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เดือน ................... พ.ศ. 2563
โดย
ตําแหนง

ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา
“ผูวาจาง” ฝายหนึ่งกับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จํากัด โดย นาวาโทสุพจน อะทุมชาย ผูรับ
มอบอํานาจ จากกรรมการ สํานักงานตัง้ อยูที่ เลขที่ 12/39-40 ซอยทวีวัฒนา 53 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวี
วัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ซึ่งตอไป ในสัญญาจะเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่งทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มี
ขอความดังตอไปนีค้ ือ
ขอ 1. ขอตกลงทั่วไป
1.1 “ผูวาจาง”ตกลงวาจาง และ “ผูรับจาง” ตกลงรับจางงานรักษาความปลอดภัยใหแกทรัพยสินของ
“ผูวาจาง” ซึ่งอยูบ ริเวณ
1.2 “ผูรับจาง” จะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งเปนพนักงานของ ”ผูรับจาง”ที่มีความประพฤติดี
อายุระหวาง 20 - 60 ป เขาปฏิบัตหิ นาที่ตามสัญญา 2 ผลัดจํานวน 2 คนตอวัน ดังนี้
1) ผลัดกลางวัน ปฏิบตั หิ นาที่ระหวางเวลา 07.00 น. – 19.00 น. (12 ชั่วโมง) มี
ผูรับผิดชอบคือหัวหนาชุด 0
คน พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ 1 คน
2) ผลัดกลางคืน ปฏิบตั หิ นาที่ระหวางเวลา 19.00 น. – 07.00 น. (12 ชั่วโมง) มี
ผูรับผิดชอบคือหัวหนาชุด 0
คน พนักงานรักษาความปลอดภัย ช/ญ 1 คน
1.3 “ผูรับจาง” จะไมมอบหมายงานอื่นใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิ อันจะทําให พนักงาน
รักษาความปลอดภัยบกพรองตอหนาที่
1.4 “ผูวาจาง” จะจัดสวัสดิการพอสมควรแกอตั ภาพใหแกพนักงานรักษาความปลอดภัย เชน ไฟฟาเพื่อ
แสงสวาง หองน้ํา ที่พักชั่วคราว(ปอม รปภ.) ขณะปฏิบตั หิ นาที่
1.5 “ผูวาจาง” จะตองแจงรายการทรัพยสินสวนกลางทีส่ ําคัญและ/หรือมอบหมายให “ผูรับจาง” ทราบ
กอนที่ “ผูรับจาง” จะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบตั หิ นาที่
1.6 “ผูรับจาง” จะตองจัดใหมีวัสดุอปุ กรณที่จําเปนตองใชในการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
1) วิทยุสื่อสาร 245 จํานวน 2 เครือ่ ง
2) กุญแจมือ ประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
3) กระบองแบบสั้น ประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
4) เสื้อกันฝน ประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
5) ไฟฉาย ประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย
6) จักรยานสําหรับการตรวจ 1 คัน
8) อื่นๆ ตามความจําเปน

1.7 การเพิ่ มหรือ การลด พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภัย หรือข อ ตกลงใดๆ อันเกิ ด ขึ้ น ภายหลัง จะ
ดํ า เนิ น การและใช บั ง คั บ ได ต อ เมื่ อ ได รับ ความยิ น ยอมเห็ น ชอบระหว างคู สั ญ ญาในแต ล ะครั้ง และจั ด ทํ าเป น
เอกสารแนบทายสัญญานี้ไว
1.8 “ผูวา จาง” จะตองออกกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใหพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิในการ
รักษาความปลอดภัยใหเหมาะสมกับสภาพของสถานที่ ที่รักษาความปลอดภัยอยู และใหมีสิทธิปองกันผูที่บุกรุกเขามา
ภายในบริเวณ ตามขอ 1.1 และจัดทําเปนเอกสารแนบทายสัญญานี้ ผูวา จางจะตองไมปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อันเปน
ประโยชนตอการรักษาความปลอดภัย กับผูรับจาง
1.9 ในกรณีทรัพยสินใดตองรักษาเปนพิเศษชัว่ คราว “ผูวาจาง” ตองแจงใหแก “ผูรับจาง” ทราบ เปน
ลายลักษณอกั ษร
1.10 เมื่อ “ผูวาจาง” เห็นวาพนักงานรักษาความปลอดภัยผูใ ด ไมเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหนาที่ เมือ่ ไดแจง
ให “ผูรับจาง” ทราบแลว “ผูรับจาง” เห็นวามีเหตุอนั ควรที่จะตองดําเนินการแกไข หรือเปลีย่ นตัวใหดําเนินการ
เปลีย่ นตัว ภายใน 36 ชัว่ โมง นับตั้งแตเวลาที่รับแจงเปนลายลักษณอักษร ถาหาก “ผูรับจาง” ไมดําเนินการเปลีย่ นตัว
พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี้ “ผูรับจาง” ยินยอมให “ผูวาจาง” ปรับตามอัตราคาจาง เมื่อ
เฉลี่ยเปนรายวันเสมือนบุคคลที่ “ผูวาจาง” ใหเปลีย่ นตัวไมมาปฏิบตั หิ นาที่ และ “ผูรับจาง” ตกลงที่จะแจงรายชื่อพรอม
ประวัตขิ องเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ทีเ่ ขาปฏิบตั ิหนาทีต่ ามสัญญาใหแก “ผูวาจาง”
ขอ 2. คาจางและขอตกลงในการจาง
2.1 “ผูว าจาง” ตกลงจายเงินคาจางให ”ผูรับจาง” ในอัตราเดือนละ
บาท
(
) ซึ่งอัตราคาจาง ดังกลาว ไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม 7 % โดยมีรายละเอียดการจางดังนี้
1) หัวหนาชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย จางในอัตราคนละ - บาท/เดือน
2) พนักงานรักษาความปลอดภัย จางในอัตราคนละ
.- บาท/เดือน
2.2 คาจางตกลงในสัญญานี้ หากมีขอ กําหนดคาแรงขั้นต่ําใหมโดยผลของกฎหมายแรงงานสูงกวาอัตรา
ดังกลาว “ผูวาจาง” และ”ผูรับจาง” ตกลงที่จะเปดการเจรจาจนไดขอสรุปและเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย
2.3 “ผูวาจาง” ตกลงจาย และ”ผูรับจาง” ตกลงยินยอมรับคาจางในอัตราที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้โดย
ผูรับจางจะ สงใบเรียกเก็บเงินคาจาง จากผูวาจางในทุก วันที่ 1-2 ของเดือนถัดไปและเก็บเช็คทุกวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป หากผูวาจางผิดนัดชําระหนี้ตามกําหนด ยกเวนมีเหตุอันควร ผูรับจางมิตอ งรับผิดชอบตอความสูญหายหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในระหวางวันที่ผิดชําระคาจางจนกวา ผูรับจางจะไดรับชําระคาจางที่คางชําระทั้งหมด
2.4 ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก “ผูวาจาง” และยังไมสามารถตกลงกันได วาความรับผิดชอบนั้น
ตกอยูแ กผูใด “ผูวาจาง” จะตองชําระคาจางตามสัญญาใหแก “ผูรับจาง” อยูต ลอดไปจนกวาขอเท็จจริงจะยุติวา
“ผูรับจาง”ตองรับผิดชอบหรือไม เทาไร “ผูวาจาง” จะใชสทิ ธิหักจํานวนเงินคาจางรักษาความปลอดภัย หรือถวง
เวลาไวไมได เวนแต “ผูรับจาง”จะเพิกเฉยไมชดใชคาเสียหายใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หรือไมสามารถสรุป
ขอเท็จจริงใหยตุ หิ รือไมสามารถติดตามทรัพยสินคืนมาไดภายใน 30 วัน นับแตวันเกิดเหตุ “ผูวาจาง” จึงจะใชสิทธิยดึ
หนวง หรือหักเงินคาเสียหายทีแ่ ทจริงจากคาจางที่ตองชําระในเดือนนั้นๆ ได ทั้งนีต้ องไมเกินมูลคาทรัพยสินทีแ่ ทจริง
และไมเกินวงเงินความรับผิดชอบของผูรับจางตามสัญญา
ขอ 3 ความรับผิดชอบ “ผูรบั จาง”

3.1 “ผูรับจาง” จะรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดแกทรัพยสนิ ของ “ผูวาจาง” และทรัพยสิน
ของผูอื่นที่อยูในสถานทีผ่ ูวาจาง ที่เกิดจากการโจรกรรม ซึ่งปรากฏรองรอยการเจาะ ตัด งัด แงะ จากภายนอกและมี
หลักฐานพิสูจนไดอยางแนชดั วาเกิดขึ้น ดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลอ อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหนาทีห่ รือละ
เวนการปฏิบัตหิ นาทีข่ องพนักงานรักษาความปลอดภัยเปนเหตุใหผูรายเขามาทําการ เจาะ ตัด หรือ งัด แงะ เพื่อทํา
การโจรกรรม
3.2 “ผูรับจาง” จะรับผิดชอบตอทรัพยสินที่ไดวาจางใหดแู ลเปนการเฉพาะและไดสงมอบตรวจสอบกัน
ระหวาง “ผูรับจาง” และ ผูวาจาง” แลว
3.3 “ผูรับจาง” จะชดใชคาเสียหายให ”ผูวาจาง” ตามราคาทุนหรือราคาที่แทจริงของทรัพยสินนั้น หัก
ดวยคาเสือ่ มราคา เมื่อหักคาเสือ่ มราคาตามอายุการใชงาน แตรวมคาเสียหายทุกชนิดแลว 2 เทาของคาจางตอ )
ตอการเกิดเหตุ ในแตละครั้งภายใน 10 วัน นับแตไดสอบสวนจนไดขอยุติแลว โดยมีระยะเวลาในการสอบสวนและชดใช
คาเสียหายไมเกิน 30 วัน

ขอ 4 เงื่อนไขความรับผิดชอบ
4.1 “ผูวาจาง” จะตองแจงให “ผูรับจางทราบโดยเร็ว ภายใน 24 ชัว่ โมงโดยวาจาหรือโดยเปนหนังสือ นับ
แตเกิดเหตุโดยไมเคลื่อนยายทรัพยสินหรือหลักฐานในที่เกิดเหตุออกไป จนกวา “ผูรับจาง” จะสงพนักงานไปตรวจสอบ
ซึ่งจะจัดไปภายใน 24 ชั่วโมง นับแตไดรับแจง
4.2 “ผูรับจาง” จะตองแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดี ตอพนักงานสอบสวน พรอมแนบสําเนาคํารอง
ทุกข ที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง พรอมหลักฐานแสดงการไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น ไปยัง “ผูวาจาง”
ขอ 5 “ผูรับจางไมตองรับผิดชอบ ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ดังตอไปนี้
5.1 ความเสียหายหรือสูญหายที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ที่ไมปรากฏรอยรอยการโจรกรรม การปลน การ
จลาจล อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสยั หรือพนวิสยั ของบุคคลทั่วไปที่จะสามารถกระทําได
5.2 การเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เห็นไดชัดวา พนวิสยั ทีบ่ คุ คลทัว่ ไปจะสามารถดูแลหรือปองกันได
5.3 การเสียหายหรือสูญหายนั้น เปนการกระทําของ ผูเสียหายหรือบริวารของผูเสียหาย หรือเปน
ขอบกพรอง ประมาทเลินเลอ ของผูเสียหายเอง
5.4 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจาก การเพิกเฉยของ “ผูว าจาง” ซึ่ง “ผูรับจาง” ไดแจงให
ทราบเปนลายลักษณอกั ษรแลว เกี่ยวกับความปลอดภัยของบริเวณหรือทรัพยสินนั้น
5.5 ทรัพยสินทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือมีไวเปนการผิดกฎหมาย
5.6 ความเสียหายหรือสูญหายที่เกีย่ วกับทรัพยสินของบุคคลภายนอก
5.7 ผูว าจางยังไมไดชําระเงินตามกําหนดระยะเวลา หรือคางชําระคาบริการรักษาความปลอดภัย
ขอ 6. อัตราคาปรับโทษ กรณีตรวจพบความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
6.1 ในกรณีมีความจําเปนที่ไมสามารถจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยทดแทน “ผูวาจาง” สามารถให
พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิหนาที่ 24 ชั่วโมงไดไมเกิน คนละ 2 ครั้งตอเดือน หากเกิน

6.2 หากตรวจพบเกินกวา 2 ครั้งตอ/นาย/เดือน หักครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) นอกเหนือจากมี
การยินยอมจากผูวาจางลวงหนาเปนลายลักษณอกั ษร ทัง้ นี้ไมรวมการควรเปลี่ยนผลัดทุก 15 วัน
6.3 กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย หลับยามในขณะปฏิบตั ิหนาที่ หักครั้งละ 500 บาท (หารอยบาท)
ตอคนตอวัน ทั้งนี้ ”ผูวาจาง” จะตองสงเอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบใหกับ ”ผูรับจาง” เพื่อทราบดวย
6.4. กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัย มาสาย หักนาทีละ 1 บาท สายเกิน 3 ครั้งใน 1 เดือน หักครั้งละ
500 บาท
6.5 “ผูรับจาง” จะรับผิดชอบให “ผูวาจาง” หักคาจางหาก “ผูรับจาง” ไมสามารถจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาที่ครบตามขอ 1.2 ในอัตราผลัดละ 700.- บาทตอคนตอวัน
ขอ 7 ระยะเวลาในสัญญาใชบังคับ
7.1 สัญญานี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
(เวลา 07.00 น.) และ เมื่อครบกําหนดแลว หากไมมีฝายใดบอกเลิกสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับตอไปอีกทุกๆ 1 ป
(หนึ่งป)
7.2 การบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในขอ 7.1 จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหอีกฝาย
หนึ่งทราบลวงหนา ไมนอยกวา 30 วัน
7.3 คูสัญญาทั้งสองฝาย สามารถบอกเลิกสัญญาไดโดย
7.3.1 หากฝายหนึง่ ฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งในสัญญานี้ ใหผูวาจางทําหนังสือแจงเตือนใน
ความผิดที่เกิดขึ้นกอนและกําหนดระยะเวลาเพื่อใหผูรับจางไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
7.3.2 หากพนกําหนดระยะเวลาปรับปรุงประสิทธิภาพแลว ใหแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทัง้ สองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญานีด้ ที ุก
ประการแลวเห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตราไวเปนหลักฐานตอหนาพยานเปนสําคัญ
และเก็บรักษาไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ

ผูวาจาง
)

(

ลงชื่อ น.ท.

ประธานคณะกรรมการ
ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ

ผูรับจาง/ผูรับมอบอํานาจ
( สุพจน อะทุมชาย )
ผูจัดการฝายบริหาร

(

พยาน
)

(

พยาน
)

