง”ต้องช าระค่าปรับให้แก่“ผู้ว่าจ้าง”เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง  
ดังต่อไปนี้ 

4.2.1  “ผู้รับจ้าง”ไม่ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด ปรับในอัตรา 2,000 บาท/วัน 
4.2.2 “ผู้รับจ้าง”ไม่จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์(Guard Tour System) เครื่องบันทึกนาฬิกา 

(Guard Tour) พร้อมใช้งานได้เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด ปรับในอัตรา 2,000 
บาท/วัน 

4.2.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยผู้รับผิดชอบ ใช้เครื่องบันทึกนาฬิกา (Guard Tour) ไม่ท า
การบันทึกตามสถานที่ และระยะเวลาที่ก าหนด ปรับในอัตรา 1,500 บาท/คน/ผลัด  
  4.2.4  “ผู้รับจ้าง”ไม่จัดท ารูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้อง พร้อมวิธีการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องเคลือบพลาสติก และติดไว้ประจ าจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานปรับใน
อัตรา 1,000 บาท/จุด/วัน 
  4.2.5  “ผู้รับจ้าง”ไม่จัดท าป้ายชื่อพร้อมรูปถ่ายของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยต้องเคลือบ
พลาสติก ติดไว้ประจ าจุดที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 1,000 บาท/จุด/วัน 

4.2.6  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ไม่มาปฏิบัติงานปรับในอัตรา 3,000 บาท/คน/วัน  
4.2.7 พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานครบตามจ านวนที่ก าหนด ปรับในอัตรา 

1,500 บาท/คน/ผลัด  
  4.2.8 การปรับตามข้อ 4.2.5 และข้อ 4.2.26 นอกจาก“ผู้รับจ้าง”จะต้องช าระค่าปรับตามข้อ
นั้นๆ แล้ว “ผู้รับจ้าง”จะต้องช าระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ ารายวันในท้องที่จังหวัด
ปทุมธานี ส าหรับพนักงานของผู้รับจ้างที่ไม่มาปฏิบัติงานในวันนั้นๆ ด้วย 
  4.2.9  หัวหน้าชุดรายงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ ปรับใน
อัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 

4.2.10  พนักงานทุกต าแหน่งเข้าปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ปรับในอัตรา 1,000 
บาท/คน/ผลัด 

4.2.11  พนักงานทุกต าแหน่งของผู้รับจ้างเสพของมึนเมา เสพยาเสพติดก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือ
เสพของมึนเมา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 5,000 บาท/คน/ผลัด     และให้
พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานทันที  

4.2.12  พนักงานทุกต าแหน่งของ“ผู้รับจ้าง”ท ากริยาไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ระหว่าง
ปฏิบัติงาน วาจาไม่สุภาพ ปรับในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด  
  4.2.13  พนักงานทุกต าแหน่งของ“ผู้รับจ้าง”ไม่ติดบัตรประจ าตัวพนักงานขณะปฏิบัติงาน 
ปรับในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด 
 4.2.14  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่แต่งเครื่องแบบตามที่
ก าหนด หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย ปรับในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด 
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4.2.15  "ผู้รับจ้าง”โอนสิทธิเรียกร้อง หรือท าการจ้างช่วงงาน หรือมอบหมายงาน หรือโอน
งาน หรือรับค่าจ้าง ผลประโยชน์แทน"ผู้รับจ้าง”หรือหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่
บุคคลอ่ืน หรือบริษัทอ่ืนด าเนินการแทน หรือบุคคลอ่ืน หรือบริษัทอ่ืนรับผลประโยชน์แทน ที่มิใช่บริษัทของ"
ผู้รับจ้าง”หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด “ผู้รับจ้าง”ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา และริบเงิน
ประกันการปฏิบัติงาน ตามสัญญาทั้งหมดทันที 

4.2.16 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย  หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มีอุปกรณ์ประจ ากาย 
ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถใช้งานได้ดี  ปรับในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด 

 4.2.17 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย หลับยามในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 1,500 
บาท/คน/ผลัด 

4.2.18  พนักงานรักษาความปลอดภัย หลับยามในขณะปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 1,000 บาท /คน/
ผลัด 
 4.2.19 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 12 ชั่วโมง (ควงเวร) ปรับใน
อัตรา 3,000 บาท/คน/ผลัด 
 4.2.20 พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 12 ชั่วโมง (ควงเวร) ปรับ
ในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด 

4.2.21 พนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ละทิ้งหน้าที่บริเวณท่ี
รับผิดชอบโดยไม่มีเหตุผลอันควร ปรับในอัตรา 1,500 บาท/คน/ผลัด 
 4.2.22  พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่รายงานเหตุการณ์ทางวิทยุสื่อสารตามช่วงเวลาที่ผู้
รับจ้างก าหนด หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าเมื่อมีการเรียกรายงานเหตุการณ์แล้วไม่มีการตอบรับจ านวน 3 
เที่ยว/ครั้ง ปรับในอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง 
 4.2.23 “ผู้รับจ้าง” ไม่แจ้งวันที่ ที่จ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ทุกคน ให้“ผู้ว่าจ้าง”เป็นหนังสือทุกเดือน  ปรับในอัตรา 1,500 บาท/คน/วัน 

4.1.24  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ“ผู้รับจ้าง”ไม่ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ตามที“่ผู้รับจ้าง”เสนอไว้ในเอกสารเสนอราคา หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ“ผู้รับจ้าง”ร้องเรียนต่อ“ผู้ว่าจ้าง”
ว่าไม่ได้รับเงินค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ปรับในอัตรา 1,500 บาท/คน/วัน และหากไม่ด าเนินการแก้ไขให้
เป็นไปตามที่“ผู้ว่าจ้าง”ก าหนด “ผู้รับจ้าง”ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา และริบเงินประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญาทั้งหมดทันท ี
 4.2.25  พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่รายงานเหตุการณ์ทางวิทยุสื่อสารเข้าศูนย์รักษา
ความปลอดภัยและจราจร เหตุอุบัติเหตุ ชิงทรัพย์ ทะเลาะวิวาท หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบปรับในอัตรา 
1,000 บาท/ครั้ง 
  4.2.26 หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดตรวจผ่าน
เข้า-ออกมหาวิทยาลัย (จุดตรวจ R0) ไม่แจกบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยให้กับบุคคลใดๆ ก็ตาม ปรับใน
อัตรา 500 บาท/ครั้ง 
  4.2.27 หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดตรวจไม่รักษา
ความสะอาดบริเวณป้อมจุดตรวจ ปรับในอัตรา 1,000 บาท/ครั้ง/จุด  
  4.2.28 หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมกลุ่มในแต่ละจุด
ปฏิบัติงาน ปรับในอัตรา 500 บาท/ครั้ง/คน 
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  4.2.29   หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ฟังวิทยุ/ดูโทรทัศน์/อ่านหนังสือ หรือน างานส่วนตัวมาท าในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการน า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาใช้ ปรับในอัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด    

4.2.30  หาก“ผู้ว่าจ้าง”ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่าหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ปิดบัง เคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดไปจากต าแหน่งเดิมที่ผู้ว่าจ้างจัดวางไว้ปรับในอัตรา 
5,000 บาท/ครั้ง/จุด 
  4.2.31 หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานทุกต าแหน่งของ“ผู้รับจ้าง”น าทรัพย์สินของ
อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับในอัตรา 2,000 บาท/ครั้งหรือ
พักงาน 1เดือน    

4.2.32 หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานทุกต าแหน่งของ“ผู้รับจ้าง”ไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร หรือไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ขณะปฏิบัติหน้าที่จราจร ปรับในอัตรา 1,000 บาท/
ครั้ง  
  4.2.33  หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตักเตือนพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าจุดตรวจ หรือพ้ืนที่ลาน
จอด กรณีบกพร่องในการปฏิบัติงาน มากกว่า 2 ครั้ง/เดือน ปรับในอัตรา 500 บาท/จุด 
  4.2.34  หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานทุกต าแหน่งของ“ผู้รับจ้าง”ร่วมมือกับ
บุคคลภายนอกแสวงหาผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยกระท าการประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยโดยที่
ไม่ได้รับอนุญาต ปรับในอัตรา 5,000 บาท/ครั้งหรือให้ออกจากงาน 
  4.2.35  หาก“ผู้ว่าจ้าง”ตรวจสอบพบว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าวันไม่ละเอียด  ปรับในอัตรา 500 บาท/จุด 
  4.2.36 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย บกพร่อง หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หรือทุจริต ปรับในอัตรา1500 บาท/คน/ผลัด  
  4.2.37  “ผู้รับจ้าง”ไม่จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามก าหนดเวลา ใน
เงื่อนไข รายละเอียดและข้อก าหนด ปรับในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง 
  4.2.38  “ผู้รับจ้าง”ไม่จัดการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างสัญญา เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามก าหนดเวลาในเงื่อนไข รายละเอียดตามข้อก าหนด ปรับในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง  

4.2.39   หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้ร้าย ว่ากล่าวอันเป็นเท็จ
ปรับในอัตรา 3,000บาท/ครั้ง      

4.2.40  พนักงานรักษาความปลอดภัย ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้ร้าย ว่ากล่าวอันเป็นเท็จ
ปรับในอัตรา 1,500บาท/ครั้ง      
  4.3.41 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ใช้วาจาด่าทอ ข่มขู่ กล่าวอาฆาต นักนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือผู้มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ ปรับในอัตรา 3,000 บาท และให้ออกนอกพ้ืนที ่
  4.2.42 พนักงานรักษาความปลอดภัย ใช้วาจาด่าทอ ข่มขู่ กล่าวอาฆาต นักนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ หรือผู้มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ ปรับในอัตรา 1,500 บาท และให้ออกนอกพ้ืนที่ 
  4.2.43 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย กระท าการใดๆ อันได้แก่ การงัดแงะ บุกรุกห้องพัก 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือใช้ห้องพัก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโดยที่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ไม่
ยินยอม ปรับในอัตรา 3,000 บาท /คน/ผลัด พร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด และให้ออกจากงานโดยมีผลทันที 
    4.2.44  พนักงานรักษาความปลอดภัย กระท าการใดๆ อันได้แก่ การงัดแงะ บุกรุกห้องพัก 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือใช้ห้องพัก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโดยที่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ไม่
ยินยอม ปรับในอัตรา 2,000 บาท /คน/ผลัด พร้อมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด และให้ออกจากงานโดยมีผลทันที 
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  4.2.45  หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ร่วมมือหรือกระท าการใดๆ ที่เอ้ือประโยชน์แก่ 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ผู้ที่มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือบริษัท“ผู้รับจ้าง”มีผลประโยชน์
ร่วมกันในกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้มหาวิทยาลัยฯ เสียหายปรับในอัตรา 3,000 บาท /คน/ผลัด พร้อมชดใช้
ค่าเสียหายทัง้หมด และให้ออกจากงานโดยมีผลทันที 
  4.2.46 พนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมมือหรือกระท าการใดๆ ที่เอ้ือประโยชน์แก่ 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ผู้ที่มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือบริษัท“ผู้รับจ้าง”มีผลประโยชน์
ร่วมกันในกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้มหาวิทยาลัยฯ เสียหายปรับในอัตรา 1,500 บาท /คน/ผลัด พร้อมชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมด และให้ออกจากงานโดยมีผลทันที 

4.2.47 หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ร่วมมือกันประทุษร้าย 
ท าร้ายร่างกาย หรือน าพาบุคคลภายนอกเข้ามาประทุษร้าย ท าร้ายร่างกาย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย ปรับในอัตรา 50,000 บาท และให้พนักงานของ“ผู้รับจ้าง”ผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานทันที่ โดย
“ผู้รับจ้าง” จะต้องดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และดูแลในส่วนของผู้บาดเจ็บจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

4.3 นอกจากอัตราค่าปรับที่กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าเกิดความเสียหาย ใดๆ อันเนื่องมาจากการงัดแงะ 
บุกรุก และเหตุประทุษร้าย “ผู้รับจ้าง”ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงด้วย 
    
5. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 
    งานจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย 

21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
7. ระยะเวลาการจัดจ้าง 
 จ านวน 12 เดือน 
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 8.1 กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 8.2 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้ 
  8.2.1  ไปรษณีย์ กองอาคารสถานที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
  8.2.2  โทรศัพท์ 0-2549-4990-2  
  8.2.3  โทรสาร   0-2549-4993 
  8.2.4  เว็บไซต์  http://www.rmutt.ac.th/ 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ ให้ด าเนินการได้ภายใน 7 วันท าการ นับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เผยแพร่ลง Website เพ่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีจะได้น าข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 

ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 
 

            (ลงชื่อ)…………………………………………………ประธานกรรมการ 
(ผศ.มโน สุวรรณค า) 

 
 


