
รายละเอียดการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
****************** 

 
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 

- เพศชาย อยู่ระหว่าง 23 – 60 ปี 
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร 
- ส่าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่า 
- มีความซื อสัตย์ สุจริต มีไหวพริบและสติปัญญาที สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยุสื อสารในเบื้องต้นได้ 

   1.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน 
   รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพ้ืนที ของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ต่าบลตลาด อ่าเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
   1.2 ภาระหน้าที่ปฏิบัติ 
  1.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค่าสั งของสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามซึ งสั งโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ 
   1.2.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจตรา ดูแลทรัพย์สินของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามทั้งหมดที มีอยู่ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 
 1.2.3 เวลาในการปฏิบัติหน้าที  
    - ปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
    - การปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ 
    ช่วงท่ี 1 - ปฏิบัติงานทุกวันตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 00.30 น. 
   ช่วงท่ี 1 - ปฏิบัติงานทุกวันตั้งแต่เวลา 00.30 น. ถึง 08.30 น. 
    ช่วงท่ี 2 - ปฏิบัติงานเฉพาะวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น. 
   ช่วงท่ี 2 - ปฏิบัติงานเฉพาะวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง 08.30 น. 
  1.2.4 การลงเวลาการเข้าปฏิบัติงาน โดยใช้การบันทึกในสมุดปฏิบัติงาน 
  1.2.5 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื อให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามทราบในวันลงนามในสัญญา 
หรือหลังจากวันลงนามในสัญญาไม่เกิน 7 วัน และจะต้องส่งเอกสาร ดังนี้ 
   1) ส่าเนาทะเบียนบ้านมีชื อของพนังงานอยู่ในบ้านนั้น พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
   2) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้อง 
 1.2.6 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งกายด้วยเครื องแบบสุภาพ เรียบร้อย 
 1.2.7 มีอุปกรณ์จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 1.2.8 หากผู้รับจ้างท่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการด้วยความประมาทเลินล่อผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบต่อการกระท่านั้น 
  1.2.9 กรณีที ผู้รับจ้างเปลี ยนพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื อพร้อมส่งเอกสาร
ให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามทราบตามข้อ 1.2.5 พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติหน้าที แทน 
  1.2.10 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองพนักงานทุกคนที ปฏิบัติงานกับผู้ว่าจ้างที เกี ยวกับ
สิทธิอันพึงมิได้ตามกฎหมายแรงงาน โดยไม่เรียกร้องจากผู้ว่าจ้าง 
  1.2.11 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    - วิทยุสื อสารมือถือ 
    - อุปกรณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ ไม้พลองหรือมีดพก ไฟฉาย สายนกหวีด กุญแจมือ เป็นต้น 
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 1.3 งานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.3.1 ดูแล ตรวจตรา การเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท 
  1.3.2 คอยดูแลสังเกตการณ์และสกัดก้ันปิดทางเข้า - ออก เมื อมีงาน หรือเหตุการณ์ที เกิดข้ึน 
  1.3.3 อ่านวยความสะดวกโดยเฉพาะยานพาหนะของทางส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และ
ให้ค่าแนะน่าแก่ผู้มาติดต่อราชการกับทางส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม 
  1.3.4 งานอื น ๆ ที เกี ยวข้อง ซึ งผู้ว่าจ้างมอบหมายให้เมื อเข้าปฏิบัติหน้าที แล้ว 
  1.3.5 สอดส่องดูแลพฤติการณ์ของบุคคลที ไม่น่าไว้ไจที เข้ามาในพ้ืนที ของส่านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคามเพื อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้านขึ้น 
  1.3.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่มี 
ข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 1.4 ข้อห้ามที่ผู้รับจ้างจะต้องละเว้นไม่ปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.4.1 ประพฤติชั ว รายงานข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อความซึ งรายงาน หรือละท้ิงหน้าที  
   1.4.2 นอนหลับยาม เสพของมึนเมา หรือมีอาการมึนเมา หรือเล่นการพนัน 
  1.4.3 พูดจาไม่สุภาพ แต่งกายไม่เรียบร้อย ทะเลาะวิวาทกับผู้อื น 
   1.4.4 น่าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายในสถานที ปฏิบัติงานและภายในส่านักงานสหกรณ์
จังหวัดมหาสารคาม 
   1.4.5 ประพฤติตนในทางชู้สาว 
 1.5 การช าระเงิน 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจะช่าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ งวดละ 1 เดือน และจะ
เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รายงานผลการตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว ซึ งเป็นค่าจ้างที ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ มเรียบร้อยแล้ว 
  1.6 ค่าปรับ  
   ค่าปรับกรณีที ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด
มหาสารคามปรับในอัตรา 380 บาท/วัน และในกรณีที มาปฏิบัติงานสายหรือกลับก่อนเวลาที ก่าหนดผู้รับจ้าง
จะต้องยินยอมให้ปรับเป็นรายชั วโมงในอัตราชั วโมงละ 47.50 บาท 
  1.7 การบอกเลิกสัญญา 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา หากพบว่าการด่าเนินการของผู้รับจ้าง 
ไม่เป็นไปตามสัญญา 
  1.8 ระยะเวลาในการจ้าง 
   ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจะจ้างเป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ มตั้งแต่วันที  1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที  30 กันยายน 2563 
 
2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามขอสงวนสิทธิ์ที จะลงนามในสัญญาไว้จนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที กฎหมายและระเบียบที ได้ก่าหนดไว้อย่าง
เคร่งคัด 

 


