เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมา
เจ้าหน้ าที่ รกั ษาความปลอดภัยสานักงานนิ คมอุตสาหกรรมบางชัน ปี งบประมาณ 2561
1. พืน้ ทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ผูร้ บั จ้างมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพืน้ ที่
สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันทังหมด
้
ซึง่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 60 ซอยเสรีไทย 87 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุร ี
กรุงเทพฯ 10510 รายละเอียดตามผังแนบท้าย รวมทังในบริ
้
เวณอาคารต่างๆทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ านักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน ตลอดจนอานวยความสะดวก ด้านจราจรให้คาแนะนาแก่ผมู้ าติดต่อ
2. ระยะเวลาการทางานจ้าง
ผูร้ บั จ้างต้องจัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยมาทางานตามเงื่อนไขนี้วนั ละ 24 ชั ่วโมงทุกวันโดย
ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประเพณีนิยม
3. การจัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเข้ามาปฏิบตั งิ าน
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีผ่ รู้ บั จ้างส่งมาปฏิบตั งิ านในสถานทีผ่ วู้ า่ จ้างจะต้องเป็นบุคคลมี
อายุระหว่าง18-60 ปี หรืออยูใ่ นดุลพินิจของผูว้ า่ จ้าง เพศชาย ต้องผ่านฝึกอบรมในหลักสูตรเกีย่ วกับการ
บรรเทาสาธารณภัยและการอานวยความสะดวกในด้านการจราจร โดยมีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยระดับ
หัวหน้าชุด 1 นายและปฏิบตั งิ านทั ่วไป 2 นาย รวมทัง้ สิน้ 3 นาย
3.1 จัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั งิ าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆโดยแบ่งการทางาน
ออกเป็น 2 ผลัดดังนี้
(ก) ผลัดกลางวัน ตัง้ แต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00น
- ระดับปฏิบตั งิ าน จานวน 2 คน
- ประจาป้อมยามสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
- ตรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ การจราจร การ
กวดขันผูค้ า้ เร่ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตหรือผู้บุกรุกพืน้ ทีแ่ ล้วแต่กรณี เป็นต้น
(ข) ผลัดกลางคืน ตัง้ แต่ เวลา 18.00 น. ถึง 06.00 น.
- ระดับปฏิบตั งิ าน จานวน 1 คน
- ประจาป้อมยามสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
3.2 ก่อนจัดส่งเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยมาทางานจ้างตามเงื่อนไขนี้ผรู้ บั จ้างต้องจัดส่ง
ประวัตยิ อ่ และรูปถ่ายพร้อมสถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั และสถานทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนราษฎร์ของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ
ปลอดภัยทุกนายส่งให้ผวู้ า่ จ้างหรือตัวแทนของผูว้ า่ จ้าง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้ประกอบการพิจารณา
รับงานจ้าง
3.3 กรณีการลาของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผรู้ บั จ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ เพื่อพิจารณา
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4. ขอบเขตความรับผิดของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ผูร้ บั จ้างมีหน้าทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีส่ ่งมาปฏิบตั งิ านใน
พืน้ ทีข่ องผูว้ า่ จ้าง ให้มหี น้าทีต่ อ้ งถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
4.1 รักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สนิ ของผูว้ า่ จ้าง รวมตลอดถึงทรัพย์สนิ ในความครอบครองของผู้
ว่าจ้างทัง้ หมด
4.2 ทาการตรวจตราในเขตรับผิดชอบทุกๆ 1 ชั ่วโมง
4.3 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ านวยความสะดวกเกีย่ วกับจราจรในบริเวณสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยและให้คาแนะนาแก่ผมู้ าติดต่อ
4.4 ป้องกันการกระทาอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยภายในสานักงาน
4.5 ป้องกันและระงับอัคคีภยั ซึง่ จะเกิดขึน้ มาภายในบริเวณรับผิดชอบ และต้องแจ้งให้หน่วย
ดับเพลิงทีใ่ กล้ทส่ี ุดทราบทันทีทเ่ี กิดเพลิงไหม้
4.6 ในกรณีเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึน้ ต้องแจ้งให้ผรู้ บั ผิดชอบของ
ผูว้ า่ จ้างทราบทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้ รวมทังต้
้ องแจ้งเหตุไว้เป็นหลักฐานในสมุดรับ-ส่ง หน้าทีข่ องแต่ละ
ผลัดด้วย
4.7 ดูแล ปิด-เปิด ไฟฟ้า ประปา สาธารณะในบริเวณสานักงานให้เหมาะสมตามฤดูกาล หรือตาม
สภาพพืน้ ทีห่ รือตามคาสั ่งของผูว้ า่ จ้าง
4.8 ดูแลและช่วยตรวจสอบร่วมกันกับเจ้าหน้าทีข่ องผูว้ า่ จ้างในการปิด-เปิดสถานที่
4.9 ขณะปฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทุกนายต้องแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันกับทีผ่ รู้ บั จ้างกาหนด
4.10 ห้ามมิให้ด่มื สุรา หรือเสพสิง่ มึนเมาต่างๆ ไม่เสพยาเสพติดอื่นใด หรือนอนหลับในระหว่าง
ปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ ห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาดและห้ามเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหรือบุ คคลอื่นเข้า
มาอยูอ่ าศัยในบริเวณสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
4.11 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยออกนอกสถานที่ของผูว้ า่ จ้างในระหว่างปฏิบตั งิ าน
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูว้ า่ จ้าง และนาบุคคลภายนอกทีม่ ใิ ช่เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับงานจ้างเข้ามาภายใน
สถานทีข่ องผูว้ า่ จ้างโดยเด็ดขาด
4.12 ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามคาสั ่งของผูว้ า่ จ้าง หรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความ
ปลอดภัยของผูว้ า่ จ้างทีส่ ั ่งการในขอบเขตวัตถุประสงค์การรักษาความปลอดภัย
4.13 ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบของผูว้ า่ จ้างในการดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001
4.14 ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการประหยัดพลังงานของ กนอ. โดยเคร่งครัด
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4.16 ในขณะทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบทีผ่ วู้ า่ จ้าง
เห็นชอบ และผูร้ บั จ้างต้องจัดให้มสี มุดรายงานการรับ-ส่งหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจา
แต่ละผลัด ตลอดจนสมุดรายงานประจาวันของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยแต่ละผลัด เพื่อพร้อมทีจ่ ะให้
ผูว้ า่ จ้างหรือผูแ้ ทนของผูว้ า่ จ้างตรวจดูได้ทุกเวลา
5. ผูร้ บั จ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านตาม
สัญญา ซึง่ ได้แก่ เครื่องแบบเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย และอุปกรณ์อ่นื ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เครื่องแบบเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
- หมวดทรงแบเล่ยส์ ดี า พร้อมหน้าหมวกตรา อผศ.
- เสือ้ เชิต้ แขนยาว สีเขียวทหาร
- กางเกงขายาว สีเขียวทหาร ขากางเกงใส่ในรองเท้าหุม้ ข้อ
- เครื่องหมายผ้าปกั “สปภ” ติดทีค่ อปกเสือ้ ด้านซ้าย และเครื่องหมาย
“อผศ.” ติดทีค่ อปกเสือ้ ด้านขวา
- เครื่องหมายผ้าปกั “สปภ”, “อผศ.” ติดทีห่ วั ไหล่แขนเสือ้ ด้านซ้าย
- สายนกหวีดสีแดงพร้อมนกหวีดติดทีไ่ หล่เสือ้ ด้านซ้าย
- รองเท้าหุม้ ข้อแบบทหาร
(2) อาวุธประจากาย
- กระบองสัน้ สาหรับคาดกับเข็มขัด 1 ชุด
(3) อุปกรณ์อ่นื ๆ เช่น
- วิทยุส่อื สาร จานวน 2 เครื่อง
- ไฟฉายสาหรับเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีป่ ฏิบตั งิ านในเวลากลางคืน
คนละหนึ่งกระบอก
- สมุดรายงานการรับ-ส่งหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยแต่ะผลัด
ตลอดจน สมุดรายงานประจาวันของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลดภัยแต่ละคน
เพื่อพร้อมทีจ่ ะให้ผวู้ า่ จ้างตรวจสอบได้ทุกเวลา ฯลฯ
- รถจักรยานอย่างน้อย 1 คัน
6. ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะส่งผูแ้ ทนของผูว้ า่ จ้างไปทาการตรวจสอบการทางานของผูร้ บั จ้างได้ตลอด
เวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้า หากพบว่า เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยคนใดซึง่ กาลัง
ปฏิบตั งิ านอยูก่ ระทาการใดเป็นการฝา่ ฝืนสัญญา หรือกระทาการอันไม่สมควร ผูแ้ ทนของผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะสั ่งให้เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยผูน้ นั ้ หยุดกระทาดังกล่าวได้ทนั ที หากผูว้ า่ จ้างเห็นสมควรจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผรู้ บั จ้างถอนเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยผูน้ นั ้ ออกจากหน้าทีเ่ สีย ผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ติ าม
หนังสือแจ้ง และต้องจัดหาเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยคนใหม่มาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนภายใน 24 ชั ่วโมง
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7. ในกรณีทรัพย์สนิ ของผูว้ า่ จ้าง หรือทรัพย์สนิ ทีผ่ วู้ า่ จ้างมีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบได้รบั ความ
เสียหาย ถูกทาลาย หรือสูญหาย ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ผูร้ บั จ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายต่อครัง้ เท่ากับ
จานวนเงินทีเ่ สียหายจริง เว้นแต่ผรู้ บั จ้างจะพิสจู น์ได้วา่ ความเสียหายหรือสูญหายนัน้ เกิดจากเหตุสุดวิสยั แต่
อย่างไรก็ดสี าหรับความเสียหายทีเ่ กิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
ของผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยสิน้ เชิงโดยผูร้ บั จ้างจะจัดการชาระ
ค่าเสียหายให้แก่ผวู้ า่ จ้างภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่าว และผูว้ า่ จ้างจะใช้สทิ ธิบอกเลิก
สัญญาด้วยหรือไม่กไ็ ด้
8. ผูร้ บั จ้าง และ/หรือ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบทังในทาง
้
แพ่งและอาญาต่อการทีเ่ จ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของผูร้ บั จ้าง หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือ
เสียชีวติ อันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทาในขณะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยของ
ผูร้ บั จ้าง โดยจะไม่ถอื เป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผูว้ า่ จ้างเป็นอันขาด
9. ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างไม่เริม่ ลงมือดาเนินงานตามสัญญานี้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาข้อหนึ่ง
ข้อใด หรือปฏิบตั งิ านอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หรือชื่อเสียงของผูว้ า่ จ้าง หรือถ้าผูว้ า่ จ้ าง
ไม่พอใจในผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผรู้ บั จ้าง
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และจ้างผูอ้ ่นื ทางานจ้างนี้ต่อจากผูร้ บั จ้างได้ดว้ ย โดยผูร้ บั จ้างจะเรียก
ร้องค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ทงสิ
ั ้ น้
10. ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาตามข้อ 9 แต่ผวู้ า่ จ้างยังไม่ได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ า่ จ้างดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ใช้สทิ ธิ ์เรียกค่าปรับเป็นรายวันผลัดในอัตรา 0.01 ของจานวนตลอดสัญญาจ้างนับแต่วนั ที่
ผูร้ บั จ้างผิดสัญญาจ้างจนถึงวันทีผ่ รู้ บั จ้างปฏิบตั ถิ ูกต้องตามสัญญาจ้าง
(2) ในกรณีผรู้ บั จ้างจัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยไม่ครบจานวนตามทีก่ าหนดใน
ข้อ 3 หรือไม่สง่ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยคนใหม่มาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนคนเดิมทีถ่ ูกถอนกลับตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6 นอกจากการปรับตาม (1) แล้ว ผูร้ บั จ้างยอมให้ผู้วา่ จ้างปรับเพิม่ ขึน้ อีกเป็นรายวัน ตาม
จานวนคนเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทีข่ าดหายไป อาจมีสาเหตุจากการขาดเพราะเจ็บปว่ ย หรือ
ถูกส่งกลับ และ “ผูร้ บั จ้าง” ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยทดแทนได้ “ผูว้ า่ จ้าง” มีสทิ ธิ
ปรับ “ผูร้ บั จ้าง” เป็นรายวันในอัตราวันละหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยซึง่
ขาดส่งในแต่ละระดับ
(3) เรียกค่าเสียหายทีต่ อ้ งเสียไปเนื่องจากการทีผ่ รู้ บั จ้างผิดสัญญา รวมทัง้ ผลโดยตรง
และเกีย่ วเนื่องจากเหตุทผ่ี รู้ บั จ้างประพฤติผดิ สัญญานัน้
ในระหว่างทีม่ กี ารปรับนัน้ ถ้าผูว้ า่ จ้างเห็นสมควรจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา นอกเหนือ
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11. ถ้าผูร้ บั จ้างต้องการเลิกสัญญาก่อนกาหนด ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผวู้ า่ จ้างทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และจะถือว่าสัญญาจ้างเป็นอันสิน้ สุดต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากผูว้ า่ จ้างเป็น
หนังสือแล้ว หากผูร้ บั จ้างบอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง ผูร้ บั จ้างยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผวู้ า่ จ้างในความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง
12. ในกรณีทผ่ี วู้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา เพราะผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ผิ ดิ สัญญานี้ หรือสัญญา
เลิกกันตามข้อ 14 และข้อ 15 ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ า่ จ้างดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยินยอมให้ผวู้ า่ จ้างเรียกเอาค่าจ้างส่วนเพิม่ ขึน้ เพราะจ้างบุคคลอื่นทาการนี้ต่อไปจน
งานแล้วเสร็จสมบูรณ์
(2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ผลโดยตรง และเกีย่ วเนื่องจากเหตุท่ี
ผูร้ บั จ้างประพฤติผดิ สัญญานัน้
(3) ระงับการจ่ายค่าจ้างทีค่ า้ งชาระสาหรับงานทีท่ าไปแล้ว เพื่อเป็นการประกันการชาระหนี้
13. หากผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากผูร้ บั จ้างตามสัญญานี้ เป็ นจานวน
เท่าใดผูร้ บั จ้างยินยอมให้ผวู้ า่ จ้างมีอานาจยึดหรือหักเงินค่าจ้างเพื่อชาระค่าปรับ หรือค่าเสียหายทันที
14. ผูร้ บั จ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทัง้ หมดแห่งสัญญานี้ไปให้แก่บุคคลอื่น
รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเป็นอันขาด หากผูร้ บั จ้างผิดสัญญาข้อนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้สญ
ั ญาเป็นอันเลิกกันทันที
โดยมิตอ้ งมีการบอกกล่าวก่อน
15. ผูร้ บั จ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องของผูร้ บั จ้างทีม่ อี ยูก่ บั ผูว้ า่ จ้างตามสัญญานี้ไปให้
แก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด หากผูร้ บั จ้างผิดสัญญาข้อนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้สญ
ั ญาเป็นอันเลิกกันทันที โดยมิตอ้ ง
มีการบอกกล่าวก่อน
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