
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๔๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน 
จังหวัด ลำพูน เม่ือวันท่ี ^ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ระห,ว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร 
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๓๒๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๔๖๔ 1 คำส่ังท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันที' ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๔๖๔ 1 คำส่ังท่ี ๗๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง 
กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอนต์/เลีนนึ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขท่ี ๑๗๔/๑๘๔ 
หมู่ ๘ ตำบล/แขวง ท่าวังตาล อำเภอ/เขต สารภี จังหวัด เชียงใหม่ โดยนายกัมปนาท ธิสา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังลือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด 
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิฃย์ ท่ี ซม.๐๑๖๗๔๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ 
และไค้รับใทอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากพลตำรวจตรี พิเซษฐ จีระนันตสิน บายทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๔๘ ใบอนุญาตออกให้วับท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๔ ส้ินอายุวันท่ี ๔ 

กันยายฺนุ ๒๔๖๘ ปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย แบบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปใน 
สัญญานี้เรียกว่า ''ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ 

๑.สำนักงาน;องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๔ คน 
๒.สนามกิหาQลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๓ คน 
๓.สถาบันผ้าทอมือหริฦญชัย จำนวน ๒ คน

(ลงซ่ือ)

๔.บริเวณชัวมงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จำนวน ๑ คน 
๔.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าป่วย จำนวน ๒ คน 
๖.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย จำนวน ๒ คน 
๗.วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ คน

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกัมปนาท ธิสา)



โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องปฎิษัตีให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑๑ (สิบเอ็ด)>ดือน นับต้ังแต่วันท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๖ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๙๔๐,๐๐0.๐๐ บาท (สองล้านเถ้าแสนส่ีหม่ืน 
บาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙๒,๓๓๖.๔๕ บาท (หน่ีงแสนเถ้าหมื่นลองพันสามร้อยสามสิบหกบาทส่ีสิบ 
ห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย มาปฏิษัติหน้าที่ตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที,ไต้ 
ระบุไว้ในข้อ ๑.๑ เป็นประจำทุกวัน วันละ ๒ (ลอง^ผลัด โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละผลัด ตาม 
เอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยผลัดใดไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแตไม่ครบถ้วน 
หรือมาแตไม่ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาแทนทันที แต่ต้องไม่ใข่ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วในผลัดก่อน หรือจะต้องปฏิบัติงานในผลัดต่อไป

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตาม 
สัญญาผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราผลัดละ ๒,๙๔๐^บาท (สองพันเถ้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานครบจำนวนตามสัญญาใน 
แต่ละผลัด แต่ปฏิบัติงานไม่ครบ ๑๒ (สิบสอง) ข่ัว่โมง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราชั่วโมงละ ๔๒.๐๐ บาท (ส่ี 
สิบสองบาทถ้วน)

ปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒. การจ ่าย เงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน จำนวน ๑๐ เดือนในอัตรา 

เดือนละ ๒๖๗,๒๗๒.๗๒ 'บาท (สองแสบหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซ่ึงไต้รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗,๔๘๕.๑๓ บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) และจำนวน ๑ / ^ อน'ใน 
อัตราเดือนละ ๒๖๗,๒๗๒.๘๐/บาท (สองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ซ่ึงไต้รวมภาษี 
มูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๗,๔๘๕.๑๕ บาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพับส่ีร้อยแปดสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างไต้ให้บริการรักษาความปลอดภัยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา 
ในแต่ละเดือน และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้ตรวจการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยชำระเป็น เช็คทัน 
นาม บริษัท รักษาความปลอดภัย กัมปนาท แอบดํ คลีนน่ิง จำกัด ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันท่ีไต้รับใบ 
แจ้งหนี้โดยผู้รับจ้างจะล่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ว่าจ้างเมื่อครบ ๓ (สาม)เ;วัน นับแต่วันท่ีให้บริการครบทุกๆ ๑ (หน่ึง) เดือน

การปรับตามข้อนี้ ผ้รับจ้างยอมให้ผ้ว่าจ้างปรับจบถึงเวลาที'ผ้รับจ้างจัดพนักงานรักษาความ

(นายกัมปนาท ธิสา)



ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๓.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงจะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ 

ซ่ือสัตย์สุจริต มีความประพฤติดี มีมารยาท มีสุขภาพดี แข็งแรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เปีนโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ค. ๒๕๕๘ และมีการดีกษา ไม่ตํ่ากว่าการดีกษาภาคบังคับ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการดีกษาภาคบังคับ มีอายุ'โม่ต่ําก'ว่า ๑๘ (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ)/ปีบริบูรณ์ 
และไต้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษา 
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕£๘ โดยใบอนุญาต เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องไม่สิ้นอายุระหว่างการ 
ปฏิบัติงานตามสัญญา

ดังนี
๓.๒ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติ

๓.๒.๑ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้าง 
บุคลากรของผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ รวมทั้งมีมาตรการบีองกันและระงับเหตุร้ายอันอาจจะเกิดขึ้น

๓.๒.๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย บีองกัน 
การโจรกรรม และระมัดระวังบีองกันอัคคีภัยอันจะเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

๓.๒.๓ แจ้งหรือให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแจ้งให้ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ 
ผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมี เหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน

๓.๒.๔ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความสะดวกแก,ผู้ท่ีมา 
ติดต่อกับ ผู้ว่าจ้างด้วยมารยาทที่สุภาพ

๓.๒.๕ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้ความเคารพผู้บริหารระดับ 
สูง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย

๓.๒.๖ ควบคุมดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
สัญญาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลาไปและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่หากมี 
เหตุจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไต้ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บปวยจนไม่สามารถปฏิบัติงานไต้ ผู้รับจ้างต้องจัด 
ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดยผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่า 
จ้างทราบก่อนทุกครั้งด้วย

หากพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ปฏิบัติงานแทนดังกล่าวกระทำด้วยประ 
การใดๆ เป็นที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้างซ่ืงผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบทุกประการ ..." ^ - ' ม่ั..' • • ' • . โ ' '

๓.๒.๗ ควบคุมฺดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงซ่ือ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผ้รับจ้าง



ประกาศ และคำสั่งโดยขอบของผู้ว่าจ้างและ/หรือผู้แทน',ของผู้ว่าจ้างที่ใซ้อยู่ในขณะทำสัญญาน้ี และที่จะออกใช้ในภาย 
หน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

๓.๒.๘ แจ้งรายขื่อพร้อมประวัติและภาพถ่ายไม่เกิน ๖ (หก) เดือน ของพนักงาน 
รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม)^'น นับแต่วันลงนามใน 
สัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน ๑ (หน้ีง) วัน 
ทำการทุกครั้ง

๓.๒.๙ ในกรณีที่ผู้’ว่า'จ้าง เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างคนใด 
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่มีความสามารถ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการ 
เปลี่ยนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยคนตังกล่าวในทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ท้ังสิน แต่ถ้า 
ปรากฏว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที,เปล่ียนมาใหม่ ยังคงบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติที,ไม่ 
เหมาะสม ต่อการปฏิบัติหน้าที่อีก และ ผู้ว่าจ้างตรวจพบให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ 
จ้างผู้อื่นทำงานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้

๓.๒.๑๐ จัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญานี้

๓.๒.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นท่ีจำเปีนใน 
การปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง พร้อมติด 
บีาย,ข่ือ-สกุล พนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างที่เครื่องแบบให้ชัดเจนทุกคน แต่ผู้รับจ้างจะกำหนดเครื่องแบบ 
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร ตำรวจ หรือเครื่องแบบของเจ้า 
พนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประขาขนตามที่นายทะเบียนกลางตามพระ 
ราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกำหนดไม่ได้

๓.๒.๑๒ ส่งรายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้งให้ผู้ว่า 
จ้างทราบทันทีเมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ

๓.๒.๑๓ ผู้รับจ้าง จะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ 
โดยไมใต้รับความเห็นซอบเปีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ท้ังส้ิน ในกรณีที'มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้รับจ้างต้อง 
ปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ เว้นแต่ใบกรณีจำเป็นและเร่ง
ด่วนซ่ึงผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางสร้างสรรค์และสุภาพ โดยถือประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสำคัญ 

๓.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังน้ี
๓.๓.๑ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ.จ้าง ตาม 

สัญญานี้ผู้รับจ้างต้องซดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง —■"น้ี!วั('น้ับั .ๆ
๓.๓.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สินซึ่งเก็บไร้ใน

(ลงข่ือ) ผ้ว่าจ้าง (ลงข่ือ) ผ้รับ'จ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกัมปนาท ธิสา)



อาคารสถานที่และปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือทำลายเครื่องกีดขวางหรือทำลายสิงกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์สิน 
โดยผู้ว่าจ้าง จะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม

๓.๓.๓ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งอยู่นอกอาคารสถานที่ แต่ 
อยู่ในบริเวณที่ระบุตามสัญญาข้อ ๑ จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เห็นประจักษ์ตามปกติด้วยสายตาหรือ เป็นทรัพย์สินท่ีผู้ว่า 
จ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง ทราบเป็นหนังสือและ/หรือได้มีการตรวจสอบบันทึกประเภท ซนิด จำนวน โดยเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยของผู้รับจ้างแล้ว

๓.๓.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ 
จ้างอาจซดใช้ให้เป็นทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยซดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายจริงในป็จจุบัน 
แต่ไม่เกินราคาเติมที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาโดยหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

๓.๓.(ะ ในกรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบข้อบังคับ หรือคำส่ังโดยซอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนซองผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทซิปรับผู้รับจ้างได้เป็นรายครั้ง 
คร้ังละ ๒,๙๔๐.๐๐;บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความบกพร่องในแต่ละครั้งเป็น 
หนังสือให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนซองผู้รับจ้างทราบภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับลัดจากวันทราบเหตุดังกล่าว เพ่ือให้ผู้รับ 
จ้างซี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันทึได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีผู้ว่าจ้างพิจารณาคำ 
ซ้ีแจงแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร หรือในกรณีท่ี ผู้รับจ้างไม่ซี้แจงภายในกำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับผู้รับจ้างได้

๓.๓.๖ ในกรณีที่พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบล้วนถูกต้องตาม 
กำหนดเวลาในข้อ ๑ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๓.๓.๗ ในระหว่างปฏิบัติงานถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ 
กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินซองบุคคลอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหาย 
ท่ีได้กระทำข้ึนน้ันเอง

๓.๓.๘ หากความเสียหายหรือสูญหายซองทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบเกิด 
ขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยให้ความรับผิดซองคู่สัญญา 
แต่ละฝ่ายขึ้นอยู่กับการที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้มีส่วนในความผิดนั้นยิงหย่อนกว่ากันเพียงไร 

๓.๔ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีดังต่อไปน้ี
๓.๔.๑ ความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินซองผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่า 

จ้างอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรซองผู้ว่าจ้าง
๓.๔.๒ ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากภัยต่างๆซึ่งไมอยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างจะ 

บีองกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับ 
จ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

(ลงซ่ือ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

V  " : ' ; -

(นายกัมปนาท ซิสา)



๓.๔.๓ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบซดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ 
ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรชองผู้ว่าจ้าง หรือทรัพย์สินชองบุคคลภายนอก เว้นแต่ทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากรชอง 
ผู้ว่าจ้างที่นำมาใช้ในสำนักงานชองผู้ว่าจ้างเพื่อประโยซนในการปฏิบัติงานและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบรายการชอง 
ทรัพย์สินน้ันแล้ว และเว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ของผู้รับจ้างหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

ข้อ ๔ หน้าที่และความรับผิดขอบของผู้ว่าจ้าง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างมีดังนี้
๔.๑ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใช้บังคับแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง 

หรือบุคคลที่ผ่านเช้าออกในบริเวณเขตรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การตรวจค้นสิงชองและยานพาหนะเมื่อมีกรณี 
สงสัยและมีความจำเปีน

๔.๒ กำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานชองพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยชัดเจน และจัดทำ 
ประกาศกำหนดหน้าที่และจุดปฏิบัติงานดังกล่าวติดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๔.๓ กรณีทรัพย์สินชองผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการโจรกรรม ซ่ีง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเปีนหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบโดยต่วน พร้อมระบุ ชนิด ประเภท 
จำนวน และมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะให้เวลาแก่ผู้รับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคืนภายใน ๓๐ (สามสิบ) 
วัน นับถัดจากวันที่ทราบผลการสอบสวบชองพนักงานสอบสวนและหากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้คืน ผู้รับจ้างจะต้อง 
ขดใช้ค่าความเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

๔.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องรักษาความปลอดภัยเปีน 
พิเศษชั่วคราว ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเปีนหนังสือ

๔.๖ ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายหลังสัญญานี้มี 
ผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยตามอัตราส่วนต่าง 
ของค่าจ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้นซี่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควร และเปีนธรรมหากผู้ว่าจ้างไม่ 
สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุชัดช้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุ อ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ใบ 
กรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าขดเชยใดๆ ท้ังส้ิน

ข้อ ๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย นี้นี้นั้^ ; ; " > -1
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปีนเหตุให้เกิดค่า -\ 

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง .

(ลงซ่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง



โดยส้ินเซิงภายในกำหนด ร,๕ (สิบห้า) ว้ใ^นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม,ซดใช้ให้ถูก 
ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก 
หลักประถันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ ไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่า 
ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักใจ้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ 
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๖. การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไต้ทันที 

และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรไต้ 
ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปไต้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน 
เกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที'เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป 
นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที,ต้องชำระสำหรับการให้บริการที่ไต้ดำเนินการไปแล้วเพื่อเป็นประถัน 
การชำระค่าเสียหาย

การว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างมี 
ฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

ข้อ ๗. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้น 

แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างใต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่ 
บางส่วนดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า!!]นความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่า 
ปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบุ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน้ีไม่ตัดสิทธิผู้ 
ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข ้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ป ' . . - — ' 'ป ,
ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเป็น หนังสือคํ้าประกันของธน'!คาร เป็น
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(ลงซ่ือ) ร ? ^
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ว่าจ้าง
(นายกัมปนาท ธิสา)



แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ํา 

ประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก 
ทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ 
และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเชื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ 
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ 
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

a /  I 0/  <ะฝ่ V w  2 / 0  ห ร/ 2/  เ= เ ร/ I 2/  «3 6) ร/ I ร /0/  ร/ ๆ' M ! 5 * _ / ร 7หลักประกันทผู้รับจำงนำมามอบโว่ตามข์อนิผูวาจำงจะคนเห่แก่ผูรับจำงโดยเม่มดอกเบย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตาบสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหนึ่งอับใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใบกฎกระทรวง ซ่ีงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไมส่ามารถทำการตามเงื่อนไข 
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณีดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซี่งมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่ 
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๐. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ี

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายกัมปนาท ธิสา)



๑๐.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง'' จำนวน ๖ แผ่น '
๑๐.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคว'' จำนวน ๒ แผ่น '•
๑๐.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ แผ่น x 
๑๐.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น /
๑๐.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือค้ําประกันสัญญา จำนวน ๑ แผ่น
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญา 

น้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำ 
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที,สุดและผู้รับจ้างไมมสิทธิเรียกร้องคำจ้าง คำเสียหาย หรือคำใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่า 
จ้างท้ังส้ิน

สัญญานี้ทำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือขื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างรดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ -

8, / 22>ลงขอ............................Z . ..........................................................ผู้วาจาง
(นายวิชัย บ ุญ อ ุด ม พ ^!N  ^  ' '

ลงขื่อ...............................................................ผู้รับจ้าง
(บายกัมปนาท ธิสา)

เลขทีโครงการ ๖๕๑๐๗๐๖๒๕๙๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๐๙๐๐๐๐๑๒

ลงขื่อ...............................................................พยาน
(บางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

J (77ท')ลงขอ......................... ....7............................... พยาน
(นางสาวภัทร์ธินันทํ ไซยวรรณี)


