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เกณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference: TOR)  
การจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและอ านวยการจราจร 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
________________________ 

1. ความเป็นมา 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีพันธกิจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาค 
การผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ส านักงานมีอาคารอุทยานนวัตกรรมเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยจะเป็นศูนย์บริการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนด้านการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และร่วมด าเนินการ
ระหว่างภาคีนวัตกรรม ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเงินการลงทุน และภาคการศึกษาและวิจัย 

อุทยานนวัตกรรมเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกระจกตกแต่งโดยรอบ อาคารมีความสูง 6 ชั้น 
ชั้นลอย ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินส าหรับจอดรถ 2 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 13,095 ตารางเมตร พื้นที่ภายใน
อาคารแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของส านักงาน และพ้ืนที่ให้เช่า ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องท างาน 
ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรมอ่ืนๆ มีทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ของส านักงาน และของบริษัทผู้เช่าใช้
บริการ ตลอดจนทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงาน  ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้เช่าใช้บริการ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานรักษา
ความปลอดภัยให้ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านอัคคีภัย ด้านการโจรกรรม ด้านการจราจรและด้าน
ความปลอดภัยทั่วไป รวมทั้งช่วยป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร และพ้ืนที่โดยรอบ
อาคาร 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของส านักงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร และบริเวณ
โดยรอบอาคาร 

2.2  อ านวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคาร
อุทยานนวัตกรรม 

2.3  ตรวจตรา ลาดตระเวน ตามจุดที่ส านักงานก าหนดตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ
ส านักงานไม่ให้สูญหาย 

2.4  ให้บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้ใช้บริการอาคารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และสุภาพเรียบร้อย 
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3. ข้อมูลอาคารเบื้องต้น 

อาคารอุทยานนวัตกรรมเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีกระจกตกแต่งโดยรอบ อาคารมีความ
สูง 6 ชั้น ชั้นลอย ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดินส าหรับจอดรถ 2 ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 13,095 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ภายในอาคารแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของส านักงาน และพ้ืนที่ให้เช่า ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ชั้นใต้ดิน ที่ 1 และ ชั้นที่ 2 : พ้ืนที่รวมโดยประมาณ 2,170 ตร.ม. จอดรถได้ 59 คัน 

 3.2 ชั้น 1 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,040 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องแสดงผลงานนวัตกรรม ห้องโถง
ส่วนกลาง ห้องขายหนังสือ 

 3.3 ชั้นลอย : พ้ืนที่ โดยประมาณ 620 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ  ห้องรับรอง ห้องแถลงข่าว โถง
อเนกประสงค ์ห้องน้ า 

 3.4 ชั้น 2 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง 
ความจุผู้ประชุมจ านวน 4 คน (3 ห้อง)  8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้ า 

 3.5 ชั้น 3 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง 
ความจุผู้ประชุมจ านวน 4 คน (3 ห้อง)  8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้ า 

 3.6 ชั้น 4 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,100 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 12 ห้อง ห้องประชุม 5 ห้อง 
ความจุผู้ประชุมจ านวน 4 คน (3 ห้อง)  8 คน และ 14 คน ห้อง Business Center และห้องน้ า 

(ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 เป็นพื้นที่ให้เช่า) 

 3.7 ชั้น 5 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,530 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 4 ห้อง ห้องประชุมย่อย  
ห้องประชุม ความจุ 12 คน และ 25 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 

 3.8 ชั้น 6 : พ้ืนที่โดยประมาณ 1,400 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ห้องท างาน 7 ห้อง ห้องประชุม ความจุ 
25 คน ห้องเก็บของ ระเบียง และห้องน้ า 

 3.9 ชั้นดาดฟ้า : พ้ืนที่โดยประมาณ 318 ตร.ม. ประกอบด้วย อาทิ ลานกีฬา ห้องฟิตเนส ห้องน้ า 

 3.10 ลิฟท์แก้ว 2 ตัว และลิฟท์ขนของ 1 ตัว : พ้ืนที่โดยประมาณ 27 ตร.ม. 

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว
ตามท่ีเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว 

4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้าม 
ท าสัญญาตามท่ี คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

4.10  ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.11 ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government 
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

4.12 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.13 จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพ้ืนที่
ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีก าลังคนไม่น้อยกว่า 20 คน 

4.14 เป็นผู้มีผลงานด้านการรักษาความปลอดภัยในอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) ต่อสัญญาจ้าง และเป็นผลงานที่ดีและเสร็จเรียบร้อยแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ได้ส่งมอบงานงวด
สุดท้ายแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ องค์กร 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชื่อถือ 

5. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานการแสดงสถานะของผู้ เสนอราคา แยกออกเป็น 2 ส่วน
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 5.1 ส่วนที่ 1 ซองราคา ได้แก่ 

  5.1.1 ใบเสนอราคา 

 5.2 ส่วนที่ 2 ซองคุณสมบัติ ได้แก่ 

  5.2.1 ประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา 

  5.2.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
 การจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
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  5.2.3 กรณีบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง  
 การจดทะเบียนนิติบุคคลและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง) 

  5.2.4 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนา  
 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

  5.2.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

  5.2.6 ส าเนาหนังสือรับรองผลงานการรักษาความปลอดภัยอาคาร พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยเจ้าของโครงการมาแสดงในวันยื่นซอง 

  5.2.7 มาตรฐานในการท างานและอุปกรณ์เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งแผนวิธีการ
 ด าเนินงานและขั้นตอนในการให้บริการ 

6. การด าเนินการรักษาความปลอดภัย 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนวิธีการด าเนินงาน และขั้นตอนรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของส านักงาน ซึ่งเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานประกอบการเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย 

6.1 แผนและวิธีการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น เพลิงไหม้ ผู้ชุมนุมประท้วง 

6.2 แผนและวิธีการป้องกันในจุดที่อยู่ในความเสี่ยง 

6.3 แผนและวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาหากเกิดกรณีของหาย 

6.4 แผนและวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุด 

7. คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง 

 7.1 รายละเอียดการรักษาความปลอดภัยและสถานที่ 

 ผู้รับจ้างจะต้องบริการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของส านักงาน ในพื้นที่ทั้งหมดของอาคารอุทยาน
นวัตกรรม ประมาณ 13,095 ตารางเมตร รวมทั้งจัดระบบการจราจรภายในอุทยานนวัตกรรมตลอด 24 ชั่วโมง 

 7.2 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงาน 

 7.2.1 อัตราก าลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย ดังนี้ 

 1) หวัหน้าชุด    จ านวน 1 คน 

 2) รองหัวหน้าชุด   จ านวน 1 คน 

 3) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 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) 
 และหากพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าคนใดไม่มาปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงาน
 รักษาความปลอดภัยส ารองแทนทันที และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่สามารถออกจากจุด 
 ปฏิบัติงานได้จนกว่าจะมีเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยมารับมอบงานต่อ 

 7.2.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถหมุนเวียนหน้าที่ท างานได้ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าชุดเป็น 
ผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

 ดังแสดงช่วงเวลาการปฏิบัติ จ านวนเจ้าหน้าที่ และจุดปฏิบัติงาน ในพื้นที่อาคารอุทยานนวัตกรรม  
ได้ตามตารางด้านล่างนี้ 

ต าแหน่ง พ้ืนที่รับผิดชอบ เพศ 

จ านวนคน 

ผลัดกลางวัน 
07.00 - 19.00 น. 

ผลัดกลางคืน 
19.00 - 07.00 น. 

วันท าการ 
วันหยุดราชการ 

และวันหยุด
นักขัตฤกษ ์

ทุกวัน 

หัวหน้าชุด ทั้งหมด ชาย 1 - 

รองหัวหน้าชุด ทั้งหมด ชาย - - 1 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ลานจอดรถชัน้ใต้ดิน 1 ชาย 1 - - 

ลานจอดรถชัน้ใต้ดิน 2 ชาย 1 - - 

หน้าลิฟต์แก้ว ชัน้ 1 ชาย 1 - - 

หน้าอาคาร (Lobby) หญิง 1 - 

หน้าอาคาร (Lobby) ชาย - - 1 

ประตูเข้า – ออก ชาย 1 1 

ทางเข้า – ออก ชั้นใต้ดิน ชาย 1 1 

 รวม 7 4 
 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติการ จ านวน 1 นาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง 
เพ่ือสุ่มตรวจการท างาน และเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
ทุกจุด ทุกอาทิตย์ๆ ละ 2 ครั้ง ในผลัดกลางคืนและสายตรวจปฏิบัติการจะต้องเข้ามาลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม
หน่วยงานทุกวัน พร้อมเข้าร่วมประชุมประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้ งที่ก าหนดให้ 
มีการประชุมประสานงานเพ่ือเข้ารับฟังนโยบาย 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 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

 8.1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 

 8.1.4 มีสัญชาติไทย 

 8.1.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

 8.1.6 เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 

 8.1.7 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 

 8.1.8 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย หรือต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการ
รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 8.1.9 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี 

 8.1.10 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 

8.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าชุด 

 8.2.1 จะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าแต่ละผลัด 

 8.2.2 ฝึกอบรมแถวชี้แจงงานต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด (ผลัดเช้า ในเวลา 6.45 น. และผลัด
กลางคืนเวลา 18.45 น. ณ จุดรวมพลที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 8.2.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัด 

 8.2.4 ตรวจสอบ ประเมิน และปรับเปลี่ยน แผนรักษาความปลอดภัยและการจราจรทุก 3 เดือน 
พร้อมแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้ทราบและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 

 8.2.5 ก ากับดูแลและควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ 

 8.2.6 ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ 

 8.2.7 ดูแลการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกอบรม ตลอดจนสาธิตการป้องกันอัคคีภัย 

 8.2.8 เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยประสานงานกับ  
ผู้ว่าจ้าง 

 8.2.9 แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกต้องและฉับพลัน 

 8.2.10 ในกรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
โดยด่วนทันที และรายงานผลการแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ว่าจ้าง 

 8.2.11 สรุปท ารายงานส่งผู้ว่าจ้างทุกวัน 

 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 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

 8.3.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 

 8.3.4 มีสัญชาติไทย 

 8.3.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

 8.3.6 เพศชายต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 

 8.3.7 ต้องมีหลักฐานว่าไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 

 8.3.8 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย หรือต้องมีประสบการณ์ท างานด้านการ
รักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 8.3.9 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี 

 8.3.10 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 

8.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของรองหัวหน้าชุด 

 8.4.1 จะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าแต่ละผลัด 

 8.4.2 ฝึกอบรมแถวชี้แจงงานต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด (ผลัดเช้า ในเวลา 6.45 น. และผลัด
กลางคืนเวลา 18.45 น. ณ จุดรวมพลที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 8.4.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละผลัด 

 8.4.4 ตรวจสอบ ประเมิน และปรับเปลี่ยน แผนรักษาความปลอดภัยและการจราจรทุก 3 เดือน 
พร้อมแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อผู้ว่าจ้างให้ทราบและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 

 8.4.5 ก ากับดูแลและควบคุมทุกจุดรักษาการณ์ 

 8.4.6 ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในเรื่องต่างๆ 

 8.4.7 ดูแลการป้องกันอัคคีภัย และการฝึกอบรม ตลอดจนสาธิตการป้องกันอัคคีภัย 

 8.4.8 เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยประสานงานกับ 
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 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

 8.5.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 

 8.5.4 มีสัญชาติไทย 

 8.5.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 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 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

 8.6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคที่สังคมรังเกียจ 

 8.6.4 มีสัญชาติไทย 

 8.6.5 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

 8.6.6 ต้องมีหลักฐานว่าไมเ่ป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมและยาเสพติดมาก่อน 

 8.6.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี 

 8.6.8 บุคลิกดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย 

8.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าลานจอดรถ 

 8.7.1 จัดการจราจรให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เข้ามาจอดในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ และ
อ านวยความสะดวกให้ถูกต้องตามกฎจราจร อย่างสุภาพเรียบร้อย 

 8.7.2 อ านวยความสะดวกในการจราจรทางเข้า - ออก ช่องจอดรถ 

 8.7.3 ตรวจตราบุคคลที่น่าสงสัยวาอาจท าการโจรกรรมรถยนต์และทรัพย์สินที่อยู่ในรถยนต์ที่จอด
อยู่ในบริเวณอาคาร 

 8.7.4 กรณีท่ีมีรถเฉี่ยวชน ให้แจ้งคู่กรณีทราบและบันทึกทะเบียนรถ วันเวลาที่เกิดเหตุในสมุดทุกครั้ง 

 8.7.5 ดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่รถผู้บริหารระดับสูง 

 8.7.6 ดูแลป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในบริเวณอาคาร เขตรั้วและการจ ากัดของ
ทางเข้า - ออก 
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 8.7.7 ตรวจสอบการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 8.7.8 ส ารวจยานพาหนะที่จอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือไม่มีการเคลื่อนย้ายรายงานผู้ว่าจ้างภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 8.7.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 

8.8 หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าอาคาร 

 8.8.1 แนะน าผู้ติดต่อ และตอบค าถามผู้มาติดต่อ อย่างสุภาพเรียบร้อย 

 8.8.2 แลกบัตรกรณีผู้มาติดต่อขอเข้าอาคาร 

 8.8.3 ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคาร 

 8.8.4 ควบคุมดูแลการน าทรัพย์สินเข้า - ออก อาคาร และระงับการน าของออกนอกอาคารในกรณี
ที่ไม่มีใบอนุญาตน าของออกหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าของนั้นเป็นของส่วนตัวจริงหรือไม่ 

 8.8.5 ป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งอาจเกิดข้ึนภายในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

 8.8.6 ตรวจ ดูแล เปิด - ปิด ไฟฟ้า ภายในบริเวณอาคารตามช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 8.8.7 ตรวจ ดูแล ปิดน้ าประปา ในกรณีที่มีการเปิดน้ าทิ้งไว้ 

 8.8.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง 

8.9 วิธีการปฏิบัติงานการจราจร 

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อ านวยความสะดวกงานการจราจร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 8.9.1 ดูแลจัดการระบบจราจรให้เป็นไปตามแผนผังการจราจรที่ก าหนด 

 8.9.2 ควบคุมดูแลประตูทางเข้า - ออก ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

 8.9.3 ใช้เครื่องมือกีดขวางและปิดกั้นในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม หรือโดยได้รับความ 

เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

 8.9.4 ดูแลและอ านวยความสะดวกในบริเวณถนนรอบอาคาร 

 8.9.5 การก าหนดเขตหวงห้าม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

 8.9.6 ใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยวาจาสุภาพ 

 8.9.7 จัดให้มีสายตรวจ ส ารวจตรวจตราความเรียบร้อยพ้ืนที่ทั่วไป การอยู่เวรประจ าจุดภายในบริเวณ 

 8.9.8 ส ารวจตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่ส่อพิรุธไปในทางไม่ดี เมื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว 
ให้ท าการจดบันทึก และรายงานผู้ว่าจ้างเพ่ือหามาตรการป้องกันและด าเนินการต่อไป 

 8.10 การตรวจบริเวณท่ัวไป 

 8.10.1 ดูแลตรวจตราความปลอดภัยในบริเวณท่ัวไปและลงชื่อการตรวจในจุดที่ส านักงานก าหนด 

 8.10.2 อ านวยความสะดวกด้านการจราจร กรณทีี่มีกิจกรรมภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม 

 8.10.3 ดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยโดยทั่วไปภายในอาคารอุทยานนวัตกรรม 

 8.10.4 ประสานกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น โดยสามารถให้ความ
ร่วมมือได้ทันที 
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 8.10.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในแต่ละจุด 

 8.10.6 ร่วมมือกับหน่วยงานในส านักงาน กรณมีีเหตุการณ์เร่งด่วน 

 8.10.7 ดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ติดประกาศหรือโฆษณา 
เดนิขบวน หรอืรณรงค์ใดๆ อันอาจท าให้เสียความสงบภายในส านักงาน 

 8.10.8 ก ากับดูแลและจัดระเบียบการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอ่ืนๆ 

 8.10.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ : หากพนักงานมีอายุเกิน 55 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง 

9. เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 

 9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย  
อย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้ 

 9.1.1 จัดให้มีอาวุธประจ ากายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 9.1.2 จัดให้มีโต๊ะท างานเพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและรับ- ส่งเวรแต่ละผลัด 

 9.1.3 จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนมีไฟฉายเพ่ือใช้ในเวลากลางคืน 

 9.1.4 จัดให้มีนกหวีดประจ าตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน 

 9.1.5 จัดให้มีเสื้อกันฝน เสื้อจราจร รองเท้าบูธ ครบถ้วนตามจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 9.1.6 จัดให้มีเครื่องมือสื่อสารประจ ากายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถปรับ 
ระบบให้ใช้กับเครื่องมือสื่อสารที่ส านักงานมีอยู่เพื่อใช้ติดต่อภายในระยะเวลาสัญญาจ้าง 

 9.1.7 จัดให้มีสมุดรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละจุด 

 9.1.8 จัดให้มีตู้ตรวจเพื่อลงชื่อการตรวจในจุดที่ส านักงานก าหนด 

 9.1.9 ผู้รับจ้างต้องระบุชื่อผู้แทนหรือชื่อผู้มีอ านาจ หรือชื่อผู้ประสานงานกับส านักงาน และ 
สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง 

 9.1.10 ส านักงานสามารถท าการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายตรวจ ระบบการจัดการบริหาร ระบบการรักษาความปลอดภัย มาตรการ
รักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลาเพ่ือให้การว่าจ้างเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ และหากผลการ
ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ส านักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 

 9.1.11 ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบ อุปกรณ์ ประจ ากายและอ่ืนๆ  
ทั้งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายตรวจและผู้ประสานงานอย่างชัดเจน 

 9.1.12 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าชุดเพ่ือปฏิบัติงานในอาคารนวัตกรรม และพ้ืนที่โดยรอบตลอด 
24 ชั่วโมง หากผู้รับจ้างไม่มีหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน และส านักงานตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ส านักงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 



TOR: การจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภยัและอ านวยการจราจร (Innovation Park)             11 จาก 13 

 9.1.13 ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยส ารองพร้อมแทนที่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยที่ขาดงานในผลัดนั้นได้ทันที โดยไม่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วใน
ผลัดก่อน 

 9.1.14 ผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานรักษาความปลอดภัย บันทึกลงเวลาท างานด้วยตนเอง และ
รายงานให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน โดยห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัย บันทึกลงเวลาท างานแทนกัน
เป็นอันขาด หากผู้ว่าจ้างตรวจพบจะด าเนินการหักค่าแรงในวันนั้น และส่งตัวพนักงานกลับคืนผู้รับจ้าง
ทันที พร้อมกับห้ามกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่อีก 

 9.1.15 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 9.1.16 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น 

 9.1.17 หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนใดปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ 
หรือบกพร่องและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที 

  9.1.18 ผู้รับจ้างต้องส่งใบแสดงผลการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง (โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง  
 และโรคพิษสุราเรื้อรัง ) และสารเสพติด ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยแพทย์ของโรงพยาบาล  
 ที่เชื่อถือได้ โดยออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และน าส่งให้ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
 ในสัญญา 

9.1.19 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจประวัติอาชญากรรมส าหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงานในหน่วยงานจาก 
กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา  

 9.1.20 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยพร้อมประวัติให้  
ผู้ว่าจ้างได้ทราบ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนตัวพนักงาน
รักษาความปลอดภัยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมแนบชื่อและประวัติด้วย  ส าหรับประวัติ
อาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมส านักงานต ารวจแห่งชาติ ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของแต่ละบุคคล  ผู้รับจ้างจะต้องส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  กรณีเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องส่งเอกสาร
ประวัติพนักงานไม่เกิน 7 วัน และเอกสารแนบต่างๆ ตามคุณสมบัติพนักงานประกอบด้วย 

 9.1.21 ผู้รับจ้างจะวางกฎหรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานไม่ได้ 

 9.1.22 ส านักงานมีสิทธิบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างเสมือนหนึ่ง นายจ้าง
ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้น 



TOR: การจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภยัและอ านวยการจราจร (Innovation Park)             12 จาก 13 

 9.1.23 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการที่จะขอเพ่ิมจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง  
ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจะจ่ายเงินค่าจ้างเพ่ิมเติมให้ผู้รับจ้างใน
อัตราที่ได้ตกลงกันตามสัญญา 

 9.1.24 ห้ามผู้รับจ้างน างานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง 

10. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ครบ
ทุกเดือนตามระยะเวลาด าเนินการ 

11. การจ่ายเงิน 

 ส านักงานจะจ่ายเงินเป็นงวด งวดละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจเอกสารรายงานผล
ปฏิบัติงานประจ าเดือน และเอกสารเบิกเงินให้ครบถ้วนตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

12. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาการจ้าง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 น. ของวันเริ่มงานตามสัญญาจ้าง คือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
จนถึงเวลา 07.00 น. ของวันสิ้นสุดงานตามสัญญาจ้าง คือวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิการ
เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงาน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันลงนามในสัญญาและผู้เสนอราคาจะไม่ น ามา
เป็นเหตุในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมหรือขอยกเลิกการเสนอราคา  โดยค่าจ้างจะคิดค านวณสัมพันธ์กับระยะเวลาการ
จ้างทีเ่ปลี่ยนแปลง 

13. วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณวงเงิน 2,800,000.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

14. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 

14.1 ราคากลาง : จ านวนเงิน 2,604,828.00.-บาท (สองล้านหกแสนสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
14.2 แหล่งที่มาของราคากลาง : สัญญาจ้างเลขที่ สจ-0015-61 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

15. อัตราค่าปรับ 

ในกรณีผู้รับจ้างท างานไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือปฏิบัติงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ผู้ว่าจ้างจะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของอัตราค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา 
โดยนับจากวันครบก าหนดส่งมอบงานถึงวันที่ส่งมอบงานพร้อมเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างและ  
ผู้รับจ้างตกลงกัน แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผู้ว่าจ้างจะหักค่าจ้างตามส่วน
ของจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลง นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้ผู้ว่าจ้างหักค่าจ้างเป็นรายวันออกจากค่าจ้าง
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเป็นรายเดือน (งวด) ด้วย 
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กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มาปฏิบัติงานได้ตามที่ก าหนด ผู้ว่าจ้าง 
จะด าเนินการตัดลดค่าจ้างตามจริงต่อคน ต่อวัน และจะต้องจัดส่งพนักงานมาทดแทนให้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่หา
คนทดแทนไม่ได้ 3 ครั้ง ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาปรับ 1,000 บาท ต่อคน ในส่วนการมาสายอนุโลมให้ไม่เกิน 30 นาที  
นับถัดจากก าหนดเวลาเข้าปฏิบัติงาน หากมาสายบ่อยครั้ง ผู้ว่าจ้างจะตักเตือนด้วยวาจา และเปลี่ยนพนักงานใหม่ 
ตามล าดับ 

ในกรณีพนักงานดื่มสุราแล้วมาปฏิบัติหน้าที่ ดื่มสุรา สูบบุหรี่ สูดดม หรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกประเภท
ขณะปฏิบัติหน้าที่ หลับในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือขาดประสิทธิภาพในการท างาน หรือแสดงค าพูดหรือกิริยา 
ที่ไม่สุภาพเหมาะสมกับผู้ว่าจ้าง ผู้เช่าใช้บริการ และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งพักงานหรือไม่ให้
ปฏิบัติงานโดยคิดเป็นกรณีพนักงานขาดงาน 

หมายเหตุ : 1. หากผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาจ้างซ้ า 3 ครั้ง ทางผู้รับจ้างยินยอมให้ยกเลิกสัญญาจ้างทันที 

 2. ให้ค านวณค่าจ้างเป็นวัน โดยถัวเฉลี่ยเดือนละ 30 วัน 

16. ความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหาย 

 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินที่ผู้รับจ้าง  
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้รับความเสียหาย หรือถูกท าลาย หรือสูญหาย เนื่องจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท า 
หรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้าง หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้รับจ้าง ไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับความเสียหาย ถูกท าลาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า เสียหายตาม
ความเป็นจริง โดยจ ากัดวงเงินไม่เกินครั้งละ 20,000 บาทต่อครั้ง  

17. การบอกเลิกสัญญา 

 ผู้ว่าจ้างจะมีการประเมินผลการให้บริการรักษาความปลอดภัย หากผู้ว่าจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
30 วัน (โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร) และผู้รับจ้างไม่สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

18. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 นางสาวธัณย์สิตา ศุภสวัสดิ์บวร 
 ฝ่ายบริหารองค์กร 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท ์ 02 017 5555 ต่อ 584 


