เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference: TOR)
การจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและอานวยการจราจร
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
________________________
1. ความเป็นมา
สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร มีพั น ธกิจ ในการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่ อเร่งรัดให้ เกิดการพั ฒ นานวัต กรรมในภาค
การผลิ ต ภาครัฐ และภาคสั งคมโดยรวมอย่างเป็น ระบบและยั่งยืน ส านั กงานมีอาคารอุทยานนวัตกรรมเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยจะเป็นศูนย์บริการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนด้านการดาเนินธุรกิจนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และร่วมดาเนินการ
ระหว่างภาคีนวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเงินการลงทุน และภาคการศึกษาและวิจัย
อุทยานนวัตกรรมเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกระจกตกแต่งโดยรอบ อาคารมีความสูง 6 ชั้น
ชั้นลอย ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินสาหรับจอดรถ 2 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,095 ตารางเมตร พื้นที่ภายใน
อาคารแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของสานักงาน และพื้นที่ให้เช่า ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องทางาน
ห้องประชุม ห้ องจัดกิจกรรมอื่นๆ มีทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ของสานักงาน และของบริษัทผู้เช่าใช้
บริการ ตลอดจนทรัพย์สิน ของเจ้าหน้ าที่และลูกจ้างของสานักงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้เช่าใช้บริการ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ จึงมีความจาเป็นต้องจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านอัคคีภัย ด้านการโจรกรรม ด้านการจราจรและด้าน
ความปลอดภัยทั่วไป รวมทั้งช่วยป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ ภายในบริเวณอาคาร และพื้นที่โดยรอบ
อาคาร
2. วัตถุประสงค์
2.1 ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของสานักงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร และบริเวณ
โดยรอบอาคาร
2.2 อานวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร
อุทยานนวัตกรรม
2.3 ตรวจตรา ลาดตระเวน ตามจุดที่ ส านัก งานกาหนดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ ป้องกัน ทรัพ ย์สิ น ของ
สานักงานไม่ให้สูญหาย
2.4 ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการอาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และสุภาพเรียบร้อย
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3. ข้อมูลอาคารเบื้องต้น
อาคารอุทยานนวัตกรรมเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกระจกตกแต่งโดยรอบ อาคารมีความ
สูง 6 ชั้น ชั้นลอย ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินสาหรับจอดรถ 2 ชั้น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,095 ตารางเมตร
พื้นที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของสานักงาน และพื้นที่ให้เช่า ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย
ห้องทางาน ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ชั้นใต้ดิน ที่ 1 และ ชั้นที่ 2 : พื้นที่รวมโดยประมาณ 2,170 ตร.ม. จอดรถได้ 59 คัน
3.2 ชั้น 1 : พื้นที่โดยประมาณ 1,040 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องแสดงผลงานนวัตกรรม ห้องโถง
ส่วนกลาง ห้องขายหนังสือ
3.3 ชั้ น ลอย : พื้ น ที่ โดยประมาณ 620 ตร.ม. ประกอบด้ ว ย อาทิ ห้ อ งรั บ รอง ห้ อ งแถลงข่ าว โถง
อเนกประสงค์ ห้องน้า
3.4 ชั้น 2 : พื้นที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องทางาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง
ความจุผู้ประชุมจานวน 4 คน (3 ห้อง) 8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้า
3.5 ชั้น 3 : พื้นที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องทางาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง
ความจุผู้ประชุมจานวน 4 คน (3 ห้อง) 8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้า
3.6 ชั้น 4 : พื้นที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องทางาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง
ความจุผู้ประชุมจานวน 4 คน (3 ห้อง) 8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้า
(ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 เป็นพื้นที่ให้เช่า)
3.7 ชั้น 5 : พื้นที่โดยประมาณ 1,530 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องทางาน 4 ห้อง ห้องประชุมย่อย
ห้องประชุม ความจุ 12 คน และ 25 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้า
3.8 ชั้น 6 : พื้นที่โดยประมาณ 1,400 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องทางาน 7 ห้อง ห้องประชุม ความจุ
25 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้า
3.9 ชั้นดาดฟ้า : พื้นที่โดยประมาณ 318 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ลานกีฬา ห้องฟิตเนส ห้องน้า
3.10 ลิฟท์แก้ว 2 ตัว และลิฟท์ขนของ 1 ตัว : พื้นที่โดยประมาณ 27 ตร.ม.
4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุ คคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว
ตามที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครือ ข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีก ลาง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ งงานเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จัด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.9 ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็ น ผู้ ที่ถูกประเมิน สิ ทธิผู้ เสนอราคาในสถานะที่ ห้ ามเข้าเสนอราคาหรือห้ าม
ทาสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกาหนด
4.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.11 ผู้ เสนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย (Electronic Government
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
4.12 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4.13 จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่
ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีกาลังคนไม่น้อยกว่า 20 คน
4.14 เป็นผู้มีผลงานด้านการรักษาความปลอดภัยในอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) ต่อสัญญาจ้าง และเป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายแล้ วเสร็จ จนถึงวัน ยื่น ซองประกวดราคา ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญ ญาโดยตรง กับส่ วนราชการ องค์กร
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชื่อถือ
5. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานการแสดงสถานะของผู้ เสนอราคา แยกออกเป็ น 2 ส่ ว น
ตามลาดับดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนที่ 1 ซองราคา ได้แก่
5.1.1 ใบเสนอราคา
5.2 ส่วนที่ 2 ซองคุณสมบัติ ได้แก่
5.2.1 ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา
5.2.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
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5.2.3 กรณี บ ริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลให้แนบสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง)
5.2.4 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสาเนา
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5.2.6 สาเนาหนังสือรับรองผลงานการรักษาความปลอดภัยอาคาร พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยเจ้าของโครงการมาแสดงในวันยื่นซอง
5.2.7 มาตรฐานในการทางานและอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งแผนวิธีการ
ดาเนินงานและขั้นตอนในการให้บริการ
6. การดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนวิธีการดาเนินงาน และขั้นตอนรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของสานักงาน ซึ่งเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานประกอบการเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย
6.1 แผนและวิธีการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น เพลิงไหม้ ผู้ชุมนุมประท้วง
6.2 แผนและวิธีการป้องกันในจุดที่อยู่ในความเสี่ยง
6.3 แผนและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีของหาย
6.4 แผนและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุด
7. คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
7.1 รายละเอียดการรักษาความปลอดภัยและสถานที่
ผู้รับจ้างจะต้องบริการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของสานักงาน ในพื้นที่ทั้งหมดของอาคารอุทยาน
นวัตกรรม ประมาณ 13,095 ตารางเมตร รวมทั้งจัดระบบการจราจรภายในอุทยานนวัตกรรมตลอด 24 ชั่วโมง
7.2 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน
7.2.1 อัตรากาลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ดังนี้
1) หัวหน้าชุด
จานวน 1 คน
2) รองหัวหน้าชุด
จานวน 1 คน
3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จานวน 9 คน
7.2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยแบ่งเป็น 2 ผลัด ดังนี้
ผลัดที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 19.00 น. (12 ชั่วโมง)
ผลัดที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 07.00 น. (12 ชั่วโมง)
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พนักงานรักษาความปลอดภัย ผลัดเช้าและผลัดดึก ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน (ห้ามควงเวร)
และหากพนักงานรักษาความปลอดภัยประจาคนใดไม่มาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยสารองแทนทันที และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่สามารถออกจากจุด
ปฏิบัติงานได้จนกว่าจะมีเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยมารับมอบงานต่อ
7.2.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถหมุนเวียนหน้าที่ทางานได้ ทั้งนี้ ให้ หั วหน้าชุดเป็น
ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ดังแสดงช่วงเวลาการปฏิบัติ จานวนเจ้าหน้าที่ และจุดปฏิบัติงาน ในพื้นที่อาคารอุทยานนวัตกรรม
ได้ตามตารางด้านล่างนี้

ตาแหน่ง

พื้นที่รับผิดชอบ

หัวหน้าชุด
รองหัวหน้าชุด

ทั้งหมด
ทั้งหมด
ลานจอดรถชัน้ ใต้ดิน 1
ลานจอดรถชัน้ ใต้ดิน 2
หน้าลิฟต์แก้ว ชัน้ 1
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน้าอาคาร (Lobby)
หน้าอาคาร (Lobby)
ประตูเข้า – ออก
ทางเข้า – ออก ชั้นใต้ดิน

เพศ

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย

จานวนคน
ผลัดกลางวัน
ผลัดกลางคืน
07.00 - 19.00 น.
19.00 - 07.00 น.
วันหยุดราชการ
วันทาการ
และวันหยุด
ทุกวัน
นักขัตฤกษ์

1

1
1

1
1
1
1

7

4

1
1
1

1

-

รวม

-

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการ จานวน 1 นาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
เพื่อสุ่มตรวจการทางาน และเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทุกจุด ทุกอาทิตย์ๆ ละ 2 ครั้ง ในผลัดกลางคืนและสายตรวจปฏิบัติการจะต้องเข้ามาลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม
หน่วยงานทุกวัน พร้อมเข้าร่วมประชุมประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้ งที่กาหนดให้
มีการประชุมประสานงานเพื่อเข้ารับฟังนโยบาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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8. คุณสมบัติของหัวหน้าชุด รองหัวหน้าชุด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
8.1 คุณสมบัติของหัวหน้าชุด
8.1.1 มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร
8.1.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
8.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ
8.1.4 มีสัญชาติไทย
8.1.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี
8.1.6 เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
8.1.7 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน
8.1.8 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย หรือ ต้องมีประสบการณ์ทางานด้านการ
รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
8.1.10 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
8.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุด
8.2.1 จะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาแต่ละผลัด
8.2.2 ฝึกอบรมแถวชี้แจงงานต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลั ด (ผลั ดเช้า ในเวลา 6.45 น. และผลั ด
กลางคืนเวลา 18.45 น. ณ จุดรวมพลที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
8.2.3 กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัด
8.2.4 ตรวจสอบ ประเมิน และปรับเปลี่ยน แผนรักษาความปลอดภัยและการจราจรทุก 3 เดือน
พร้อมแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้ทราบและ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8.2.5 กากับดูแลและควบคุมทุกจุดรักษาการณ์
8.2.6 ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ
8.2.7 ดูแลการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกอบรม ตลอดจนสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
8.2.8 เสนอแก้ไขเพิ่มเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยประสานงานกับ
ผู้ว่าจ้าง
8.2.9 แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน
8.2.10 ในกรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ว่าจ้าง
8.2.11 สรุปทารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน
8.2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
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8.3 คุณสมบัติของรองหัวหน้าชุด
8.3.1 มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร
8.3.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
8.3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ
8.3.4 มีสัญชาติไทย
8.3.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี
8.3.6 เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
8.3.7 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน
8.3.8 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย หรือ ต้องมีประสบการณ์ทางานด้านการ
รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี
8.3.9 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
8.3.10 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
8.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของรองหัวหน้าชุด
8.4.1 จะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาแต่ละผลัด
8.4.2 ฝึกอบรมแถวชี้แจงงานต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลั ด (ผลั ดเช้า ในเวลา 6.45 น. และผลั ด
กลางคืนเวลา 18.45 น. ณ จุดรวมพลที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
8.4.3 กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัด
8.4.4 ตรวจสอบ ประเมิน และปรับเปลี่ยน แผนรักษาความปลอดภัยและการจราจรทุก 3 เดือน
พร้อมแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้ทราบและ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
8.4.5 กากับดูแลและควบคุมทุกจุดรักษาการณ์
8.4.6 ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ
8.4.7 ดูแลการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกอบรม ตลอดจนสาธิตการป้องกันอัคคีภัย
8.4.8 เสนอแก้ไขเพิ่มเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็น ว่าไม่เหมาะสมโดยประสานงานกับ
ผู้ว่าจ้าง
8.4.9 แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน
8.4.10 ในกรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ว่าจ้าง
8.4.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
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8.5 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
8.5.1 มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยและการจราจร
8.5.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
8.5.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ
8.5.4 มีสัญชาติไทย
8.5.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี
8.5.6 เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร
8.5.7 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน
8.5.8 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย
8.5.9 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
8.5.10 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
8.6 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพศหญิง หน้าอาคาร (Lobby)
8.6.1 มีสุขภาพดี แข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
รักษาความปลอดภัย
8.6.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
8.6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ
8.6.4 มีสัญชาติไทย
8.6.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี
8.6.6 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน
8.6.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
8.6.8 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย
8.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจาลานจอดรถ
8.7.1 จัดการจราจรให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกาหนดไว้ และ
อานวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฎจราจร อย่างสุภาพเรียบร้อย
8.7.2 อานวยความสะดวกในการจราจรทางเข้า - ออก ช่องจอดรถ
8.7.3 ตรวจตราบุคคลที่น่าสงสัยวาอาจทาการโจรกรรมรถยนต์และทรัพ ย์สินที่อยู่ในรถยนต์ที่จอด
อยู่ในบริเวณอาคาร
8.7.4 กรณีที่มีรถเฉี่ยวชน ให้แจ้งคู่กรณีทราบและบันทึกทะเบียนรถ วันเวลาที่เกิดเหตุในสมุดทุกครั้ง
8.7.5 ดูแลและอานวยความสะดวกให้แก่รถผู้บริหารระดับสูง
8.7.6 ดูแลป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร เขตรั้วและการจากัดของ
ทางเข้า - ออก
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8.7.7 ตรวจสอบการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8.7.8 สารวจยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือไม่มีการเคลื่อนย้ายรายงานผู้ว่าจ้างภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
8.7.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
8.8 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจาอาคาร
8.8.1 แนะนาผู้ติดต่อ และตอบคาถามผู้มาติดต่อ อย่างสุภาพเรียบร้อย
8.8.2 แลกบัตรกรณีผู้มาติดต่อขอเข้าอาคาร
8.8.3 ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร
8.8.4 ควบคุมดูแลการนาทรัพย์สินเข้า - ออก อาคาร และระงับการนาของออกนอกอาคารในกรณี
ที่ไม่มีใบอนุญาตนาของออกหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของส่วนตัวจริงหรือไม่
8.8.5 ป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายในบริเวณที่รับผิดชอบ
8.8.6 ตรวจ ดูแล เปิด - ปิด ไฟฟ้า ภายในบริเวณอาคารตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
8.8.7 ตรวจ ดูแล ปิดน้าประปา ในกรณีที่มีการเปิดน้าทิ้งไว้
8.8.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
8.9 วิธีการปฏิบัติงานการจราจร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อานวยความสะดวกงานการจราจร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
8.9.1 ดูแลจัดการระบบจราจรให้เป็นไปตามแผนผังการจราจรที่กาหนด
8.9.2 ควบคุมดูแลประตูทางเข้า - ออก ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
8.9.3 ใช้เครื่องมือกีดขวางและปิดกั้นในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม หรือโดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
8.9.4 ดูแลและอานวยความสะดวกในบริเวณถนนรอบอาคาร
8.9.5 การกาหนดเขตหวงห้าม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
8.9.6 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยวาจาสุภาพ
8.9.7 จัดให้มีสายตรวจ สารวจตรวจตราความเรียบร้อยพื้นที่ทั่วไป การอยู่เวรประจาจุดภายในบริเวณ
8.9.8 สารวจตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางไม่ดี เมื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว
ให้ทาการจดบันทึก และรายงานผู้ว่าจ้างเพื่อหามาตรการป้องกันและดาเนินการต่อไป
8.10 การตรวจบริเวณทั่วไป
8.10.1 ดูแลตรวจตราความปลอดภัยในบริเวณทั่วไปและลงชื่อการตรวจในจุดที่สานักงานกาหนด
8.10.2 อานวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีที่มีกิจกรรมภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม
8.10.3 ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยโดยทั่วไปภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม
8.10.4 ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสานักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น โดยสามารถให้ความ
ร่วมมือได้ทันที
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8.10.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในแต่ละจุด
8.10.6 ร่วมมือกับหน่วยงานในสานักงาน กรณีมีเหตุการณ์เร่งด่วน
8.10.7 ดูแ ลไม่ ให้ บุ คคลภายนอกเข้ ามาจาหน่ ายอาหารและเครื่อ งดื่ม ติ ด ประกาศหรือโฆษณา
เดินขบวน หรือรณรงค์ใดๆ อันอาจทาให้เสียความสงบภายในสานักงาน
8.10.8 กากับดูแลและจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ
8.10.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : หากพนักงานมีอายุเกิน 55 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
9. เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
9.1 ผู้ รั บ จ้ างจะต้อ งจั ด หาวัส ดุ อุป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่องใช้ ต่ างๆ เพื่ อ ใช้ในการรักษาความปลอดภั ย
อย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้
9.1.1 จัดให้มีอาวุธประจากายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
9.1.2 จัดให้มีโต๊ะทางานเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและรับ- ส่งเวรแต่ละผลัด
9.1.3 จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนมีไฟฉายเพื่อใช้ในเวลากลางคืน
9.1.4 จัดให้มีนกหวีดประจาตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
9.1.5 จัดให้มีเสื้อกันฝน เสื้อจราจร รองเท้าบูธ ครบถ้วนตามจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
9.1.6 จั ด ให้ มี เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารประจ ากายแก่ เจ้า หน้ าที่ รัก ษาความปลอดภั ย ซึ่ งสามารถปรั บ
ระบบให้ใช้กับเครื่องมือสื่อสารที่สานักงานมีอยู่เพื่อใช้ติดต่อภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง
9.1.7 จัดให้มีสมุดรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละจุด
9.1.8 จัดให้มีตู้ตรวจเพื่อลงชื่อการตรวจในจุดที่สานักงานกาหนด
9.1.9 ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งระบุ ชื่ อผู้ แ ทนหรือ ชื่ อ ผู้ มี อ านาจ หรือ ชื่ อ ผู้ ป ระสานงานกั บ ส านั ก งาน และ
สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สานักงานได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
9.1.10 สานักงานสามารถทาการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายตรวจ ระบบการจัดการบริหาร ระบบการรักษาความปลอดภัย มาตรการ
รักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลาเพื่อให้การว่าจ้างเป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ และหากผลการ
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์สานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้
9.1.11 ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งก าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งแบบ อุ ป กรณ์ ประจากายและอื่ น ๆ
ทั้งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายตรวจและผู้ประสานงานอย่างชัดเจน
9.1.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าชุดเพื่อปฏิบัติงานในอาคารนวัตกรรม และพื้นที่โดยรอบตลอด
24 ชั่วโมง หากผู้ รับจ้ างไม่มีหั วหน้ าชุดปฏิบัติงาน และสานักงานตรวจสอบพบว่ าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข สานักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
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9.1.13 ผู้รับ จ้างจะต้องจัดพนั กงานรักษาความปลอดภัยสารองพร้อมแทนที่ พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ขาดงานในผลัดนั้นได้ทันที โดยไม่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วใน
ผลัดก่อน
9.1.14 ผู้ รับ จ้ างต้ องจั ดให้ พนั กงานรักษาความปลอดภั ย บั น ทึกลงเวลาท างานด้ วยตนเอง และ
รายงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน โดยห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัย บันทึกลงเวลาทางานแทนกัน
เป็นอันขาด หากผู้ว่าจ้างตรวจพบจะดาเนินการหักค่าแรงในวันนั้น และส่งตัวพนักงานกลับคืนผู้รับจ้าง
ทันที พร้อมกับห้ามกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่อีก
9.1.15 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม
9.1.16 ผู้รับ จ้างต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ย ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น
9.1.17 หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รั กษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ
หรือบกพร่องและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
9.1.18 ผู้รับจ้างต้องส่งใบแสดงผลการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง (โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง
และโรคพิษสุ ราเรื้อรัง ) และสารเสพติด ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยแพทย์ของโรงพยาบาล
ที่เชื่อถือได้ โดยออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และนาส่งให้ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
9.1.19 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรมสาหรับพนักงานที่มาปฏิบั ติงานในหน่วยงานจาก
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
9.1.20 ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องแจ้ งรายชื่อ พนั กงานรักษาความปลอดภั ย ประจ าหน่ ว ยพร้อมประวัติ ให้
ผู้ว่าจ้างได้ทราบ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงาน
รักษาความปลอดภัยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมแนบชื่อและประวัติด้วย สาหรับประวัติ
อาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมสานักงานตารวจแห่งชาติ ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของแต่ละบุคคล ผู้รับจ้างจะต้องส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกาหนดระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องส่งเอกสาร
ประวัติพนักงานไม่เกิน 7 วัน และเอกสารแนบต่างๆ ตามคุณสมบัติพนักงานประกอบด้วย
9.1.21 ผู้รับจ้างจะวางกฎหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานไม่ได้
9.1.22 สานักงานมีสิทธิบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างเสมือนหนึ่ง นายจ้าง
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น
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9.1.23 ผู้ ว่าจ้ างสงวนสิ ท ธิในการที่ จะขอเพิ่ มจานวนพนัก งานรักษาความปลอดภัย ของผู้ รับ จ้าง
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจะจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างใน
อัตราที่ได้ตกลงกันตามสัญญา
9.1.24 ห้ามผู้รับจ้างนางานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
10. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบ
ทุกเดือนตามระยะเวลาดาเนินการ
11. การจ่ายเงิน
สานักงานจะจ่ายเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจเอกสารรายงานผล
ปฏิบัติงานประจาเดือน และเอกสารเบิกเงินให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกาหนดเรียบร้อยแล้ว
12. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาการจ้าง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง คือวันที่ 1 ตุลาคม 2561
จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันสิ้นสุดงานตามสัญญาจ้าง คือวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิการ
เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงาน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันลงนามในสัญญาและผู้เสนอราคาจะไม่ นามา
เป็นเหตุในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือขอยกเลิกการเสนอราคา โดยค่าจ้างจะคิดคานวณสัมพันธ์กับระยะเวลาการ
จ้างทีเ่ ปลี่ยนแปลง
13. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณวงเงิน 2,800,000.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
14. ราคากลางและแหล่งที่มา
14.1 ราคากลาง : จานวนเงิน 2,604,828.00.-บาท (สองล้านหกแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
14.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ สจ-0015-61 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
15. อัตราค่าปรับ
ในกรณีผู้รับจ้างทางานไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาหรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา
โดยนับจากวันครบกาหนดส่งมอบงานถึงวันที่ส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างและ
ผู้รับจ้างตกลงกัน แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างตามส่วน
ของจานวนผู้ปฏิบัติงาน ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสั ญญาหรือข้อตกลง นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างเป็นรายวันออกจากค่าจ้าง
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเป็นรายเดือน (งวด) ด้วย
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กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มาปฏิ บัติงานได้ตามที่กาหนด ผู้ว่าจ้าง
จะดาเนินการตัดลดค่าจ้างตามจริงต่อคน ต่อวัน และจะต้องจัดส่งพนักงานมาทดแทนให้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่หา
คนทดแทนไม่ได้ 3 ครั้ง ผู้ ว่าจ้างจะพิจารณาปรับ 1,000 บาท ต่อคน ในส่วนการมาสายอนุโลมให้ไม่เกิน 30 นาที
นับถัดจากกาหนดเวลาเข้าปฏิบัติงาน หากมาสายบ่อยครั้ง ผู้ว่าจ้างจะตักเตือนด้วยวาจา และเปลี่ยนพนักงานใหม่
ตามลาดับ
ในกรณีพนักงานดื่มสุราแล้วมาปฏิบัติหน้าที่ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ สูดดม หรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภท
ขณะปฏิบั ติห น้ าที่ หลั บ ในขณะปฏิบั ติห น้ าที่ห รือขาดประสิ ทธิภ าพในการทางาน หรือแสดงคาพูดหรือกิริยา
ที่ไม่สุภาพเหมาะสมกับผู้ว่าจ้าง ผู้เช่าใช้บ ริการ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งพักงานหรือไม่ให้
ปฏิบัติงานโดยคิดเป็นกรณีพนักงานขาดงาน
หมายเหตุ : 1. หากผู้รับจ้างกระทาผิดสัญญาจ้างซ้า 3 ครั้ง ทางผู้รับจ้างยินยอมให้ยกเลิกสัญญาจ้างทันที
2. ให้คานวณค่าจ้างเป็นวัน โดยถัวเฉลี่ยเดือนละ 30 วัน
16. ความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินที่ผู้รับจ้าง
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้รับความเสียหาย หรือถูกทาลาย หรือสูญหาย เนื่องจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทา
หรื อความบกพร่ องต่ อหน้ าที่ ของผู้ รั บ จ้ าง หรือตั ว แทนของผู้ รับ จ้ าง หรือ พนั ก งานรัก ษาความปลอดภั ยของ
ผู้รับจ้าง ไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับความเสียหาย ถูกทาลาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า เสียหายตาม
ความเป็นจริง โดยจากัดวงเงินไม่เกินครั้งละ 20,000 บาทต่อครั้ง
17. การบอกเลิกสัญญา
ผู้ ว่าจ้ างจะมี ก ารประเมิ น ผลการให้ บ ริก ารรัก ษาความปลอดภัย หากผู้ ว่าจ้างได้พิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า
ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน (โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร) และผู้รับจ้างไม่สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร
ฝ่ายบริหารองค์กร
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 017 5555 ต่อ 584
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