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ขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
นิตบิ ุคคลหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์ บางบัวทอง

1. วัตถุประสงค์ เพื่อ
1.1 เพื่อดูแลความเรี ยบร้อยรักษาความปลอดภัยให้กบั ผูพ้ กั อาศัยภายในหมู่บา้ นฯ
1.2 เพือ่ อํานวยความสะดวกต่อผูพ้ กั อาศัยและผูม้ าติดต่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
1.3 เพือ่ ใช้เป็ นเอกสารสําหรับให้คณะกรรมการหมูบ่ า้ นฯ ตรวจสอบและประเมินผล การตรวจการจ้าง
1.4 เพือ่ ใช้เป็ นเอกสารต้นแบบกําหนดระเบียบขอบเขตงานการจ้าง งานรักษาความปลอดภัย
2. การปฏิบัตหิ น้ าที่ จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย และจุดปฏิบัตงิ าน
2.1 ปฏิบัตหิ น้ าที่ 24 ชัว่ โมง แบ่งเป็ น 2 รอบ คือ รอบเช้า ระหว่างเวลา 07.00 น. – 19.00 น. และรอบคํ่า ระหว่าง
เวลา 1900 น. – 0700 น. จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย รอบละ 15 นาย(รวมหัวหน้าชุด)
2.2 จุดปฏิบัตงิ าน ( ตามผังบริ เวณของหมูบ่ า้ นฯ ) และหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
2.2.1 จุดตรวจบริ เวณลานจอดรถเชิงสะพาน ทางเข้าหมูบ่ า้ นฯ จํานวน 1 จุด มีหน้าที่
2.2.1.1 ตรวจตรายวดยานพาหนะที่เข้ามาในหมูบ่ า้ น ฯ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาถ่ายรู ป
ถ่ายทําภาพยนตร์ หรื อแจกเอกสารต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากสํานักงานฯ
2.2.1.2 ตรวจตราบริ เวณรับผิดชอบให้อยูใ่ นความเรี ยบร้อย
2.2.1.3 ดูแลความเรี ยบร้อยบริ เวณลานจอดรถให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตรวจตราดูแลห้ามไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้ามากรดกริ่ ง เพือ่ เสนอตัวทํางาน หรื อ เสนอขายของภายในหมูบ่ า้ นฯ
2.2.1.4 สังเกตบุคคลที่น่าสงสัย และติดตามดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง พร้อมประสานงานกับจุด
หัวหน้าหน่วยอยูต่ ลอดเวลา
2.2.1.5 ประสานงานกับจุดตรวจต่าง ๆ และหัวหน้าหน่วยอย่างต่อเนื่ อง
2.2.2 ป้ อมหน้า จํานวน 3 จุดมีหน้าที่
2.2.2.1 ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแก่ผมู ้ าติดต่อสอบถาม
2.2.2.2 ตรวจสอบรถ หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในหมูบ่ า้ นฯ ว่ามาติดต่อใคร บ้านเลขที่ใด
ซอยอะไร และมีทรัพย์สิน สิ่ งของมีค่าหรื อไม่ และขอตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะออกจากหมูบ่ า้ นฯ
2.2.2.3. แลกบัตรผ่านเข้า – ออก รถทุกคันที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายใน
หมูบ่ า้ นฯ โดยใช้บตั รที่ทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น พร้อมทั้งจ่ายบัตรผูม้ าติดต่อและประสานงาน
จุดตรวจให้ติดตามรถที่เข้ามาในหมูบ่ า้ นฯ
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ทุกคัน

2.2.2..4 รับบัตรคืนเมือ่ บุคคลภายนอกจะออกนอกหมูบ่ า้ นฯ พร้อมทั้งขออนุ ญาตตรวจสอบท้ายรถ

2.2.2.5 ตรวจสอบการนําทรัพย์สินออกว่ามีใบผ่านอนุมตั ิอย่างถูกต้องจากผูม้ อี าํ นาจหรื อไม่ ถ้าไม่มจี ะ
ถูกห้ามนําของออกโดยเด็ดขาด
2.2.2.6 ห้ามรถ หรื อบุคคลไม่พงึ ปรารถนาเข้ามาในหมูบ่ า้ นฯโดยเด็ดขาด เช่น รถโฆษณา รถแจก
สินค้า รถซาเล้ง คนเมา คนจรจัด คนขายล็อดเตอรี่ เป็ นต้น
2.2.2.7 สังเกตรถบุคคลต้องสงสัย พร้อมประสานงานกับจุดตรวจเพือ่ ติดตามตรวจสอบเป็ นกรณี
พิเศษ
2.2.2.8 ประสานงานกับจุดตรวจต่างๆ และหัวหน้าหน่วยอย่างต่อเนื่ อง
2.2.3 จุดตรวจ ประจําโซน จํานวน 10 จุด มีหน้าที่
2.2.3.1 รับ – ส่ ง รถที่ไม่มสี ติ๊กเกอร์ทุกคันที่เข้ามาภายในหมูบ่ า้ นฯ ตามที่ป้อมหน้าแจ้งว่าไปจริ ง
หรื อไม่ และดูแลบริ เวณภายในหมู่บา้ นให้เกิดความสงบ เรี ยบร้อย
2.2.3.2 เข้าตรวจสอบคนงานผูร้ ับเหมาที่เข้ามาทํางานตามบ้านสมาชิก ว่ามีจาํ นวนครบตามที่แจ้งไว้
หรื อไม่และบ้านเลขที่ตามที่แจ้งหรื อไม่ และควบคุมให้อยูภ่ ายในบริ เวณบ้านที่รับเหมาทํางาน
2.2.3.3 ตรวจสอบคนงานที่เข้าทํางานต้องมีบตั รของคนงานในแต่ละบริ ษทั หากไม่มบี ตั รจะต้องให้
หัวหน้างานมารับรองจึงจะอนุ ญาตให้เข้าทํางานได้
2.2.3.4 ตรวจสอบคนงานหลังเลิกงานออกจากหมูบ่ า้ นฯ
2.2.3.5 เข้าไปตรวจสอบบริ เวณแนวกําแพง หรื อบริ เวณบ้านที่สญ
ั ญาณเตือนภัยดัง หรื อสัญญาณกัน
ขโมยดังตามที่ป้อมหน้าแจ้งเหตุ
2.2.3.6 สังเกตบุคคลที่น่าสงสัย และติดตามดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง พร้อมประสานงานกับจุดอื่นๆ
และหัวหน้าหน่ วยอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
2.2.3.7 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามากดกริ่ ง เพือ่ เสนอตัวเข้ามาทํางานหรื อเสนอขายของ ภายใน
หมูบ่ า้ น
2.2.4 จุดหัวหน้ าหน่ วย จํานวน 1 จุด มีหน้าที่
2.2.4.1 ตรวจตราดูแลความสงบเรี ยบร้อย และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายของนิติบุคคลหมู่บา้ นฯ
2.2.4.2 ประสานงานกับบริ ษทั และสํานักงานนิติบุคคลฯ อย่างต่อเนื่ อง
2.2.4.3 ตรวจตราดูแลพื้นทีท่ ว่ั ไป และทรัพย์สินส่วนกลางให้อยูใ่ นความสงบ และเรี ยบร้อย
2.2.4.4 ดูแลการฝ่ าฝื นระเบียบของทางนิ ติบุคคลหมู่บา้ นฯ โดยบุคคลต่าง ๆ พร้อมดําเนินการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เบื้องต้น
2.2.4.5 แทนจุดต่าง ๆ กรณี รปภ. พักรับประทานอาหาร เข้าห้องนํ้า เป็ นต้น
2.2.4.6 สรุ ปรายงานเหตุการณ์ และการปฏิบตั ิของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกจุด ส่งผูจ้ ดั การ
สํานักงานนิติบุคคลฯ ทุกวัน
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2.2.4.7 แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที
2.2.4.8 ตรวจตราพร้อมรายงานข้อบกพร้อง จุดอับ จุดล่อแหลมต่าง ๆ ให้บริ ษทั และผูจั้ ดการ
สํานักงานนิติบุคคลฯ ทราบเพือ่ หาแนวทางแก้ไขต่อไป
3. คุณสมบัตขิ องผู้รับจ้างและบุคลากร
3.1 ผูร้ ับจ้าง
3.1.1 ต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มปี ระสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
3.1.2 ต้องไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)ผูเ้ สนองานรายอืน่ ที่เข้าเสนองาน
ให้แก่นิติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรฯโดยมีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่ วมยืน่ ข้อเสนอ เพือ่ รับงาน
3.1.3 ต้องไม่เป็ นผูก้ ระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการจ้าง บริ ษทั รับจ้างครั้งนี้
3.1.4 ต้องไม่เป็ นผูท้ ่ีถกู ระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่
เป็ นผูท้ ่ีได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืน่ เป็ นผูท้ ้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3.5 คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3.5.1 อายุ 20 – 45 ปี ความสูงไม่ต่าํ กว่า 160 เมตร
3.5.2 ได้รับการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดีมาแล้ว มีความรู้ และสามารถใช้วทิ ยุส่ือสาร
ได้เป็ นอย่างดี
3.5.3 มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการให้บริ การประชาชน และเคยได้รับการอบรมการผจญเพลิงมาแล้ว
3.5.3 มีบุคลิกและมนุษย์สมั พันธ์ดี
3.5.4 ไม่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาํ คุก โดยต้องแสดงผลการตรวจสอบ ประวัติ
อาชญากรจากกองทะเบียนประวัติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติดว้ ย
3.5.5 มีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ไม่มีโรคประจําตัว หรื อโรคติดต่อที่
สังคมรังเกียจ หรื อปราศจากโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงานโดยต้องมีใบรับรองแพทย์(ไม่เกิน6 เดือน) มาแสดง
ยืนยันประกอบด้วย
3.5.6 มีภมู ลิ าํ เนาและที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบได้
3.5.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกไล่ออกจากงานหรื อเคยถูกปฏิเสธจากหน่วยงานของ ผูว้ า่ จ้างมาก่อน
3.5.8 มีความกระตือรื อร้นในการทํางานสามารถเรี ยนรู้กฎระเบียบของ นิติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ฯ ได้เป็ น
อย่างดี
3.6 คุณสมบัติของหัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย
3.6.1 อายุ 30 – 45 ปี ความสูงไม่ต่าํ กว่า 160 เมตร
3.6.2 ผ่านการฝึ ก และมีประสบการณ์ เป็ นหัวหน้าชุด มีความรู้กฎหมายเบื้องต้น และความรู้ในการใช้วทิ ยุ
สื่อสารได้เป็ นอย่างดี
3.6.3 มีคุณสมบัติตามข้อ 3.5.3 – 3.5.8
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4. เงื่อนไขสัญญาว่ าจ้ างบริษัทรักษาความปลอดภัย
4.1 ผูว้ า่ จ้างตกลงว่าจ้าง และผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้าง ให้บริ การรักษาความปลอดภัย ดูแลความสงบเรี ยบร้อย
ป้ องกันการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม อัคคีภยั และการกระทําใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายติอทรัพย์สิน สถานที่
และบุคคล ภายในหมูบ่ า้ นชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ซึ่งตั้งอยูท่ ่ี 201/1 ถนนบางกรวยไทรน้อย ตําบลพิมลราช อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังปรากฏตามผังบริ เวณแนบท้ายสัญญา โดยผูร้ ับจ้างจะจัดส่งพนักงาน ฯ มาปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกล่าว ตามจํานวนที่กาํ หนดในข้อ 2 และมีคุณสมบัติตามข้อ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2554เป็ นต้นไป และผูว้ า่ จ้าง
ตกลงจะชําระค่าจ้างให้แก่ผรู ้ ับจ้างในอัตราต่อเดือน ๆ ละ..……...….............บาท (....................... .........…………)
อัตรานี้ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และยังไม่ได้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย โดยกําหนดชําระค่าจ้างกันทุกวันสิ้นเดือนของทุก
เดือน และต้องมารับเช็คค่าจ้างดังกล่าว ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
อนึ่ง กรณี ผวู ้ า่ จ้างมีความประสงค์จะขอเพิ่มหรื อลดจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย ผูร้ ับจ้างยินยอมปฏิบตั ิ
ตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง โดยให้มกี ารเพิ่มลดอัตราค่าจ้างตามสัญญานี้ แล้วแต่กรณี ในอัตราดังนี้
พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจํา ผลัดละ 12 ชม. = ……………บาท/เดือน/นาย
- หัวหน้าชุด
รักษาความปลอดภัย ผลัดละ 12 ชม. = …………………..บาท/เดือน/นาย
4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ ผูร้ ับจ้าง
4.2.1 ผูร้ ับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของพนักงานฯ ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ไม่วา่ จะเกิดจากความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม
4.2.2 ผูร้ ับจ้าง จะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรื อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สิน ของผูพ้ กั อาศัย
ในหมูบ่ า้ นฯ และทรัพย์สินของ ผูว้ า่ จ้าง ที่มอี ยูใ่ นความครอบครอง หรื อที่มอี ยูใ่ นความรับผิดชอบของ ผูว้ า่ จ้าง
ซึ่งเกิดจากความจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อของพนักงานฯ ของ ผูร้ ับจ้าง หรื อ สมคบกับผูอ้ น่ื ให้มกี ารกระทํา
ดังกล่าว
4.2.3 ผูร้ ับจ้าง จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผวู้ า่ จ้าง หากทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัยในหมูบ่ า้ นฯ และ
หรื อ ผูว้ า่ จ้าง อันเนื่ องมาจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่ องรอยการงัดแงะ ทุบ ตัดเจาะ หรื อทําลายประตู ห้อง
กระจก ห้องเครื่ องกีดขวาง เว้นแต่ความเสี ยหาย หรื อสูญหาย อันเกิดจากการจลาจล สงคราม การปฏิบตั ิ
รัฐประหาร การจี้ปล้น ฉกชิงวิ่งราว อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะป้ องกันได้
4.2.4 เมือ่ ทรัพย์สินของผูว้ า่ จ้าง เกิดสูญหายหรื อเสียหายไป ตามข้อ 4.2.2 หรื อข้อ 4.2.3 ผูร้ ับจ้าง ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ ผูว้ า่ จ้าง ตามราคาที่ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ลงนามรับรองความ
เสียหาย อย่างเต็มจํานวนราคาทรัพย์สินตามสภาพในขณะนั้น แต่ท้ งั นี้จะต้องไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท(สองแสน
บาทถ้วน) ต่อการเสี ยหายหรื อสูญหายต่อครั้ง ต่อหนึ่ งหลัง
4.2.5 ในกรณี ท่ีเกิดการสูญหายหรื อเสียหายทุกครั้ง ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้าง ตกลงจะร่ วมมือกันสื บสวน
สอบสวนและหามาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรื ออาจจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงเหตุผลและหลักฐานรวมทั้ง
พฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ เพือ่ นํามาพิจารณาและวินิจฉัยการสูญหาย หรื อเสียหายดังกล่าวร่ วมกันโดยไม่ชกั ช้า
4.2.6 ในกรณี ท่ีมเี หตุอนั ควรเชื่อได้วา่ ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรื อสูญหายที่ได้เกิดขึ้นแก่
ทรัพย์สินของผูพ้ กั อาศัยในหมูบ่ า้ นฯ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธินาํ เงินออกชดใช้ให้แก่ผพู้ กั อาศัยในหมูบ่ า้ นฯ แทนผูร้ ับจ้างได้
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โดยมีสิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากผูร้ ับจ้าง หรื อมีสิทธิหกั จากเงินที่จะต้องชําระให้แก่ผรู้ ับจ้างได้เต็มจํานวนทันที และใน
กรณี ท่ีการสูญหายได้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิปฏิบตั ิได้ในทํานองเดียวกันดังกล่าว
4.2.7 ผูร้ ับจ้าง ต้องรายงานการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างที่ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ทราบทุกๆ วัน และ หรื อตาม
ระยะเวลาที่ผวู้ า่ จ้างกําหนด
4.2.8 ผูร้ ับจ้าง ต้องควบคุม และดูแลให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบตั หิ น้าที่ตามสัญญา และอยูภ่ ายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่ โดยชอบของผูร้ ับจ้าง และผูว้ า่ จ้าง ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่
กําหนดไว้ หรื อที่จะกําหนดต่อไป โดยผูว้ า่ จ้างจะต้องแจ้งกฎระเบียบข้อบังคับและคําสัง่ ดังกล่าวให้ผรู้ ับจ้างทราบ
ก่อน
4.2.9 ผูร้ ับจ้าง ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ การสูญหายของทรัพย์สินด้วยภัยธรรมชาติ อัคคีภยั หรื อทรัพย์สินที่
สามารถพกพาได้ อาทิเช่น เงิน ทอง รถยนต์ อัญมณี โทรศัพท์แบบพกพา โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรี ยญ
ต้นฉบับเอกสาร โฉนดแบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รู ปออกแบบลวดลาย แบบหรื อแบบพิมพ์ หลักประกัน
หนี้ หลักทรัพย์ เอกสารสําคัญต่างๆ ไปรษณี ยากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี
หรื อหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ เป็ นต้น เว้นแต่มีหลักฐานปรากฎเป็ นที่แน่ ชดั ว่าเกิดขึ้นด้วยความจงใจ หรื อประมาท
เลินเล่อของพนักงาน ฯ ของผูร้ ับจ้าง และสามารถพิสูจน์ได้วา่ มีทรัพย์ดงั กล่าวอยูจ่ ริ ง
4.3 กรณี ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้าง ทั้งสองฝ่ ายตกลงร่ วมกันให้คณะกรรมการ
นิติบุคคลฯ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผูอ้ ยูอ่ าศัยในหมูบ่ า้ นตามข้อ 1. หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการนิติบุคคลฯ มีอาํ นาจเช่นเดียวกันกับผูว้ า่ จ้างในการตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้
รับจ้าง ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสัญญานี้ การแก้ไขหรื อเปลีย่ นแปลงใดๆซึ่งข้อความในสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้าง
และผูร้ ับจ้างทั้งสองฝ่ ายตกลงว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ด้วย
4.4 ผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาบุคลที่มคี วามประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง
ด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้น โดยผูร้ ับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อพนักงาน ฯ ของผูร้ ับจ้าง ตามกฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายอืน่ รวมทั้งสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลกู จ้างจะพึงได้รับจากนายจ้าง
4.5 กรณี ท่ีผวู ้ า่ จ้างเห็นว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยผูใ้ ดไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาํ หนดไว้ และได้แจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องดําเนินการเปลีย่ นตัวพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้างทันที ภายในไม่เกิน 24 ชัว่ โมง หลังจากที่ได้รับจ้างจากจากผูว้ า่ จ้าง โดย
ผูร้ ับจ้างไม่มสี ิ ทธิเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการเปลีย่ นตัวพนักงาน ฯ นั้นทั้งสิ้ น หากไม่ดาํ เนินการ
ตามข้อตกลงนี้ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
4.6 ผูร้ ับจ้างต้องจัดทําประวัติของพนักงาน ฯ ของผูร้ ับจ้างทุกคนที่จะส่งมาปฏิบตั ิงานที่รับจ้างนี้ และการจัดทํา
ประวัติพนักงาน ฯ ให้เป็ นไปตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้
4.7 ผูร้ ับจ้างต้องให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลการนําทรัพย์สินอืน่ ใดของผูว้ า่ จ้าง หรื อของ
ลูกจ้างของผูว้ า่ จ้าง หรื อผูเ้ กี่ยวข้องที่ เข้า - ออก บริ เวณที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบตามที่กาํ หนด
ไว้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
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4.8 ในกรณี ท่ีพนักงานรักษาความปลอดภัยมิได้มาปฏิบตั ิหน้าที่เพราะเหตุใดก็ตาม และผูร้ ับจ้างไม่สามารถหามา
แทนได้ภายใน 24 ชัว่ โมง หรื อมีการควงเวรเกิดขึ้นโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู้ า่ จ้างปรับอัตรา
ค่าบริ การเป็ น 3 เท่า ของค่าบริ การคิดเป็ นรายวัน
4.9 ผูร้ ับจ้างต้องจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ตามเวลา และจํานวนที่ระบุในสัญญานี้ดว้ ย กับ
จะต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเสริ มแทน เมือ่ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ เช่น ลาป่ วย หรื อ
ลากิจ เป็ นต้น
4.10 เพือ่ ให้การรักษาความปลอดภัยตามสัญญานี้ บรรลุดว้ ยดี และสมประโยชน์แก่ผวู้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้าง ผูว้ า่ จ้าง
ตกลงที่จะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
4.10.1 ในกรณี ท่ีเกิดการสูญหายแก่ทรัพย์สิน ผูว้ า่ จ้าง ตกลงที่จะปฏิบตั ิดงั นี้
4.10.1.1 แจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบโดยเร็ วเท่าที่จะทําได้ พร้อมทั้งแจ้งราคาเสียหายให้แก่ผรู้ ับจ้างได้
ทราบโดยเร็ วเช่นกัน
4.10.1.2 ให้มกี ารแจ้งความดําเนินคดี ภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่เวลาที่ทราบความสูญหาย ดังกล่าว
และยินยอมให้ผรู้ ับจ้างมีส่วนรับรู้เพือ่ ร่ วมในการสื บสวน เร่ งรัดคดี
4.10.1.3 ต้องยินยอมให้ความร่ วมมือแก่ผรู ้ ับจ้าง ในการที่จะดําเนิ นการสื บสวนสอบสวนบุคคลที่
อยูใ่ นบริ เวณของผูว้ า่ จ้าง หรื อผูท้ ่ีมเี หตุอนั ควรสงสัย
4.10.1.4 ต้องให้เวลาแก่ผรู ้ ับจ้างในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายไปคืนมาภายในเวลา 7 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ทรัพย์สินดังกล่าวนั้นสูญหายไป
4.10.2 ผูว้ า่ จ้างต้องอํานวยความสะดวกยินยอมไม่ขดั ขวางหรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิ หน้าที่โดยชอบของผูร้ ับจ้างตามสัญญานี้
4.10.3 ผูว้ า่ จ้างต้องจัดหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยเรื่ องแสงสว่าง รั้วอาคาร และอาณาบริ เวณ
รวมทั้งให้มกี ารทํานุ บาํ รุ งรักษาซ่อมแซมให้ดีอยูเ่ สมอ และจะต้องปฏิบตั ิตามข้อเสนอที่มเี หตุผลผูร้ ับจ้าง ในการ
ปรับปรุ งมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว ณ สถานที่ของผูว้ า่ จ้าง ส่วนโทรศัพท์สาํ หรับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย อุปกรณ์ดบั เพลิง วิทยุมอื ถือ (ถ้ามี) และเอกสารควบคุมการเข้า – ออก ผูว้ า่ จ้างและผูร้ ับจ้างจะต้อง
เป็ นผูด้ แู ลทรัพย์สินดังกล่าวร่ วมกัน
4.10.4 ต้องไม่ปิดบังข้อมูล ข่าวสาร หรื อข้อเท็จจริ งใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการทํางานของผูร้ ับจ้าง
4.10.5 ต้องไม่มอบ หรื อฝากกุญแจ หรื อทรัพย์สินใด ๆ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลครอบครอง
มิฉะนั้น ผูร้ ับจ้างจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4.10.6 ในกรณี ทรัพย์สินที่ตอ้ งรักษาเป็ นพิเศษชัว่ คราว ผูว้ า่ จ้าง จะต้องแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร ผูร้ ับจ้าง จึงจะรับผิดชอบในความสูญหายและเสียหาย
4.11 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ทางผูร้ ับจ้างต้องจัดไว้ให้กบั ทางผูว้ า่ จ้าง ในวันที่เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ มีด งั นี้
4.11 (เพิ่มเติม)
- กล้องวงจรปิ ดติดตั้งในจุดที่สาํ คัญ/จุดเสี่ยง ไม่นอ้ ยกว่า 6 ตัว
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- วิทยุสื่อสาร ครบตามจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน และเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล และกรรมการที่
รับผิดชอบอีกจํานวน 3 เครื่ อง (สามารถสื่ อสารได้ตลอด 24 ชม.)
- จักรยานคันใหญ่
ครบตามจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
- จักรยานยนต์
1 คัน
- เสื้ อกันฝน
, เสื้อกัก๊ สะท้อนแสงพร้อมเบอร์ ,รองเท้าบูท๊ ครบตามจํานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
- ไฟฉายใหญ่
12 ดวง
- กระบอง กุญแจมือ ไฟฉาย ตามจํานวน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่วา่ จ้าง
หากผูร้ ับจ้างไม่จดั ส่ งอุปกรณ์ ข้างต้น หรื ออุปกรณ์ดงั กล่าวชํารุ ดบกพร่ องในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่และ
ผูร้ ับจ้างไม่ดาํ เนิ นการจัดส่ ง หรื อหาอุปกรณ์ชุดใหม่ท่ีใช้งานได้ดีมาแทนให้ภายในเวลาที่ผวู้ า่ จ้างกําหนดแล้วผูร้ ับ
จ้างตกลงยอมให้สิทธิแก่ผวู ้ า่ จ้างหักเงินค่าจ้างที่ผรู้ ับจ้างมีสิทธิท่ีจะได้รับ เพือ่ ชดเฉยค่าอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ในราคา
ตามที่เป็ นจริ ง โดยผูร้ ับจ้างจะไม่โต้แย้งประการใดทั้งสิ้น
4.12 สัญญาฉบับนี้ มผี ลบังคับใช้โดยเริ่ ม ตั้งแต่วนั ที…
่ ……..จนถึงวันที…
่ ……….
4.13 สัญญาฉบับนี้ ให้มผี ลบังคับต่อไปได้โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในข้อ13.แล้ว
ยกเว้นได้มกี ารบอกกล่าวไม่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาออกไปอีกเป็ นหนังสือล่วงหน้าเป็ นเวลาออย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว
4.14 หากมีเหตุอนั สมควรผูว้ า่ จ้างจะบอกเลิกสัญญาก่อนกําหนดก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และหากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดผิดสัญญาคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทนั ที รวมทั้งมีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสียหายได้อกี ด้วย (ถ้ามี)
4.15 เพือ่ เป็ นหลักประกันในการทําสัญญานี้ ผูร้ ับจ้างได้นาํ หลักประกันเป็ นเงินสด / หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
................... เลขที่......................... ฉบับลงวันที่ .......................... คํ้าประกัน เป็ นจํานวนเงิน - บาท ( ร้อยละ 5 ของ
มูลค่างานตามสัญญาทั้งปี ) มามอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเพือ่ เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผรู ้ ับจ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ ง ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้เมือ่ ผูร้ ับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
แล้ว
4.16 หากผูร้ ับจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่ งข้อใด หรือละทิง้ หน้ าที่ตามสัญญาไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทนั ที ในกรณี ท่ีผวู ้ า่ จ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผูร้ ับจ้างยินยอมให้ผวู้ า่ จ้างดําเนินการดังนี้
4.16.1 ระงับการจ่ายค่าจ้างเหมาทั้งหมดหรื อบางส่วนตามที่ผวู้ า่ จ้างเห็นสมควร
4.16..2 ปรับผูร้ ับจ้างเป็ นรายวัน ในอัตราวันละ
3 เท่าของค่าบริ การคิดเป็ นรายวันนับจากวันที่ผรู้ ับจ้างได้ทาํ ผิด
เงื่อนไขสัญญาในข้อหนึ่ งข้อใดจนถึงวันที่ผรู ้ ับจ้างได้ดาํ เนินการให้ถกู ต้องตามสัญญา หรื อจนถึงวันที่ผรู้ ับจ้างได้
ดําเนินการให้ถกู ต้องตามสัญญา หรื อจนถึงวันที่ผวู้ า่ จ้างได้บอกเลิกสัญญา
4.16.3 เรี ยกค่าเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้าหากมี) ด้วยในกรณี ท่ีผวู้ า่ จ้างได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผูร้ ับจ้างยินยอม
ดําเนินการ ดังนี้
4.16.4 ยอมให้ผวู ้ า่ จ้างริ บหลักประกันตามสัญญา ข้อ
152. จนเต็มจํานวนหรื อแต่บางส่วนตามที่ผวู้ า่ จ้างกําหนด
หรื อเรี ยกร้องเอาจากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงินทั้งหมด หรื อแต่บางส่วนได้ทนั ที
4.16.5 ชําระค่าปรับและ/หรื อค่าเสี ยหายตามจํานวนดังกล่าวในข้อ 4.3 ทั้งสิ้นให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
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4.16.6 ชําระค่าจ้างเหมาที่ผวู ้ า่ จ้าง ต้องไปจ้างเหมาบุคคลอืน่ มาทํางานบริ การแทนผูร้ ับจ้างตามสัญญานี้
จนเต็ม
จํานวนตามที่ผวู ้ า่ จ้างได้จ่ายไปจริ ง
4.16.7 ชําระค่าเสี ยหายอื่นๆ (ถ้าหากมี)
การชําระค่าปรับค่าเสี ยหายดังกล่าวในวรรคหนึ่ งและวรรคสองดังกล่าวข้างต้น ผูร้ ับจ้างตกลงยินยอม
นํามาชําระให้แก่ผวู ้ า่ จ้างภายในกําหนด 15 วัน (สิ บห้าวัน) นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ า่ จ้างหรื อเจ้าหน้าที่
ของผูว้ า่ จ้างหรื อผูแ้ ทนของผูว้ า่ จ้างหากผูร้ ับจ้างไม่ชาํ ระภายในกําหนดเวลาดังกล่าวผูร้ ับจ้างยินยอมชําระดอกเบี้ยเพิ่มอีก
ต่างหาก ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดเวลาดังกล่าวจนวันที่ผรู้ ับจ้างได้นาํ เงินมาชําระจน
เต็ม จํานวน
5. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนิ นงานทั้งหมด 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
6. การยืน่ ข้ อเสนอ
บริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล) จะต้องจัดทําเอกสารข้อเสนอเพือ่ รับงานแยกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เอกสารแสดง
คุณสมบัติของบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)รวมด้วยข้อเสนอด้านเทคนิค และส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา โดยแต่ละส่วน
จะต้องจัดทําเอกสารตัวจริ ง 1 ชุด และเอกสารสําเนา 4 ชุด บรรจุในซองหรื อกล่องปิ ดผนึกแยกเป็ น 2 ส่วน ยืน่ ต่อ
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นการว่าจ้างตามวันและเวลาที่กาํ หนด โดยระบุหน้าซองถึงประธาน คณะกรรมการ ฯ
ดําเนินการว่าจ้าง ชื่องานที่วา่ จ้างนี้ และระบุให้ชดั เจนเป็ นเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา และ
เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)
ส่วนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)
(1) ในกรณี ผเู้ สนองานเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่วนจํากัด ให้ยน่ื สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชน ให้ยนื สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และบัญชีผถู้ อื หุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(ค) นิ ติบุคคลอืน่ ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยน่ื สําเนาเอกสารหลักฐานการจัดตั้งเป็ นนิติบุคคล
ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผูม้ อี าํ นาจควบคุมและบริ หารกิจการของนิติบุคคลนั้นๆ
(2) ในกรณี ผเู ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยน่ื สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ท่ีผเู้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
ก็ให้ยน่ื สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยน่ื เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการทํา
การค้า หรื อประกอบธุรกิจของนิ ติบุคคลนั้น ๆ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(4) หนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ครบถ้วนตามกฎหมายในกรณี ท่ีผเู้ สนองานมอบอํานาจให้
บุคคลอืน่ ลงนามในการเสนองาน
(5) ข้อเสนอด้านเทคนิค
ข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องครอบคลุมเนื้ อหาดังต่อไปนี้
(3.1) ประสบการณ์และผลงานบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)
(3.2) แนวทางและวิธีดาํ เนิ นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดําเนินงาน
(3.3) วิธีการบริ หารโครงการ
(3.4) แผนการดําเนิ นงาน
(3.5) ประวัติและผลงานของบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ระยะเวลาการทํางานที่สอดคล้องกับแผนงานที่กาํ หนด
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา
ผูเ้ สนองานจะต้องจัดทําข้อเสนอด้านราคาเป็ นเงินบาทสอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิ ค และเป็ นแบบ
เหมาจ่ายต่อเดือนทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื
ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยเป็ นราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
และต้องเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ เช่น ค่าจ้างบุคลากรหลัก ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่จาํ เป็ น โดยแสดงอัตราค่าจ้างหรื อราคาต่อหน่วย จํานวน และราคารวม
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน นับแต่วนั กําหนดยืน่ เอกสาร โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอดถอนการเสนอราคามิได้ หากผูเ้ สนอ
ราคามิได้ระบุเวลายืนราคา นิ ติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรฯ จะถือว่าผูเ้ สนอราคามีเจตนายืนราคาตามจํานวนวันที่ นิติ
บุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรฯ กําหนด
7. การพิจารณาผล
นิติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรรฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิ ค โดยให้คะแนนและเรี ยงลําดับบริ ษทั รับจ้าง(นิติ
บุคคล)จากที่ได้รับคะแนนสูงสุ ด ไปหาน้อย โดยจะพิจารณาให้คะแนนจากหัวข้อต่อไปนี้ เช่น
(1) แนวทางและวิธีการดําเนิ นงาน รวมทั้งแผนการดําเนินงาน
(2) การบริ หารงาน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(2.1) แนวคิดวิธีการรักษาความปลอดภัย ให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
(2.2) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อหมูบ่ า้ น ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง
(3) ประสบการณ์ของบริ ษทั รับจ้าง(นิติบุคคล)และบุคลากร
8. เงื่อนไขประกอบ
8.1 นิ ติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์บางบัวทอง สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการว่าจ้างบริ ษทั รับจ้าง ในครั้ง
นี้ หากไม่ได้รับอนุ มตั ิ และผูเ้ สนองานจะเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
8.2 นิ ติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์บางบัวทอง สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการว่าจ้างครั้งนี้ ถ้าพิจารณา
เห็นว่าบริ ษทั รับจ้าง)ปฏิบตั ิงานไม่มปี ระสิ ทธิภาพตามวิชาชีพ หรื อปฏิบตั ิงานไม่ได้ตามที่กาํ หนดในวัตถุประสงค์
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และขอบเขตการดําเนิ นงาน โดยมิตอ้ งชี้แจงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้าและบริ ษทั รับจ้าง ไม่มสี ิทธิ์เรี ยกร้องค่าใช้จ่าย
ใดๆ จาก นิติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร ชัยพฤกษ์ บางบัวทอง ได้
8.3 หากบริ ษทั รับจ้าง ละทิ้งงาน นิติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
ชัยพฤกษ์บางบัวทอง จะพิจารณาตาม
กฎหมาย ต่อไป
-------------------------
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