________________________________________________________________________________________
สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
ทําที บริษัท ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี เซอร์ วิส จํากัด
วันที ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
สัญญานีทาํ ขึนระหว่าง .........................................................................................................ซึ งต่อไปนีสัญญาเรี ยกว่า “ผูว้ ่าจ้าง”
ฝ่ ายหนึง กับ บริ ษทั ซิ ลเวอร์ ซี เคียวริ ตี เซอร์ วิส จํากัด ตังอยูเ่ ลขที เลขที 305/4 ม.9 ต.รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โดย นายนพคุณ ไชยสลี หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “ผูร้ ับจ้าง” อีกฝ่ ายหนึง ทังสองได้ตกลง
ไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี
ข้อ 1 “ผูว้ ่าจ้าง” ตกลงว่าจ้าง “ผูร้ ับจ้าง” ตกลงทําการรักษาความปลอดภัยให้กบั บรรดาทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง”
ซึ งตังอยู่
................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 สัญญาฉบับนี กําหนดระยะเวลา ..... ปี และ เริ มบังคับใช้ ตังแต่ ......... เดือน ................
พ.ศ. ........ สิ นสุ ดในวันที ..... เดือน ............พ.ศ. ......... และเมือสัญญานี ครบกําหนด หากไม่มีฝ่ายหนึงฝ่ ายใดเลิก
สัญญา ให้ “ผูว้ ่าจ้าง” และ “ผูร้ ับจ้าง” ทําข้อตกลงว่าจ้าง ขึนมาใหม่ ภายใน 30 วัน
ข้อ 3 ระหว่างอายุสัญญาฉบับนีคู่สัญญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใด อาจขอให้มีการเปลียนแปลงรายละเอียดของงานทีจ้าง
ซึ งอยูใ่ นขอบเขตของงาน ตามสัญญานีโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถึงคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึง ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
หากมีการเปลียนแปลงนัน เป็ นเหตุให้ “ผูร้ ับจ้าง” ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิมขึน ก็จะต้องมีการปรับค่าจ้างขึนตามความเป็ นธรรม
ในกรณี มี การเปลียนแปลง ดังกล่าว จะต้องมีการตกลง และสรุ ปรายละเอียดของการเปลียนแปลง เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
คูส่ ัญญาทังสองฝ่ ายลงนามตกลงยินยอม ในการเปลียนแปลงนัน
ข้อ 4 หน้าทีและความรับผิดชอบทังปวงของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงานต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย
ของผูร้ ับจ้าง ให้ตกเป็ นหน้าทีของ “ผูร้ ับจ้าง”
ข้อ 5 ในกรณี ทีทางราชการ ประกาศปรับค่าแรงงานขันตํา ให้สูงขึน “ผูว้ ่าจ้าง” ยินยอมให้ “ผูร้ ับจ้าง” ปรับอัตรา
ค่าแรงใหม่ให้สอดคล้องกับค่าแรงขันตํา ทีถูกกําหนดขึนใหม่ในอัตราทีกําหนดตกลงตามควรแก่กรณี นับแต่ประกาศนันมีผล
ใช้ บังคับเป็ นต้นไป
ข้อ 6 การจ่ายเงินค่าจ้าง “ผูว้ ่าจ้าง”ตกลงจ่ายและ”ผูร้ ับจ้าง” ตกลงยินยอมรับค่าจ้าง ในอัตราทีระบุไว้ตามข้อ 21.1
และหรื อ ในหนังสื อต่อท้ายในสัญญานีโดย “ผูร้ ับจ้าง” จะส่ งใบแจ้งหนีไปยัง “ผูว้ ่าจ้าง” ภายในระหว่างวันที 25-30 ของทุก
เดือน และ “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องชําระ เงินค่าจ้างทังภาษีมูลค่าเพิม ให้เสร็ จภายในวันที 3 ของเดือนถัดไป พร้อมทังรับใบเสร็ จรับเงิน
ที “ผูร้ ับจ้าง”ออกให้แก่ “ผูว้ ่าจ้าง”
ข้อ 7 เงินค่าจ้างตามสัญญานี “ผูว้ ่าจ้าง” จะใช้สิทธิยดึ หน่วงล่วงเวลาไว้ เกินกําหนดหรื อนําไปหักกลบลบหนี
อย่างอืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความความยินยอมจาก “ผูร้ ับจ้าง” เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านัน
ข้อ 8 ในกรณี ที “ผูว้ ่าจ้าง” ต้องการเพิมกําลังพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็ นกรณี พิเศษ “ผูว้ ่าจ้าง” ยินยอมให้
“ผูร้ ับจ้าง” คิดค่าบริ การเพิม ตามทีตกลงกัน
ข้อ 9 ในกรณี ทีคู่สัญญาฝ่ ายหนึงต้องการเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดตามสัญญา ข้อ 2 ให้คู่สัญญาฝ่ ายทีต้องการบอก
เลิก แจ้งการบอกเลิกให้อีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน้า เป็ นลายลักษณ์ อักษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดผิด
สัญญา

ใน ข้อใดข้อหนึงมีสิทธิบอกเลิก สัญญาได้ทนั ที
ข้อ 10 เพือให้การปฏิบตั ิหน้าทีรักษาความปลอดภัยเป็ นไปอย่างประสิ ทธิภาพ และเพือ ประโยชน์ของ “ผูว้ ่าจ้าง”
จะต้องออกคําสังหรื อว่ากฎระเบียบ ให้ลูกจ้างหรื อบุคคล ในสังกัด ของ “ผูว้ ่าจ้าง” หรื อลูกค้าของ “ผูว้ ่าจ้าง” ทีมาใช้บริ การและ
หรื อ ผูท้ ีมาติดต่อกับ “ผูว้ ่าจ้าง” ยินยอมให้ “ผูร้ ับจ้าง” มีสิทธิทาํ การตรวจค้นตัวบุคคล ยานพาหนะ และตรวจสอบทรัพย์สิน
ทีผ่าน เข้า - ออก ได้ และผูว้ า่ จ้าง ต้องไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยแก่ “ผูร้ ับจ้าง”
ข้อ 11 “ผูร้ ับจ้าง”จะต้องจัดบุคคลทีมีคุณสมบัติทีดี และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสพยาเสพติด
ไม่เสพสุ รา ระหว่างปฏิบตั ิหน้าที และมีความประพฤติทีเหมาะสมทีจะ ปฏิบตั ิหน้าทีพนักงานรักษาความปลอดภัย และ
แต่งกายให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามทีกําหนดไว้ ตลอดจนจัดหาเครื องมือเครื องใช้ ประจําตัวในการปฏิบตั ิหน้าที ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายของ “ผูร้ ับจ้าง” เองทังสิ น เว้นแต่เครื องดับเพลิง เครื องมืออิเลคทรอนิคส์
อาวุธปื นและอืนๆ ทีต้องใช้ตามข้อบังคับการปฏิบตั ิหน้าทีของ “ผูว้ ่าจ้าง” กําหนดขึน เป็ นกรณี พิเศษ“ผูว้ ่าจ้าง” จะต้อง
เป็ นผูจ้ ดั หาให้
ข้อ 12 “ผูร้ ับจ้าง” ต้องควบคุมบังคับบัญชาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ และคําสังโดย
ชอบ
ของ “ผูว้ ่าจ้าง” ในเรื องทีเกียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ทีกําหนดไว้หรื อทีกําหนดต่อไป
ข้อ 13 “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องดําเนินการแก้ไข หรื อ เปลียนตัวพนักงานรักษาความ ปลอดภัย ทีบกพร่ องต่อหน้าที หรื อมี
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมในหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีดี ภายใน 48 ชัวโมง นับจากเวลาทีได้รับแจ้งจาก “ผูว้ ่าจ้าง” เป็ นลาย
ลักษณ์
อักษรแล้ว
ข้อ 14 “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าปฏิบตั ิหน้าทีให้กบั “ผูว้ ่าจ้าง” เสริ มแทนให้ครบตาม
สัญญา ตลอดจนอายุของสัญญานี
ข้อ 15 “ผูร้ ับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ “ผูว้ ่าจ้าง”หากทรัพย์สิน ของ “ผูว้ ่าจ้าง” ได้เสี ยหายจาก
เครื องกีดขวางจากการกระทํา ของคนร้ายทีทําการโจรกรรมและ หลักฐานพิสูจน์ ปรากฏเป็ นทีแน่ชดั ว่า เกิดขึนด้วยความจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อของพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ “ผูร้ ับจ้าง”
อนึง “ผูร้ ับจ้าง” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ “ผูว้ ่าจ้าง” ในกรณี ทีเกิด ความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย
อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย การปล้น การจลาจล อัคคีภยั หรื อภัยธรรมชาติ และ/หรื อ ความประมาทเลินเล่อของ “ผูว้ ่าจ้าง”
หรื อลูกจ้างหรื อบุคคลทีสังกัดของ “ผูว้ ่าจ้าง” เอง
ข้อ 16 ในกรณี “ผูร้ ับจ้าง” ได้ตรวจพบและพิจารณาเห็นว่า บริ เวณทีต้องรักษาความ ปลอดภัย จุดใดทีอยูใ่ นลักษณะ
ทีล่อแหลม ไม่ปลอดภัย เช่น มีแสงสว่างไม่เพียงพอ รัว หรื อ กําแพงชํารุ ด สายยู กลอนประตูชาํ รุ ด หรื อ มีลกั ษณะโดย
ประการอืน อันอาจเป็ นช่องทางให้คนร้ายเป็ นที หลบซ่ อนกําบัง แอบแฝง หรื อซ่ อนเร้น เพือทําการโจรกรรม และเมือ “ผูร้ ับจ้าง”
ได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ “ผูว้ ่าจ้าง” จัดการซ่ อมแซมแก้ไข หรื อปรับปรุ งให้ดีขึนแต่ทาง “ผูว้ ่าจ้าง” มิได้ดาํ เนินการ
“ผูร้ ับจ้าง” ได้แจ้งดังกล่าวหากมีเหตุโจรกรรมเกิดขึนในจุดทีไม่ปลอดภัยนันๆ “ผูร้ ับจ้าง” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
“ผูว้ ่าจ้าง” แต่อย่างใดทังสิ น

ข้อ 17 “ผูร้ ับจ้าง” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการสู ญหายของทรัพย์สินของบุคคลทีสามหรื อทรัพย์สินเครื องใช้ส่วนตัว
ของลูกจ้าง หรื อ พนักงานเจ้าหน้าทีหรื อบุคคลหนึงบุคคลใดโดย เฉพาะทรัพย์สินทีมีผรู ้ ับผิดชอบ ในการครอบครองอยูแ่ ล้ว
เช่น มีหลักฐานการเบิกไปใช้อย่างถูกต้องแล้ว หรื อ ทรัพย์สินทีง่ายต่อการพกพา นําพา เช่น เงินสด เช็ค อาหาร เครื องดืม
อาภรณ์ เครื องประดับ นาฬิกา ปากกา แว่นตา กล้องถ่ายรู ป พระเครื อง อาวุธ เป็ นต้น และจะไม่รับผิดชอบเรื อง
รถจักรยานยนต์ของผูอ้ าศัยสู ญหาย เว้นแต่กรณี ทีได้มีการตกลงว่าจ้างให้ดูแลรักษาทรัพย์สินเหล่านันโดยเฉพาะและได้มีการ
ตรวจสอบ จํานวนได้ ถูกต้องลงลายมือไว้เป็ นหลักฐานทังสองฝ่ ายแล้ว
ข้อ 18 การชดใช้ค่าเสี ยหายในทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง” ในกรณี ทีพิสูจน์แล้วเห็นว่าเป็ นความเสี ยหายทีอยูใ่ นความ
รับผิดชอบของ “ผูร้ ับจ้าง” ตามสัญญา “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องชดใช้ ตามราคาทุน หรื อ ราคาทีแท้จริ งของทรัพย์ทีสู ญหายหรื อหายแต่
ต้องไม่เกิน.................... บาท (...............................) ต่อการสูญหายหรื อเสี ยหายครังหนึง
ข้อ 19 ในกรณี ทีเกิดการ เสี ยหาย หรื อ สู ญหาย ตามทีข้อ 15 “ผูว้ ่าจ้าง” ต้องให้เวลาแก่ผรู ้ ับจ้าง ในกรณี ติดตามเพือ
เอาทรัพย์สินทีสู ญหายไปกลับคืนมา ภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่ทรัพย์สินดังกล่าวสู ญหายไป หากครบกําหนดแล้วยังไม่ได้
ทรัพย์สินคืนมา “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องชดใช้ราคาทรัพย์สินตามข้อ 18
ข้อ 20 กรณี ทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง” เกิดการเสี ยหาย หรื อ สู ญหายดังกล่าวอยูใ่ น ความรับผิดชอบของ “ผูร้ ับจ้าง”
“ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขดังต่อไปนี
20.1 “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผูร้ ับจ้าง” ทราบโดยด่วนทีสุ ด ( สําหรับบริ เวณกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ให้แจ้งภายใน 48 ชัวโมง สําหรับจังหวัดอืนๆให้แจ้งภายใน 3 วัน)
20.2 “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องแจ้งความร้องทุกดําเนินคดี ณ สถานีตรวจท้องทีเกิดเหตุ หลังจากทีทราบการ
สู ญหายหรื อเสี ยหาย ภายใน 48 ชังโมง และยินยอมให้ “ผูร้ ับจ้าง” มีส่วนรู ้เห็นในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพือร่ วมใน
การสอบสวนการหาข้อเท็จจริ งและเร่ งรัดคดี หาก “ผูว้ ่าจ้าง” มิได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในข้อ 20.1 หรื อข้อใดข้อหนึงหรื อหลายข้อ
รวมกัน “ผูร้ ับจ้าง” เป็ นอันปราศจากความรับผิดชอบในค่าเสี ยหาย หรื อสู ญหายและ “ผูว้ ่าจ้าง” จะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายอย่างใดอีก
ไม่ได้
ข้อ 21 การจัดกําลังพลพนักงานรักษาคามปลอดภัย ปฏิบตั ิหน้าที จํานวน....คน เวลาปฏิบตั ิงาน...........ชัวโมง
21.1 อัตราค่าบริ การพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน ..............คน เป็ นเงินเดือนละ......................บาท
(..................................................................)
สัญญานีทาํ ขึนเป็ นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการโดย “ผูว้ ่าจ้าง” และ “ผูร้ ับจ้าง” ถือไว้ฝ่ายละฉบับ
และได้อ่านข้อความในสัญญานี เป็ นทีเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญเพือเป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(

ลงชือ………….…….ผูว้ ่าจ้าง
)

ลงชือ...................…...ผูร้ ับจ้าง
(

)

ลงชือ……………….ผูว้ ่าจ้าง
(
)

ลงชือ………………….ผูร้ ับจ้าง
(
)

ลงชือ………………..พยาน
(
)

ลงชือ………………….พยาน
(
)

