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ตัวอย่างสัญญาว่าจ้ างรักษาความปลอดภัย
วันที่ ………………………
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง ……………………….... ตั้งอยู่เลขที่ …………………………….
โทร………………………….. แฟกซ์..........................โดย……………………… ในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูว้ ่าจ้าง”
ฝ่ ายหนึ่ง กับ นายสิทธิศรณ์ วรกิตติเกษมกุล ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั รักษาความปลอดภัย แอทวัน จากัด
ตั้งอยู่เลขที่ 10/196 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท 113 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ซึ่งในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูร้ ับจ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญาไว้ต่อกันดังนี้.
ข้ อ 1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงจ้าง และ “ผู้รับจ้าง” ทาการรักษาความปลอดภัยทรัพย์ สินของ “ผู้ว่าจ้ าง”
ณ บริ เวณ ………………………………..
มีกาหนดเวลา ….. ปี นับตั้งแต่ วันที่ …………….… และสิ้ นสุ ดสัญญาวันที่ ……………………
ข้ อ 2. “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทาความตกลงในเรื่องของอัตราการว่ าจ้ างกับ “ผู้รับจ้ าง” ดังนี้
2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย
จานวน ………………... นาย
อัตราค่าจ้างคนละ …………. บาท
รวม
……………….. บาท / เดือน
2.2 ซุปเปอร์ไวเซอร์
จานวน …….…………. นาย
อัตราค่าจ้างคนละ ………….. บาท
รวม
.......................... บาท / เดือน
2.3 อัตราค่าบริ การรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมทั้งสิ้ น …………...…..บาท / เดือน
2.4 วันและเวลาทางาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิหน้าที่เวลา 07.00 - 19.00 น. รวม 12 ชัว่ โมง ....-... นาย/ทุกวัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิหน้าที่เวลา 19.00 - 07.00 น. รวม 12 ชัว่ โมง …-... นาย/ทุกวัน
หมายเหตุ**** เสริมพิเศษวันนักขัตฤกษ์คิดค่ าบริการ 950 บาท/12 ชั่วโมง
เสริมพิเศษวันธรรมดา-วันเสาร์ -วันอาทิตย์ คิดค่ าบริการ 750 บาท/12 ชั่วโมง
เสริมพิเศษเกินจาก 12 ชั่วโมง คิดค่ าบริการชั่วโมงละ 70 บาท
ข้ อ 3. ข้ อปฏิบัตขิ อง “ผู้รับจ้าง”
3.1 จะต้องจัดหาบุคคลที่มีความประพฤติดีมีความเหมาะสมเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย
เพื่อเฝ้าดูแลสถานที่ของ “ผูว้ ่าจ้าง”
3.2 จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนเครื่ องแบบของพนักงานด้วย ค่าใช้จ่าย
“ผูร้ บั จ้าง”
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3.3 ต้องควบคุมดูแลบังคับบัญชา พนักงานรักษาความปลอดภัยของตนให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบ
คาสั่งของ “ผูว้ ่าจ้าง” ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งใช้บงั คับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ หรื อซึ่งจะ
มีข้ นึ ในระหว่างอายุสัญญานี้โดยเคร่ งครัด หากพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับหรื อคาสั่งนั้น “ผูร้ ับจ้าง” ต้องลงโทษพนักงานผูน้ ้ นั ตามกรณี
3.4 ต้องสั่งการดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจตราการนาทรัพย์สินอื่นใดของ “ผูว้ ่าจ้าง”
ที่ผเู้ กี่ยวข้องนาเข้าและออกบริ เวณที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบ ตลอดเวลาที่รักษาการณ์
3.5 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดการเสี ยหาย และขัดต่อระเบียบข้อบังคับของ “ผูว้ ่าจ้าง” และ “ผูร้ ับจ้าง”
จะรายงานให้ “ผูว้ ่าจ้าง” ทราบเพื่อแก้ไขสิ่ งบกพร่ องทันที
3.6 จะจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ มาตรวจดูแลความเรี ยบร้อย ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยพร้อมรายงานผล ส่งไปยังฝ่ ายบริ หารของ “ผูว้ ่าจ้าง” เพื่อแก้ไขสิ่ งบกพร่ องนั้น ๆ
3.7 จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเสริ มโดยทันที ในกรณี ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยมาปฏิบตั ิ
หน้าที่ไม่ครบตาม ข้อ 2.1, 2.2, และ 2.4
3.8 การจัดบุคคลเข้ารับหน้าที่รักษาความปลอดภัย “ผูร้ ับจ้าง” ต้องส่ งประวัติและรู ปถ่ายให้กบั “ผูว้ ่าจ้าง”
ชุดหนึ่ง
3.9 เมื่อ “ผูว้ ่าจ้าง” เห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผูห้ นึ่งผูใ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่ ไม่เหมาะสมหรื อไม่เป็ นที่
ไว้วางใจและได้แจ้งให้ “ผูร้ บั จ้าง” ทราบแล้ว “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องจัดหาพนักงานมาเปลี่ยนโดยเร็ วที่สุด
หรื อภายใน 24 ชัว่ โมง
ข้ อ 4. ข้ อปฏิบัติของ “ผู้ว่าจ้าง”
4.1 ปิ ดประตู หน้าต่าง ใส่กุญแจ หรื อกลอนประตูภายในทุกบานให้เรี ยบร้อยก่อนพนักงานประจาเลิกงาน
4.2 จัดให้มรี ะเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ให้บงั คับพนักงานและบุคคลที่เข้าและออก
ในบริเวณเขตรับผิดชอบ “ผูว้ ่าจ้าง”
4.3 จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ให้เพียงพอทั้งบริ เวณพื้นที่ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องดูแลรับผิดชอบ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
4.4 เมื่อจะต้องนาสิ่ งของออกนอกบริ เวณที่รับผิดชอบ “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องมีคาสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มา
แสดงกับพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบสิ่ งของตามจานวนรายการของที่ “ผูว้ ่าจ้าง” ได้
อนุมตั ิให้นาออกและพนักงานของ “ผูร้ ับจ้าง” จะต้องบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
4.5 ในกรณี ทรัพย์สินที่ตอ้ งรักษาเป็ นพิเศษชัว่ คราว “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผูร้ บั จ้าง” ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
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4.6 แจ้งให้ทราบถึงลายเซ็นของผูม้ ีอานาจอนุญาตให้ทาการเคลื่อนย้ายสิ่ งของไปให้พนักงานของ
“ผูร้ บั จ้าง” ทราบเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับลายเซ็นในคาสั่งของแต่ละครั้ง
4.7 “ผูว้ ่าจ้าง” ยินยอมมอบอานาจให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจตราการนาสิ่ งของหรื อทรัพย์สิน
อื่นใดของ “ผูว้ ่าจ้าง” จากพนักงานของ “ผูร้ ับจ้าง” ก่อนออกจากบริ เวณที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดและ
เด็ดขาดหากมีทรัพย์สินใดที่สงสัยว่าจะถูกโจรกรรมมาให้มีอานาจยึดทรัพย์สินนั้นไว้เป็ นหลักฐานได้
4.8 กรณีทรัพย์สินเสียหาย หรื อ สู ญหาย “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผูร้ ับจ้าง” ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายในเวลา ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง และร่ วมมือให้ความสะดวกกับ “ผูร้ ับจ้าง” ในการสื บสวน และสอบสวน
บุคคลที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในบริ เวณสถานที่ที่ทรัพย์สินเสี ยหายหรื อสู ญหายหรื อบุคคลอื่นที่มีเหตุอนั น่า
สงสัย หรื อเมื่อ “ผูว้ ่าจ้าง” และ “ผูร้ บั จ้าง” เห็นว่าควรจะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดี
“ผูร้ ับจ้าง” จะต้องเป็ นผูด้ าเนินการ
ข้ อ 5. หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
5.1 ดูแลความเรี ยบร้อยเกี่ยวกับการเปิ ดและปิ ด ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า น้ าประปา แอร์ ตลอดจนดูแล
ทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง” มิให้เสี ยหาย หรื อสู ญหาย
5.2 ตรวจค้นคนงาน และพนักงานของ “ผูว้ ่าจ้าง” ทั้งเวลาเข้าและออกทุกครั้ง
5.3 ตรวจค้นยานพาหนะทุกคันที่ผ่านเข้า - ออก และบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ
5.4 สอดส่องป้องกันระมัดระวังอัคคีภยั ช่วยระงับและแจ้งหน่วยดับเพลิงโดยรี บด่วน
5.5 ระงับแก้ไขเหตุการณ์และให้สัญญาณภัยทันที เมื่อเกิดอัคคีภยั หรื อมีการโจรกรรม
5.6 ควบคุมและอานวยความสะดวก การจราจร ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5.7 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะทาให้เกิดความเสี ยหาย หรื อขัดต่อระเบียบกฎข้อบังคับที่ “ผูว้ ่าจ้าง”
และ “ผูร้ ับจ้าง” วางไว้เกิดขึ้น จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริ หารของ “ผูว้ ่าจ้าง” ทราบทันทีเพื่อดาเนินการ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองถ้าจาเป็ น
5.8 ไม่ทาความสนิทสนมคุย้ เคยกับคนงานพนักงาน “ผูว้ ่าจ้าง” จนเกินความจาเป็ น
5.9 ไม่นาบุคคลภายนอก ญาติมิตร หรื อเพื่อนฝูง เข้ามาในบริ เวณของ “ผูว้ ่าจ้าง”
5.10 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ทุกครั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องแต่งเครื่ องแบบตามที่ทางบริ ษทั
“ผูร้ ับจ้าง” ได้กาหนดไว้
ข้ อ 6 การคุ้มครองและการรับผิดชอบเสียหาย
6.1 “ผูร้ ับจ้าง” ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ “ผูว้ ่าจ้าง” ในความเสี ยหายหรื อสู ญหายที่เกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง” ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสี ยหาย ตามความเป็ นจริ งในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ค่าจ้างต่อครั้งต่อกะต่อนาย

บริษัทรักษาความปลอดภัย แอทวัน จากัด
10/196 ซอยวัดด่านสาโรง 33 ถนนสุขุมวิท 113 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2759-1571-2 และ 0-2759-3804 แฟกซ์ 0-2759-1570

6.2 การเสียหายหรื อสูญหายอันเกิดจากการกระทา หรื อละเว้นการกระทาใด ๆ ไม่ว่าโดยเจตนา หรื อ
ประมาทเลินเล่อหรื อละเลยต่อหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแล และรับผิดชอบนั้นต้องเสี ยหายหรื อสู ญหาย
6.3 การเสี ยหายหรื อสู ญหายอันเกิดขึ้นโดยการโจรกรรมแก่ทรัพย์สิน ซึ่งเก็บไว้ในสถานที่เก็บไว้เป็ นอย่างดี
และปรากฏ ร่ องรอยงัดแงะหรื อทาลายเครื่ องกีดขวาง และ “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องมีหลักฐานแสดงว่า
ทรัพย์สินนั้นมีอยู่ก่อนหน้าการเกิดโจรกรรม
6.4 การเสียหายหรื อสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน ซึ่งอยู่นอกสถานที่เก็บโดย “ผูว้ ่าจ้าง” ได้แจ้งให้
“ผูร้ ับจ้าง” ทราบซึ่งได้บนั ทึกตรวจสอบ ส่ งมอบลงในสมุดรายงานประจาวันของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ในจุดที่รับผิดชอบทรัพย์สิน นั้นเรี ยบร้อยแล้ว
6.5 ในกรณี ทีเ่ กิดการโจรกรรมแก่ทรัพย์สินของ “ผูว้ ่าจ้าง” และพฤติการณ์แห่งความเสี ยหายที่เกิดขึ้นนั้น
กลับคืนมาไม่ได้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก “ผูว้ ่าจ้าง” เป็ นลายลักษณ์อกั ษร “ผูร้ ับจ้าง”
จะต้องชดใช้ราคาแห่งความเสี ยหายที่เกิดขึ้น ภายในวงเงินไม่เกินจากที่ระบุไว้ในสัญญาตามข้อ 6.1
ข้ อ 7. “ผู้รับจ้าง”ปราศจากความรับผิดชอบในความเสี ยหายหรื อสู ญหายของทรัพย์ สินของ“ผู้ว่าจ้ าง”ดังต่ อไปนี้
7.1 ความเสียหายหรื อสูญหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภยั หรื อภัยซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้
7.2 ความเสียหายหรื อสูญหายอันเกิดจากลูกจ้างของ “ผูว้ ่าจ้าง” เป็ นผูก้ ระทาเสี ยหายเอง และหรื อให้ความ
ร่วมมือกับบุคคลภายนอก ในกรณี ดงั กล่าวถ้าหากสามารถรู ้ตวั ผูก้ ระทาผิด “ผูร้ บั จ้าง” ปราศจากความ
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
7.3 หาก “ผูว้ ่าจ้าง” ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็ นกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมนั้นได้
“ผูร้ ับจ้าง” ย่อมปราศจากความรับผิดชอบเช่นกัน
7.4 ในกรณีที่ “ผูร้ ับจ้าง” ตรวจสอบข้อบกพร่ องของอาคารสถานที่ตลอดจนตัวบุคคลโดย “ผูร้ ับจ้าง” ได้แจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบเป็ นการล่วงหน้าแต่ “ผูว้ ่าจ้าง” มิได้ดาเนินการใด ๆ ลงไป “ผูว้ ่าจ้าง”
จะถือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผูร้ ับจ้าง” บกพร่ องหรื อประมาทเลินเล่อจนทาให้ทรัพย์สิน
สูญหายได้ไม่
7.5 ในกรณี “ผูร้ บั จ้าง” ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่รับจ้างได้อนั มิใช่ความผิดของ “ผูร้ ับจ้าง” ซึ่งเกิดจากหรื อ
สื บเนื่องแผ่นดินไหว น้ าท่วม สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรื อไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมืองการ
นัดหยุดการจลาจล การกบฎ การปฏิวตั ิ การยึดทรัพย์ โดยคาสั่งของรัฐบาล หากเกิดความเสี ยหาย
เพราะเหตุดงั กล่าว “ผูร้ ับจ้าง” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
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7.6 “ผูร้ บั จ้าง” ย่อมปราศจากความรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก หรื อ ทรัพย์สินของ พนักงาน ลูกค้า ผูพ้ กั อาศัย ของ “ผูว้ ่าจ้าง” ประเภท ยานพาหนะ
เครื่ องมือสื่อสาร เครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องประดับ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
เงินตรา ธนบัตร ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักประกัน หนี้สิน
หลักทรัพย์ หรื อ เอกสารสาคัญต่าง ๆ บัตรเครดิต สมุดเช็ค สมุดบัญชี หรื อ หนังสื อเอกสารอื่น ๆ
อันเกี่ยวกับธุรกิจ “ผูร้ ับจ้าง” ย่อมปราศจากความรับผิดชอบ
7.7 ทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานหรื อลูกจ้างของ “ผูว้ ่าจ้าง”
7.8 ทรัพย์สินของผูร้ ับเหมาช่วงของ “ผูว้ ่าจ้าง” แม้ว่าจะอยู่ในบริ เวณเดียวกันก็ตาม
ข้ อ 8. การจ่ ายค่าจ้าง
8.1 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญานี้ “ผูว้ ่าจ้าง” ตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ “ผูร้ ับจ้าง” เป็ นจานวนเงิน
…………….. บาท (………….) ตามสัญญาข้อ 2.3 โดย “ผูร้ ับจ้าง” จะส่ งใบเรี ยกเก็บเงินค่าจ้างให้
“ผูว้ ่าจ้าง” (วางบิล) ภายในทุกสิ้ นเดือน และ “ผูว้ ่าจ้าง” จะต้องชาระค่าจ้างให้ “ผูร้ ับจ้าง”
ภายใน
วันที่ 5 ของเดือน
8.2 ในกรณีที่ “ผูว้ ่าจ้าง” ไม่ชาระเงินตามกาหนดสัญญานี้ ให้ถือว่า “ผูร้ ับจ้าง” ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความ
เสียหาย หรื อ เสียหายสูญหายของทรัพย์สิน นับแต่วนั ถัดจากวันถึงวันกาหนดชาระเป็ นต้นไป
เว้นเสียแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
8.3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ รปภ.ของ “ผูร้ ับจ้าง” ไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ “ผูว้ ่าจ้าง” จะตัดค่าจ้างตามสัดส่ วน
( วันที่ไม่ปฎิบตั ิงาน )
ข้ อ 9. การเลิกสัญญาคู่สัญญา
คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดมีสิทธิ์เลิกสัญญานี้ก่อนครบกาหนดได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นหนังสื อ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรื อตกลงด้วยวาจา หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิ์เลิกสัญญาโดยทาเป็ นหนังสื อ อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบในเวลาอันควร แต่ท้ งั นี้คู่สัญญายังต้องผูกพันต่อกัน
อยู่จนกว่าจะได้ปลดเปลื้องภาระผูกพันใด ๆให้หมดสิ้ นไป
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ข้ อ 10.ระยะเวลาสัญญา
สัญญานี้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ ……………………. และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ ……………………….
เมื่อถึงวันสิ้ นสุ ดแล้ว หากไม่มีการต่อสัญญากันใหม่ในกรณี ที่ไม่ได้ยกเลิกสัญญานี้ให้สัญญานี้มีผลบังคับ
ไปอีกโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา และถือเงื่อนไขและข้อบังคับตามสัญญาเดิมทุกประการ
สัญญานี้ทาขึ้นเป็ น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน และคู่สัญญาต่างฝ่ ายต่างถือไว้ฝ่ายละ1 ฉบับ ได้อ่านและเข้าใจ
ในสัญญานี้แล้วและถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริ ษทั ฯ ไว้เป็ น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ผูว้ ่าจ้าง
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ลงชื่อ ……………………………..ผูว้ ่าจ้าง
(……………………….….. )
ผูม้ ีอานาจลงนาม

ลงชื่อ…………....…....................................ผูร้ ับจ้าง
(……………………..………………)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ลงชื่อ....…….....................................พยาน
(……………..………………)
ตาแหน่ง.................................................

ลงชื่อ...............……..…........................พยาน
(………………………………)
ตาแหน่ง...................................................

