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    สัญญาจางเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
                                                                                                                     
สัญญาเลขท่ี ........................
  

  
  สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตําบล...............  อําเภอ...........  จังหวัด.......... 
 เมื่อวันท่ี…………………………………………….ระหวาง   มหาวิทยาลัยบูรพา  โดย................................. 
 ...............................................หรือ..............................................ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีตาม
หนังสือ...................  ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหน่ึง กับ ………………………………   

ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด……………..…………มีสํานักงาน
ใหญอยูเลขที…่.…….ถนน………….……..……ตําบล/แขวง………………………….อําเภอ/เขต………………………
จังหวัด…………………………….โทรศัพท……………………….โดย........……………………………………………………..           
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
……………...……………..……..ลงวันที…่……………………….... และปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่ 
……….…………………… แนบทายสัญญาน้ี  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  “ผูรับจาง”  อีกฝายหน่ึง   
 คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 
 

 ขอ ๑  ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที ่
ทรัพยสิน และจัดการจราจรของผูวาจาง  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังอยูเลขที.่............ ถนน.................. ตําบล..................... อําเภอ.............. จังหวัด.........   
มีกําหนดเวลา..........เดือนระยะเวลาต้ังแตวันที.่..................................... ถึงวันที่....................................  
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี  รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญาตามสัญญาตามขอ ๒    
 

 ขอ ๒  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปน้ี  ใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 
๒.๑  ผนวก ๑  ใบเสนอราคา จํานวน…………………..หนา  
๒.๒  ผนวก ๒  ใบแจงปริมาณงาน จํานวน.....................หนา 
๒.๓  ผนวก ๓  ขอกําหนดการรักษาความปลอดภัย………………….หนา 

                         ๒.๔  อื่น ๆ ........... หนา 
        ความใดในเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญาขัดหรือแยงกับขอความในสัญญาน้ี  ใหใช
ขอความในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง  ผูรับจางจะตองปฏิบัติ 
ตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง    
 ถาสิ่งใดหรือการอันหน่ึงอันใดที่มิไดระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญาน้ี แตเปนการ 
อันจําเปนตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบรูณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญาตามสัญญาขอ ๑ ผูรับ
จางตองจัดทําการน้ัน ๆ ดวย โดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกแตอยางใด     

ผานที่ปรึกษากฎหมาย 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒ ก.ค. ๕๕ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ 
วันที่ ๕ ก.ค. ๕๕ 

 



-๒- 
 ขอ ๓  ผูรับจางตกลงวาจะจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีเปน
ประจําทุกวัน  รวมจํานวนทั้งหมด…….……คน (……….……..)  ผูวาจางตกลงชําระคาจางเปนงวด งวดละ 
หน่ึงเดือน ต้ังแตวันที.่..........................................ถึงวันที่............................................... รวมทั้งหมด..........เดือน  
………………….วัน ในอัตราคาจางรวมทั้งสิ้น.............................บาท  (...................ตัวอักษร................บาท)   
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน........................บาท (...................ตัวอักษร................บาท)  ไวแลว โดยผูวาจาง
ตกลงจายคาจางเหมารายเดือนเปนงวดใหแกผูรับจางในอัตรางวดละหน่ึงเดือน ๆ ละ……..………….……….บาท 
(...................ตัวอักษร................บาท)  ซึ่งไดรวมภาษีอากรตาง ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยผูรับจางสง
ใบแจงหน้ีใหผูวาจางภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ใหบริการครบทุก ๆ ๑ เดือน (หน่ึงเดือน)  
โดยใหสงที่กองอาคารสถานที่ และกองอาคารสถานที่ออกใบรับไวเปนหลักฐาน  ผูวาจางจะชําระคาจางตาม
สัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ  นับแตวันที่ไดรับใบแจงหน้ีจากผูรับจาง  เมื่อผูวาจางหรือผูแทน
ของผูวาจางไดตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตองครบถวนตามสัญญาเรียบรอยแลว  หากไมถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา ผูวาจางจะหักเงินคาจางและคาปรับตามสัญญาขอ ๕ และขอ ๑๔ ออกจากคาจางในงวดงาน
น้ัน ๆ โดยผูวาจางจะแจงรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกลาวใหผูรับจางทราบ และจะชําระคาจางเฉพาะสวนที่
เหลือให ผูรับจาง  
 กอนผูรับจางจะสงใบแจงหน้ีใหผูวาจางตามวรรคหน่ึง ผูรับจางหรือผูรับมอบอํานาจจากผูรับจาง
เปนลายลักษณอักษรจะตองมีการประชุมรวมกับผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง 
 การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจางช่ือ
.............................ประเภทบัญชี.......................ช่ือบัญชี...........................เลขที.่........................... ทั้งน้ี ผูรับจาง
ตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให
หักเงินคาธรรมเนียมดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ัน ๆ หรือในกรณีจําเปนอาจชําระหน้ีโดยสั่งจายเปน
เช็คธนาคารกรุงไทย สาขา........... โดยสั่งจายในนาม...................................... 
 

 ขอ ๔  ในการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ ๑  ผูรับจางจะตองจัดเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยทีม่ีสัญชาติไทย มีความซื่อสัตยสุจริต มีความประพฤติดี มีสุขภาพดีแข็งแรง มีการศึกษาไมตํ่ากวาช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ (ป.๖)  สามารถอานออกและเขียนได รางกายไมพิการ  ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเสพ
สารเสพติด อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป (สิบแปดป) บริบูรณ  และไมเกิน ๖๐ ป (หกสิบป) บริบูรณ เพื่อปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี   
 ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกคนสวมเครื่องแบบของบริษัทที่มี
เครื่องหมายบริษัทแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งมีช่ือ นามสกุล ของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ขนาด 
กวาง.......... ยาว...........มีตัวอักษรระบุช่ือ นามสกุล ขนาด.......พอยท โดยใชสีที่เห็นไดชัดเจนเหนือ
กระเปาเสื้อดานซาย และติดบัตรประจําตัวที่มีรูปถายดวย สวนผูประสานงานของผูรับจางตองมีปลอก
แขนที่แสดงใหเดนชัด รวมทั้ง ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณตาง ๆ เชน วิทยุสื่อสาร นกหวีด กุญแจมือ ไม
กระบอง ถุงมือสําหรับผูปฏิบัติหนาที่ในการแลกบัตรเขา-ออก ไฟฉายสําหรับเจาหนาที่ผูรักษาความ
ปลอดภัยทุกคน  ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญา 
                ผูรับจางตองจัดใหมีวิทยุสื่อสารสําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติ
หนาที่ และผูประสานงานของผูรับจางดัวย พรอมวิทยุสื่อสารและถานไวสํารองไมนอยกวา ๕ เครื่อง/วัน
ตลอดเวลา รวมทั้งไฟสัญญาณจราจรประตูทางเขา-ออก หากมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดข้ึนภายใน
มหาวิทยาลัยอันเปนเหตุจะทําใหผูวาจางเสียหาย  ผูประสานงานหรือเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยตอง
แจงใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทราบโดยทันทีเพือ่แกไขปญหาที่เกิดข้ึน 



-๓- 
 ขอ ๕  ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกคนรับการตรวจหาสารเสพติด         
ตองหามในรางกายกอนเขาปฏิบัติงานหรือเปนครั้งคราว ผูวาจางสามารถตรวจหรือสุมตรวจสารเสพติด 
หากผูวาจางตรวจพบสารเสพติดทุกประเภท ใหถือวาผูที่ถูกตรวจพบสารเสพติดมิไดมาปฏิบัติหนาที่ใน
ผลัดน้ัน และใหผูวาจางหักเงินคาจางสําหรับผลัดน้ันในอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายช่ัวโมงหรือรายวันที่ใช
บังคับอยูในเขตจังหวัด..........ตอคนและตอผลัด  และใหผูวาจางปรับในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคา
คาจางทั้งหมดเปนเงิน........................บาท (......ตัวอักษร.........บาท) ตอผูที่ถูกตรวจพบสารเสพติด ๑ คน 
 ขอ ๖  กรณีที่มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยจะตองดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรอยางเครงครัด จนเสร็จสิ้นภารกิจน้ัน และ
ในกรณีที่มีกิจกรรมติดตอกันหลายวัน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองแจงใหเจาหนาที่ผลัดตอไปทราบ
รายละเอียดภารกิจที่ปฏิบัติอยูใหเขาใจดวย 
               ขอ ๗  กรณีที่ผูวาจางขอความรวมมือในการปฏิบัติงานใด ตามขอบเขตของวัตถุประสงคแหง
การจาง  ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   
 ขอ ๘ กอนจะเริ่มลงมือทํางานจางตามสัญญาขอ ๑  ผูรับจางตองสงรายช่ือเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยใหผูวาจางทราบลวงหนากอนมาปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารและ
สถานที่  และแผนและรายละเอียดการปองกันโจรกรรมอันจะเกิดแกทรัพยสินของผูวาจาง ตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารแนบทายสัญญาน้ี  โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองมาปฏิบัติ
หนาที่ทุกวัน ๆ ละ ๒๔ ช่ัวโมง  แบงเปน ๒ ผลัด เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแตละคนตองปฏิบัติหนาที่
ไมเกินคนละ ๑๒ ช่ัวโมง และจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ในเวลาผลัดกลางวันต้ังแตเวลา         
๐๗:๐๐ น. -  ๑๙:๐๐ น. จํานวน.............คน  ในเวลาผลัดกลางคืนต้ังแตเวลา ๑๙:๐๐ น. - ๐๗:๐๐ น. 
จํานวน.............คน  รวมทั้งสิ้น.......................คน 
 ผูรับจางตองจัดฝกอบรมดานการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ทุกคนตามวรรคหน่ึงกอนเริ่มปฏิบัติงาน โดยคาใชจายของผูรับจางเอง ทั้งน้ี ในความควบคุมของผูวาจาง 
 ขอ ๙  ผูรับจางมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่ดังน้ี  
                        ๙.๑  จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลทรัพยสินของผูวาจาง 
ที่นําเขา-ออก บริเวณพื้นทีห่รืออาคารที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลาที่ปฏิบัติหนาที ่
         ๙.๒  จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันการโจรกรรม 
และระมัดระวังปองกันอุบัติภัยอันจะเกิดแกทรัพยสินของผูวาจาง 
                        ๙.๓  แจงหรือใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแจงใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางทราบ
ทันทีเมื่อพบเห็นหรือทราบวามีเหตุการณผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน 
                       ๙.๔  ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหความสะดวกแกผูที่มาติดตอกับผูวาจาง 
หรือเขา-ออกในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ดวยมารยาทสุภาพ เพื่อสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา  
          ๙.๕  ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหแสดงความเคารพผูบริหารระดับสงู 
เจาหนาที่ของผูวาจางและปฏิบัติตอผูมาติดตอหรือใชบริการของผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย 
        ๙.๖  ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญาดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ต้ังใจและเขมแข็ง  ตองลงเวลาทํางานและเลิกงานดวยตนเองทุกครั้งในการปฏิบัติหนาที่  
หากมีเหตุจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยรายใดเจ็บปวยจนไมสามารถ
ปฏิบัติงานได  ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทน โดยผูรับจางจะตองแจง 
ใหผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางทราบกอนทุกครั้งดวย 



-๔- 
         หากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหรือผูปฏิบัติงานแทนดังกลาวกระทําดวย
ประการใด ๆ เปนที่เสียหายหรือเสื่อมเสียแกผูวาจางไมวากรณีใด ๆ ใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของผู
รับจางซึ่งผูรับจางตองรับผิดชอบทุกประการ 
  ๙.๗  ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ 
คําสั่งโดยชอบของผูวาจาง และ/หรือผูแทนหรือผูไดรับมอบหมายจากผูวาจางที่ใชอยูในขณะทําสัญญาน้ี 
และที่จะออกใชในภายหนาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด 
               ผูวาจางอาจจะออกคําสัง่หรือวางระเบียบใหผูรับจางและเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของผูรับจางทําการตรวจคนตัวบุคคล สิ่งของ หรือยานพาหนะของบุคคลที่ผานเขาออกบริเวณ
สถานทีท่ี่ผูรับจางรับบริการรักษาความปลอดภัยได  ในกรณีที่มีเหตุสงสัยตามสมควร ผูรับจางจะวาง
กฎเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาน้ี โดยไมไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจาง
กอนไมไดทั้งสิ้น  ในกรณีที่มีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ ผูรับจางตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
ผูวาจางเทาน้ัน  หามผูรับจางกระทําไปโดยพลการเวนแตในกรณีจําเปนและเรงดวนซึ่งผูรับจางจําตองปฏิบัติ
หนาที่ไปในแนวทางสรางสรรคและสุภาพโดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง และถือประโยชนของ  
ผูวาจางเปนสําคัญ  
        ในกรณีมีการกอสราง หรือรื้อถอน หรือมีการขนวัสดุกอสรางเขา-ออกมหาวิทยาลัย
บูรพา เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองตรวจสอบอยางรอบครอบวาของน้ัน ๆ เกี่ยวของกับการกอสราง 
หรือการรื้อถอนหรือไม รวมทั้งมีหลักฐานการขออนุญาตกอสราง รื้อถอน และเขา-ออกจากมหาวิทยาลัย
บูรพาหรือไม  โดยผูวาจางอาจออกประกาศหรือคําสั่ง และแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร 
                     ๙.๘  แจงรายช่ือและประวัติพรอมภาพถายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางที ่
จะปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีใหแกผูวาจาง ภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแตวันลงนามในสัญญาน้ี 
หากผูรับจางไมสงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางบอกเลิกสัญญาไดทันที 
และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกลาวไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบลวงหนากอนอยาง
นอย ๑ วัน (หน่ึงวัน) ทํางานปกติทุกครั้ง 
                     ๙.๙  ใหมีการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางในกรณีทีผู่วาจาง 
เห็นวาปฏิบัติหนาที่บกพรองไมเหมาะสม หรือมีความประพฤติไมดีหรือไมมีความสามารถในทันทีโดยไมม ี
ขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น แตถาปรากฏวาเจาหนาทีร่ักษาความปลอดภัยของผูรับจางที่เปลี่ยนมาใหมยังคงบกพรอง
ตอหนาที่ หรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่อีกและผูวาจางตรวจพบและไดแจงใหผูรับจาง
แกไข  แตผูรับจางไมสามารถแกไขไดในเวลาอันพอสมควรใหถือวาผูรับจางผิดสัญญา ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดทันทีและจางผูอื่นทํางานจางน้ีตอจากผูรับจางได 
  ๙.๑๐  จัดอบรมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางใหอยูในระเบียบวินัยและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่กอนสงไปปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาน้ี รวมทั้งจัดอบรมเจาหนาที่รักษา 
ความปลอดภัยเปนระยะ ๆ ทุก ๒ เดือน (สองเดือน) 
      ๙.๑๑  จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานตามสัญญาน้ีใหแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจาง ดวยคาใชจายของผูรับจาง
เองทั้งสิ้น 
 

 ขอ ๑๐  ผูรับจางตองรับผิดตอผูวาจาง ดังน้ี    
                 ๑๐.๑  ความเสียหายที่เกิดข้ึนแกทรัพยสินของผูวาจาง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจางตามสัญญาน้ี  ผูรับจางยินยอมชดใชตามมูลคาของทรัพยสินที่เกิดความเสียหายน้ัน 
     ๑๐.๒  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสิน ซึ่งไดเก็บไว 



-๕- 
ในอาคารสถานที ่เมื่อปรากฏรองรอยการงัดแงะ หรือทําอันตราย หรือทําลายเครื่องกีดขวาง หรือสิ่งกีด
กั้นสําหรับคุมครองบุคคล หรือทรัพยสิน หรือโดยผานสิ่งเชนวาน้ันเขาไปดวยประการใด ๆ โดยผูวาจาง
จะตองมีหลักฐานแสดงหรือพิสูจนวาทรัพยสินน้ันมีอยูจริงกอนการเกิดเหตุโจรกรรม เวนแตเหตุสุดวิสัย 
เชน การประทวง     
                                    ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินแมไมมี
รองรอยงัดแงะ หรือทําอันตราย หรือทําลายเครื่องกีดขวาง หรือสิ่งกีดกั้นสําหรับคุมครองบุคคล หรือ
ทรัพยสิน หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูรับจางมีสวนผิดหรือบกพรองในการใหบริการรักษาความปลอดภัย
ดวย 
     ๑๐.๓  ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแกทรัพยสินซึ่งอยูนอกอาคารสถานทีแ่ตอยู      
ในบริเวณสถานที่ที่ระบุไวตามสัญญาขอ ๑  ซึ่งเปนทรัพยสินที่เห็นประจักษอยูตามปกติดวยสายตา คนทั่วไป  
หรือเปนทรัพยสินที่ผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบเปนหนังสือ และ/หรือไดมีการตรวจสอบบันทึกประเภท  
ชนิด จํานวน โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางแลว   
      ๑๐.๔  ผูรับจางมีสิทธิที่จะเลือกรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง โดยชดใชให
เปนทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกันแกทรัพยสินที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย  หรือชดใชใหเปนเงิน
ตามราคาหรือคาเสียหายจริงในปจจุบันแตไมเกินราคาทรัพยสินเดิมน้ัน 
     ๑๐.๕  ในระหวางปฏิบัติหนาที่ ถาผูรับจางหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ    
ผูรับจางไดกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสินของบุคคลอื่น  ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ไดกระทําข้ึนน้ันเอง  
    ๑๐.๖  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะตองสงมอบทรัพยสินของ      
ผูวาจางที่อยูในความดูแลของผูรับจางตลอดระยะเวลาในสัญญาจางในสภาพเชนเดียวกับเมื่อไดรับมอบ
ทรัพยสินของผูวาจางเมื่อเริ่มสัญญาจาง โดยผูวาจางและผูรับจางจะตองตรวจรับมอบทรัพยสินของผูวาจาง
รวมกันภายใน ๓ วัน (สามวัน) กอนสิ้นสุดสัญญาจาง หากพบวาทรัพยสินดังกลาวเกิดชํารุดบกพรอง หรือ
เสียหาย หรือสูญหาย ผูรับจางจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายอันเกิดแกทรัพยสินดังกลาวของผูวาจางทั้งสิ้น 
 

 ขอ ๑๑  ผูรับจางไมตองรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลที่สามหรือทรัพยสินสวนตัวของเจาหนาที ่
หรือพนักงานของผูวาจางซึ่งผูวาจางไมมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ 
 

 ขอ ๑๒  ถาผูรับจางเห็นวาสิ่งใดเปนอุปสรรคหรือเปนอันตรายตอการรักษาความปลอดภัย 
ผูรับจางอาจแนะนําใหผูวาจางทําการแกไขสิ่งดังกลาวได 
 

 ขอ ๑๓  ในกรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายอันผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ ๑๐ ผูวาจาง
จะตองปฏิบัติดังน้ี 
    ๑๓.๑  แจงเปนหนังสือใหผูรับจางทราบโดยรวดเร็วในเวลาอันควร 
       ๑๓.๒   ในกรณีที่ความเสียหายหรือสูญหายน้ัน เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา 
ผูวาจางจะตองแจงความรองทุกขตอเจาหนาที่ตํารวจตามกฎหมาย เพื่อดําเนินคดีและสอบสวนหาสาเหตุที่
เกิดข้ึนรวมทั้งประเมินคาเสียหายของราคาทรัพยสินแลว  โดยผูวาจางตองแจงใหผูรับจางทราบเปน 
ลายลักษณอักษรถึงความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ันพรอมกําหนดระยะเวลาที่ยังไมไดทรัพยสินคืน ผูรับจางตอง
ชดใชราคาทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหายตามที่ผูวาจางไดประเมินวงเงินโดยไมจํากัดจํานวนภายใน ๓๐ วัน 
(สามสิบวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง   
 

 ขอ ๑๔  กรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน 
ไมครบเต็มจํานวนตามที่กําหนดไวในสัญญาน้ี  คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปน้ี 



-๖- 
             ๑๔.๑  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน 
ไมครบตามจํานวนตามขอ ๘  วันใด ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางข้ัน
ตํ่าตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขตจังหวัด.............ในขณะน้ัน และใหผูวาจางปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 
๐.๑๐ ของราคาคาจางทั้งหมดเปนเงินวันละ..................บาท (......ตัวอักษร.....บาท) นับต้ังแตวันที่ไมมี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมี
เจาหนาที่มาปฏิบัติงานครบจํานวนตามที่กําหนดไวในสัญญา  
                                    ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบติัหนาที่บกพรอง ละทิ้งหนาที่ 
หลับยาม ด่ืมสุราหรือของมึนเมา ดมหรือเสพสารเสพติดทุกประเภท เลนการพนัน พูดจาไมสุภาพหรือมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมในขณะปฏิบัติหนาที่ แตงเครื่องแบบไมครบถวนเรียบรอย หรือไมเปนไปตามระเบียบ  
ขอบังคับ คําสั่งโดยชอบของผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจาง ผูรับจางยินยอมใหปรับผูรับจางไดในอัตรา
คาจางข้ันตํ่าวันที่ใชบังคับในเขตจังหวัด.............ในขณะน้ันตอคนตอผลัด  โดยผูวาจางจะตองแจง
ขอบกพรองในแตละครั้งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางหรือผูแทนของผูรับจางทราบภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
(ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง) นับแตวันรับทราบเหตุ และผูรับจางจะตองใชสิทธิโตแยงเปนลายลักษณอักษรภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง (ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง) นับต้ังแตไดรับหนังสือแจงน้ันแลว หากไมสามารถตกลงกันไดใหถือวาคําวินิจฉัยของ 
ผูวาจางเปนที่สุด 
                             ๑๔.๒  ในระหวางปฏิบัติงาน หามเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางนํา
บุคคลภายนอกเขามาเกี่ยวของในขณะปฏิบัติงาน  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนผลัดจะตองมีเจาหนาที่ผลัด
ตอไปมาเปลี่ยนผลัดเรียบรอยกอนจึงจะถือวาออกพนผลัดได  หากผูวาจางและ/หรือผูแทนผูวาจางตรวจ
พบเห็นเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยละทิ้งหนาที่ความรับผดิชอบ ผูรับจางตองยินยอมใหผูวาจางปรับ
ผูรับจางไดในอัตราคาจางข้ันตํ่าวันที่ใชบังคับในเขตจังหวัด.............ในขณะน้ันตอคนตอผลัด   
                            ๑๔.๓  หามเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคนหน่ึงปฏิบัติงานติดตอกันเกิน  
๑๒ ช่ัวโมง เพราะจะทําใหหยอนสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากผูวาจางและ/หรือ
ผูแทนผูวาจางตรวจพบเห็น  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับไดในอัตราคาจางข้ันตํ่าวันที่ใชบังคับในเขต
จังหวัด.............ในขณะน้ันตอคนตอผลัด 
                           ๑๔.๔  หากผูรับจางไมสามารถแลกบัตรการเขา-ออก ภายในมหาวิทยาลัยหรือ 
บัตรเขา-ออกประจําอาคาร  ผูรับจางยอมใหผูวาจางปรับในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ของราคาคาจางทั้งหมด 
ตอวัน เปนเงินวันละ.............บาท (.....ตัวอักษร.....บาท)  
                           ๑๔.๕  ถาไมมเีจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางมาปฏิบัติงานผลัดใดผลัด
หน่ึง  นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดถูกหักเงินคาจาง และชดใชคาปรับตามขอ ๑๔.๑ แลว และผูวาจาง
ไดแจงใหผูรับจางทราบแลว หากผูรับจางยังไมดําเนินการแกไขหรือจัดสงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ใหมาปฏิบัติงานในผลัดน้ัน ใหครบเต็มตามจํานวนในสัญญาภายในผลัดตอไป ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาไดทันท ีและผูวาจางจะแจงใหผูรับจางเปนผูทิ้งงาน 
                     การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความวรรคหน่ึงน้ัน ไมเปนเหตุใหผูรับ
จางพนจากความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี รวมถึงคาใชจายที่ผูวาจางจายไปในการจัดหาผูมารักษาความ
ปลอดภัยแทน 
 

 ขอ ๑๕  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่ผูรับจางจะไดรับตามสัญญาน้ีชําระ
บรรดาคาปรับและคาเสียหายที่ผูรับจางตองรับผิดตามสัญญาน้ี หากเงินคาจางที่หักไวไมพอชําระคาปรับ  
และคาเสียหายดังกลาว  ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางหักชําระหน้ีจากหลักประกันสัญญาตามขอ ๒๗ เพื่อ



-๗- 
ชําระสวนที่ยังขาดอยูจนครบถวน และหากหน้ียังขาดอยูอีกเทาใด ผูรับจางยินยอมชําระสวนที่ยังขาดอยู
อีกภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง   
 ขอ ๑๖  ผูรับจางตองควบคุมดูแลเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางปฏิบัติงาน 
ตามสัญญาน้ี หากปรากฏวาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจางปฏิบัติงานไปในทางเสื่อมเสีย 
ไมเหมาะสมในขณะปฏิบัติงาน เชน หลับยาม ด่ืมสุราหรือของมึนเมา ดมหรือเสพสารเสพติด เลนการพนัน  
เปนตน  ผูวาจางมีสิทธิใหผูรับจางเปลี่ยนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหมแทนไดทนัที โดยผูรับจาง 
ตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาที่แทนรายเดิมภายใน ๒๔ ช่ัวโมง (ย่ีสิบสี่ช่ัวโมง) 
นับต้ังแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูวาจาง 
             ผูรับจางตองแจงรายช่ือ ที่อยูปจจุบัน (สําเนาทะเบียนบาน) และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาหลักฐานการศึกษาของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดทุกคนตาม
สัญญาใหผูวาจางทราบในวันทําสัญญาน้ี  หากมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน
ภายหลัง ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรกอนมาปฏิบัติงานทุกครั้งอยางนอย ๑ วัน 
(หน่ึงวัน) ทํางานปกติ            
 ในกรณีที่ผูวาจางหรือผูที่รับมอบหมายจากผูวาจางไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัว
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยไมทักทวงใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

       ขอ ๑๗  ผูรับจางจะเอางานทั้งหมดหรือสวนหน่ึงสวนใดแหงสัญญาน้ีไปใหผูอื่นรับจางชวง
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางไมได  ในกรณีผูรับจางไดรับอนุญาตดังกลาว ผูรับจางยังตอง 
รับผิดชอบงานที่ไดจางชวงไปน้ันทุกประการ  
 

 ขอ ๑๘  ในกรณีที่คูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดละเลย หรือละเวนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึง 
ขอใดเปนเหตุใหเกิดความเสียหายข้ึนไมวากรณีใด ๆ คูสัญญาฝายที่ละเลยหรือละเวนดังกลาวจะตอง
รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและคูสัญญาอีกฝายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ในกรณีที่ผูวาจางใชสิทธิบอกเลิก
สัญญา  ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดังตอไปน้ี 
                           ๑๘.๑  เรียกเอาคาจางที่เพิ่มข้ึนเพราะตองจางบุคคลอื่นใหบริการดูแลรักษา  
ความปลอดภัยตอไปจนครบกําหนดเวลาตามสัญญาน้ี 
                           ๑๘.๒  เรียกคาเสียหายอื่นอันพึงมีจากผูรับจาง 
                           ๑๘.๓  ระงับการจายคาจางที่คางชําระสําหรับการใหบริการที่ไดดําเนินการไปแลว 
เพื่อเปนประกันการชําระคาเสียหาย                          
            ๑๘.๔  ริบหลักประกันสัญญาตามขอ ๒๗    
   

 ขอ ๑๙  ผูวาจางแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานไวประจํา ณ ที่ทําการจางน้ี 
ในเวลาที่ผูรับจางเตรียมการหรือกําลังทํางานจางน้ีอยูก็ดี  กรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานมีสิทธิทีจ่ะ
เขาไปตรวจงานไดทุกเวลา ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับจางตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร
            การที่มีคณะกรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจรับหาทํา
ใหผูรับจางพนจากความรับผิดตามสัญญาขอหน่ึงขอใดไม 
 ขอ ๒๐  การจายเงินแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
                           ภายใตบังคับขอ ๓ วรรคหน่ึงของสัญญาน้ี ผูรับจางจะตองจายเงินแกเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยของผูรับจางตามอัตราและกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาจางไว 
                           หากผูรับจางไมจายเงินคาจางใหแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหน่ึง 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายใหแกผูรับจางตามสัญญาน้ีจายใหเจาหนาที่รักษาความ



-๘- 
ปลอดภัยของผูรับจางได  และใหถือวาผูวาจางไดจายเงินคาจางจํานวนน้ันเปนคาจางใหแกผูรับจางไปตาม
สัญญาน้ีแลว 
 

     ขอ ๒๑  ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลัง
สัญญาน้ีมีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยตามสวนตางของอัตราคาจางข้ันตํ่าที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน  โดยผูวาจางจะพิจารณาเพิ่มอัตรา
คาจางเฉพาะคาแรงใหแกผูรับจางหรือไม ก็ได ตามเหตุผลที่สมควรและเปนธรรม  หากผูวาจางไมสามารถ
ตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด  ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณีน้ี ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจางทั้งสิ้น 
 ในกรณีที่เกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงานมา
เปนขออาง ที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใดมิได 
 

 ขอ ๒๒  ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มหรือลดงานจากรายละเอียดแนบทายสัญญาน้ี 
ไดทกุกรณี โดยไมตองเลิกสัญญาน้ี  การเพิ่มหรือลดงานตองทําการตกลงกันใหมเปนหนังสือ และถา   
จะตองเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะถือวาไดตกลงกัน ณ บัดน้ัน 
 

 ขอ ๒๓  ในกรณีทีผู่วาจางใชสิทธิบอกเลิกจาง เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญาน้ี  ผูรับจาง
ยินยอมใหผูวาจางริบหลักประกันสัญญาตามขอ ๒๗  และผูวาจางมีสิทธิที่จะจางผูอื่นทํางานตอไปได     
โดยผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียกเอาคาจางสวนที่เพิ่มข้ึน เพราะการจางบุคคลอื่นทํางานน้ีตอไป      
จนงานแลวเสร็จบริบูรณจากผูรับจาง  นอกจากน้ันผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายประการ 
อื่นใดอันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผูรับจางไดอีกดวย  
  

 ขอ ๒๔  ในกรณีที่ครบกําหนดสัญญาจางน้ีแลว หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจาง 
ใหปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาตอไป ผูรับจางยินดีปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกินสามเดือน 
ในอัตราคาจางและเงื่อนไขเดิม โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอน
ครบกําหนดสัญญา 
 

 ขอ ๒๕  ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน 
ใหเปนไปตามที่ระบุในสัญญาและรายละเอียดที่แนบทายสัญญาตามขอ ๒  โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ 
เกี่ยวกับงานที่จางน้ีไดและผูรับจางตองปฏิบัติตามคําสั่งน้ันทุกประการ 
 ขอ ๒๖  การวินิจฉัยวาผลงานที่ผูรับจางทําน้ันเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาน้ี หรือ   
ตามความประสงคของผูวาจางหรือไม  อยางไรเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม ก็ดี  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ   
การตีความสัญญาน้ี หรือเกี่ยวดวยเรื่องใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามสัญญาน้ี หรือเกี่ยวพันกับสัญญาน้ีไมวาปญหา
น้ันจะเกิดข้ึนในระหวางดําเนินการหรือภายหลังจากที่ระบุเวลาการจางตามสัญญาน้ีสิ้นสุดลง   หรือ
ภายหลังจากที่ผูรับจางทิ้งงานก็ดี  ผูรับจางใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจาง 
ยอมผูกพันตนตามผลแหงคําวินิจฉัยน้ันทุกประการ 
 

 ขอ ๒๗  ในวันทําสัญญาน้ีผูรับจาง ไดนําหลักทรัพยเปน.................................................  
 ............................................................................................................................................................                 
 เปนจํานวนเงิน........................................บาท (.......ตัวอักษร..........บาท)  มามอบไวแกผูวาจางเพื่อเปน
ประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา และเปนหลักประกันความเสียหายทั้งปวง อันเกิดแกทรัพยสิน
ของผูวาจางตามสัญญาน้ี  โดยมีอายุการประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางจะหลุดพนจากหนาที่และความ
รับผิดชอบตามสัญญาน้ี และหากจํานวนเงินในหลักประกันถูกหักลดนอยลง  เพราะผูรับจางตองรับผิดชําระ



-๙- 
คาปรับหรือคาเสียหายเน่ืองจากปฏิบัติผิดสัญญาน้ี ไมวากรณีใด ๆ  ผูรับจางสัญญาวาจะนํามาเพิ่มเติมให
ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก ผูวาจาง 
         หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางหลุดพน 
จากความรับผิดและขอผูกพันตามสัญญาแลวทุกประการ 
 

 ขอ ๒๘  กรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึนและตองดําเนินคดีทางศาล คูสัญญาตกลงกันใหดําเนินคดีที่
ศาลแขวงชลบุรี หรือศาลจังหวัด………………… แลวแตกรณี 

  สัญญาน้ีทําข้ึนสองฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานเขาใจขอความโดยละเอียด
ตลอดแลว  จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเก็บไวฝายละฉบับ 
 

                            (ลงช่ือ) ……………………………………...… ผูวาจาง 
                                       (..............................................) 
 

                   (ลงช่ือ) …………………………………...…… ผูรับจาง 
             (...............................................) 
 

                               (ลงช่ือ) ………………………………………… พยาน 
             (...............................................) 
 

                            (ลงช่ือ) ………………………………………… พยาน 
                                          (..............................................) 
หมายเหตุ 
 สถานที่ทําสัญญาใหระบุสถานที่ทําสัญญาที่แทจริง เชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
ตําบล...........อําเภอ....... จังหวัดสระแกว  


