
 

ตัวอยาง 
สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย 

 
สัญญาเลขที…่………/…………….. 

สัญญาฉบับทีท่ําขึ้น ณ………………………………………………………………...ตําบล/แขวง
…………อําเภอ/เขต……….....…จังหวดั……………..เมื่อวันที…่…….เดือน………….…พ.ศ............…
ระหวาง.………..โดย.………………ตําแหนง…………….ตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูวาจาง”  ฝาย
หนึ่ง  กับองคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมภโดย…………..…...(ชื่อผูรับมอบ
อํานาจ)………..……...ผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก ตามหนังสือ
มอบอํานาจลงวันที่…………..…….…..….…แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” 
อีกฝายหนึ่ง ทัง้สองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 
 

ขอ1. “ผูรับจาง” ตกลงจางและ “ผูรับจาง” ตกลงรับจางบริการจางความปลอดภัยแก……….……ของ 
“ผูรับจาง” ณ บริเวณ………..ตั้งอยูเลขที…่…………หมูที…่…ถนน………………..ตําบล/แขวง...……..
อําเภอ/เขต……………...จังหวัด………..……..ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญาซึ่งถือวาเปน
สวนหนึง่ของสัญญานี้โดยกําหนดระยะเวลาการจาง….…ป…...…เดือน…..…...วัน นับต้ังแต วันที่
…..……เดือน………………พ.ศ. ………ถึง วันที…่………..เดือน….…….พ.ศ.…….... 
 

ขอ2. “ผูรับจาง”  ตองจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มาปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ตั้งแตวันที่
ไดระบุไวในขอ 1 เปนประจําทุกวัน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญาซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้ 

กรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยผลัดใด ไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานแตไม
ครบถวน “ผู รับจาง” ตองรีบดําเนินการ จัดหาเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยมาแทนเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย ที่ไมมาปฏิบัติงานทันที แตตองไมใชเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่
ปฏิบัติงานมาแลวในผลัดกอน 

 
ในกรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานไมครบถวยตามสัญญา “ผูรับจาง” ยอมให 

“ผูวาจาง” ปรับในอัตราผลัดละ……………บาท (………….) และในแตละผลัดหากปฏิบัติงานไมครบ
…………..ชั่วโมงใหคิดคาปรับ ในอัตราชัง่โมงละ…………….บาท(……………………………..)จนถึง
เวลาที่ “ผูรับจาง”จัดหนาที่ รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ 
“ผูวาจาง” บอกเลิกสัญญา แลวแตกรณี 



 

 
ขอ3. “ผูรับจาง” ตกลงจางคาจางตามสัญญา ขอ 1 ใหแก “ผูรับจาง” เปนรายเดือนในอัตราเดือน

ละ…………………..บาท (………..……) ซึ่งไดรวมภาษีอากรตางๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดย
จะจายใหเมื่อ “ผูรับจาง” ไดใหบริการ รักษาความปลอดภัยครบในแตละเดือนและ “ผูวาจาง” 
หรือผูแทนของ “ผูวาจาง” หรือผูแทนของ “ผูรับจาง”ไดตรวจสอบการใหบริการดังกลาวเรียบรอย 
โดยชําระเปน……..…………….ในนาม “สํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผาน
ศึก” ภายในกําหนด 7 (เจ็ด) วันนับแตวันที่ไดรับใบแจงหนี้ โดยผูรับจางจะสงใบแจงหนี้ใหผูวาจางเมื่อ
ครบ 8 (แปด) วัน นับแตวันที่ใหบริการครบทุก ๆ 1 (หนึ่ง) เดือน 

 
ขอ4. “ผูรับจาง”  ตกลงจะจัดเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ที่ซื่อสัตยสุจริตมีสุขภาพดี 

แข็งแรงขยันหมั่นเพียร ไมเปนโรคติดรายแรง มีการศึกษา ไมต่าํกวาชั้นประโยคประถมศึกษาตอนปลาย 
มีอายุไมต่ํากวา 18 (สิบแปด) ป และไมเกิน 50 (หาสิบ) ป หรือตามขอตกลง เพื่อปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ 
 

ขอ 5. “ผูรับจาง” มีหนาที่ตองปฏิบัติหรือควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติดังนี้ 
5.1 จัดใหมีเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย  ตรวจตราดูแลทรัพยสินของ “ผูวาจาง”  ที่นาํเขา – 

ออก บริเวณที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รับผิดชอบในเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ 

5.2 จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอย ปองกันการโจรกรรม
และระมัดระวังปองกันอัคคีภัย อันจะเกิดแกทรัพยสินของ “ผูวาจาง”  

5.3 แจงหรือใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแจงให “ผูรับจาง” หรือเจาหนาที่ของ“ผูรับจาง” 
ทราบทันทีเมือ่มีเหตุการณผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น 

5.4 ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใหความสะดวกแกผูที่มาติดตอกบั“ผูรับจาง”  
ดวยมารยาทที่สุภาพ 

5.5 ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหความเคารพผูบริหารระดับสูงเจาหนาที่
ของ “ผูวาจาง” และปฏิบัติตอผูมาติดตอ หรือใชบริการของ “ผูวาจาง” ดวยความสุภาพ
เรียบรอย 

5.6 ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหนางานใหเปนไปตามสัญญา
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตั้งใจและเขมแข็ง ตองลงเวลา ไปและกลับดวยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติ
หนาที่ หากมีเหตุจําเปน ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เชน เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัย เจ็บปวยจนไม
สามารถปฏิบัติงานได “ผูรับจาง” ตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอื่นปฏิบัติงานแทนโดย 
“ผูรับจาง” จะตองแจงให “ผูวาจาง” หรือผูแทนของ “ผูวาจาง” ทราบกอนทุกครั้งดวย 



 

หากเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยหรือผูปฏิบัติงานแทนดังกลาวกระทําดวยประการใด ๆ 
เปนที่เสียหาย หรือเสื่อมเสียแกผูวาจาง ไมวากรณีใดๆ ใหถือเสมือนวาเปนการกระทําของ “ผูรับ
จาง” ซึ่ง “ผูรับจาง” ตองรับผิดชอบทุกประการ 

5.7 ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
โดยชอบของ “ผูวาจาง” และ/หรือผูแทนของ “ผูวาจาง” ที่ใชอยูในขณะทําสัญญานี ้และที่จะออกใชในภาย
หนา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเครงครัด 

“ผูวาจาง” จะเปนผูออกคาํสั่งหรือวางระเบียบให “ผูรับจาง” ทําการตรวจคนตัวบุคคล หรือ
ยานพาหนะที่ผานเขาออก บริเวณสถานที่ที่ “ผูรับจาง” รับบริการรักษาความปลอดภัยได ในกรณีที่
มีเหตุสงสัยตามสมควร “ผูรับจาง” จะวางกฎเกณฑหรือระเบียบ ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ โดย
ไมไดรับความเห็นชอบจาก “ผูวาจาง” ไมไดทั้งสิ้น ในกรณีที่มีขอสงสัยในการปฏบิัติหนาที ่ “ผูรับจาง” 
ตองปรึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของ “ผูวาจาง” เทานั้น หาม “ผูรับจาง” กระทําไปโดยพลการ      
เวนแตในกรณีจะเปนและเรงดวน ซึ่ง “ผูรับจาง” ตองปฏิบัติไปในแนวทางสรางสรรค และสุภาพ โดย
ถือประโยชนของ “ผูวาจาง” เปนสําคัญ 

5.8 แจงรายชือ่พรอมประวตัิเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” ที่จะปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ใหแก “ผูวาจาง” ภายใน ……….…(………) วัน นับแตวันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมี
การเปลี่ยนตัวบุคคลดังกลาว “ผูรับจาง” ตองแจงให “ผูรับจาง” ทราบอยางนอยกอน 1 (หนึ่ง) วันทาํ
การทุกครั้ง 

5.9 ใหมีการเปลี่ยนตัวเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” ในกรณทีี ่ “ผูรับจาง” เห็นวา
ปฏิบัติหนาที่บกพรองไม เหมาะสม  หรือมีความประพฤติไมดี  หรือไมมีความสามารถในทันที 
โดยไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น แตถาปรากฏวา เจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง”           
ที่เปลี่ยนมาใหม ยังคงบกพรองตอหนาที่ หรือมีพฤติการณ ที่ไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่อีกและ 
“ผูวาจาง”ตรวจพบใหถือวา “ผูรับจาง” ผิดสัญญา “ผูรับจาง” มีสิทธบิอกเลิกสัญญาและจางผูอ่ืนทาํงาน
จางนี้ตอจาก “ผูรับจาง” ได 

5.10 จัดอบรมเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัยของ "ผูรับจาง" ใหอยูในระเบียบวนิัยและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่กอนสงไปปฏิบัติหนาทีต่ามสัญญานี ้

5.11 จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณอ่ืนที่จําเปน ในการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ใหแกเจาหนาที่ รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” เอง 

ขอ 6 “ผูรับจาง” ตองรับผิดตอ “ผูรับจาง”  ดังนี ้
6.1  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” ตามสัญญานี“้ผูรับจาง” 

ตองชดใชตามมูลคาที่เสียหายจริง ภายในวงเงินไมเกินครั้งละ………………....บาท 



 

6.2ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการโจรกรรมทรัพยสินซึ่งเก็บไวในอาคารสถานที่
และปรากฏรองรอยการงัดแงะ หรือทําลายเครื่องกีดขวาง หรือทําลายสิง่กีดกัน้สําหรบัคุมครอง
ทรัพยสินที ่“ผูวาจาง”  จะตองมีหลกัฐาน เพื่อพิสูจนวา มีทรัพยสินนั้นอยูกอนหนา การเกิดโจรกรรม 

6.3 ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดแกทรัพยสิน ซึ่งอยูนอกอาคารสถานที่ แตอยูในบริเวณที่
ระบุตามสัญญาขอ 1 จะตองเปนทรัพยสินที่เห็นประจักษ ตามปกติดวยสายตาหรือเปนทรัพยสินที่
“ผูวาจาง” ไดแจงให “ผูรับจาง” ทราบเปนหนังสือและ หรือไดมีการตรวจสอบบันทกึประเภท ชนิด 
จํานวน โดยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” แลว 

6.4 “ผู รับจาง” มีสิทธิที่จะเลือกรับผิดชอบ ชดใชคาความเสียบหายใหแก “ผูรับจาง” 
โดยชดใชใหเปนทรัพยสินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใชราคาใหตามราคาหรือคาเสียหาย
จริงในปจจุบันแตไมเกินราคาเดิมที่ “ผู รับจาง” จัดหามาโดยหักคาเสื่อมราคาตามอายกุารใชงาน
ของทรัพยสิน ทั้งนี้ไมเกนิวงเงินตาม ขอ 6.1 

6.5 ในกรณีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหนาที่บกพรอง ไมเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งโดยชอบของ “ผูวาจาง” หรือผูแทนของ “ผูวาจาง” มีสิทธิปรับ “ผูรับจาง” ไดคร้ังละ
……….(…………) บาทตอหนึ่งเหตุการณโดย “ผูวาจาง” จะตองแจงความบกพรอง ในแตละครั้งเปน
หนังสือให “ผูรับจาง” หรือผูแทนของ “ผูรับจาง” ทราบภายใน…………(……..) วันทาํการ นับแตวัน
ทราบเหตุ และเมื่อสัญญาทาํการตกลงกนัเปนทีเ่รียบรอยแลว จึงสามารถดําเนินการปรับได 

6.6 ในกรณีที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไมมาปฏิบัติหนาที่ใหครบถวนตาม
กําหนดเวลาในขอ 2 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึนแก “ผูวาจาง” หรือทรัพยสินของ “ผูรับจาง” 
“ผูวาจาง” ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” แตไมเกินวงเงินในขอ 6.1 

6.7 ในระหวางปฏิบัติงาน ถา “ผูรับจาง” ไดกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือ
ทรัพยสินของบุคคลอื่น “ผูรับจาง” จะตองรับผิดในบรรดา ความเสียหายที่ไดกระทําขึ้นนัน้เอง 

6.8 หากความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยสินซึ่ง “ผูรับจาง” ตองรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะ 
“ผูรับจาง” หรือเจาหนาที่ของ “ผูวาจาง” มีสวนผิดอยูดวย คูสัญญาจะรวมกันรับผิด โดยใหความรับผิด 
ของคูสัญญา แตละฝายขึ้นอยูกับ การที่คูสัญญาแตละฝายไดมีสวนในความผิดนัน้ยิง่หยอนกวากนั
เพยีงไร 

ขอ 7. “ผูรับจาง” ไมตองรับผิดตอ “ผูวาจาง” ในกรณีดังตอไปนี้ 

7.1  ความเสียหายหรือ สูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกราน การกระทํา
ของขาศึกตางชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ภัยธรรมชาติ 

7.2  ความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจาก “ผูวาจาง” ลูกจางหรือผูแทนของ “ผูวาจาง” 
เปนผูกระทําเสียเอง หรือใหความรวมมือกันบุคคล ภายนอกในกรณีที่สามารถรูตัวผูกระทาํผิด 



 

7.3 ความเสียหาย หรือสูญหาย อันเกิดจากการปลน อัคคีภัย หรือภัยตาง ๆ ซึ่งไมอยูในวิสัยที่จะ
ปองกันได เวนแตความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจ  หรือประมาทเลินเลอ หรือละเลยตอ
การปฏิบัติหนาที่ ของผูรับจางหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจาง 

7.4 “ผูรับจาง” ไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายไมวากรณีใด ๆ ที่เกดิขึ้นกับทรัพยสินสวนตัวของ
เจาหนาที่ของ “ผูวาจาง” หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก ที่มิใชคูสัญญา เวนแตทรัพยสินสวนตัว ที่
เจาหนาที่ของ “ผูวาจาง” นํามาใชในสํานกังาน ของผูวาจางเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน และไดแจงให 
“ผูรับจาง” ทราบรายการของทรัพยสินนัน้แลว 

ขอ 8. หนาที่และความรับผิดชอบของ “ผูวาจาง” มีดังนี ้

8.1 จัดใหมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย ใชบังคับแกเจาหนาที่ฯ หรือลูกจาง 
หรือพนกังานของ “ผูวาจาง” หรือบุคคลทีผ่านเขา – ออกในบริเวณเขตรับผิดชอบ “ผูรับจาง” เชน การตรวจ
คนตัว และยานพาหนะเมื่อมีกรณีสงสัยและมีความจําเปน 

8.2 กําหนดหนาที่และจุดปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโดยชัดเจนและจัดทาํ
ประกาศกาํหนดหนาที่และจุดปฏิบัติงานดังกลาวติดประกาศไว 

8.3  กรณีทรัพยสินของ “ผูวาจาง” เกิดความเสียหายหรือเกิดสูญหายอันเนื่องมาจากการ
โจรกรรม ซึ่ง “ผูรับจาง” จะตองรับผิดตามสัญญานี ้ “ผูวาจาง” จะตองแจงเปนหนงัสือให “ผูรับจาง” ทราบ
โดยดวนที่สุดอยางชาไมเกนิ…………(……..) วันทาํการ พรอมระบุ ชนิด ประเภท จํานวน และมูลคาของ
ทรัพยสินที่แทจริงพรอมหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบดวย 

8.4 “ผูวาจาง” จะตองใหเวลาแก “ผูรับจาง” ในการติดตามเอาทรัพยสินที่สูญหายคืนภายใน 
30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ของพนักงานสอบสวนและหากครบกําหนดแลวยัง
ไมไดคืน “ผูรับจาง” จะตองชดใชคาความเสียหายใหแก “ผูวาจาง” ตามที่กาํหนดไวในสัญญานี ้

8.5 ในกรณีที่ “ผูวาจาง” ตองการให “ผูรับจาง”  ดูแลรักษาทรัพยสินที่ตองรักษาความปลอดภัย 
เปนพเิศษชั่วคราว “ผูวาจาง” จะตองแจงให “ผูรับจาง” ทราบเปนหนังสอื 

8.6 ในกรณีทีรั่ฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลง กําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําภายหลังสัญญานีม้ี
ผลใชบงัคับ “ผูรับจาง”  มีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตาม
อัตราสวนตางของคาจาง ข้ันต่ําที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึนซึ่ง “ผูรับจาง” จะพิจารณาดวยเหตุผลที่
สมควรและเปนธรรม หาก “ผูวาจาง” ไมสามารถตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดาน
งบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด “ผูรับจาง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี ้ “ผูรับจาง” จะไมเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้ 

ขอ 9 “ผูรับจาง” ยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่ “ผูรับจาง” จะไดรับตามสัญญาขอ 3 ชําระ
บรรดาคาปรับและคาเสียหายที ่ “ผูรับจาง” ตองรับผิดตามสัญญานี ้หากเงินที่หกัไวยังไมพอชาํระคาปรับ



 

และคาเสียหายดังกลาว “ผูรับจาง” ยินยอมชาํระสวนที่ยังขาดอยูจนครบถวนภายในกาํหนด
……..…..(…..………) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจาก “ผูวาจาง” 

10 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดละเลย หรือละเวนไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดเปน
เหต ุใหเกิดความเสียหายขึ้นไมวากรณีใด ๆ คูสัญญาฝายที่ละเลย หรือละเวนดังกลาวจะตองรับผิดชอบโดย
ส้ินเชิงและคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที ในกรณีที่ “ผูวาจาง” ใชสิทธิบอกเลิก
สัญญา “ผูรับจาง” ยอมให “ผูวาจาง” ดําเนินการดังตอไปนี ้

10.1 เรียกเอาคาจางที่เพิ่มข้ึนเพราะตองจาง บุคคลอื่นใหบริการดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยตอไปจนครบกําหนดเวลาตามสญัญานี ้

10.2 เรียกคาเสียหายอื่นอนัพึงมีจาก “ผูรับจาง” 
10.3 ระงับการจายคาจางที่คางชาํระสาํหรับ การใหบริการที่ไดดาํเนินการไปแลว เพื่อเปน

ประกันการชําระคาเสียหาย 
10.4 ริบหลักประกันสัญญาตามขอ 13 
ขอ 11 การวาจางตามสัญญานี้ไมทําให “ผูรับจาง” และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับ

จาง” มีฐานะเปนลูกจางของทางราชการ หรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางของ “ผูวาจาง”ตาม
กฎหมายแรงงาน 

ขอ 12 หาม “ผูรับจาง” เอางานทัง้หมดหรือสวนใดสวนหนึง่ แหงสัญญานี้ไปใหผูอ่ืนรับจางชวงอีก
ทอดหนึ่ง 

ขอ 13 ในวนัทาํสัญญานี ้ “ผูรับจาง” ไดนําหลักประกนัเปนเงนิจํานวน…………บาท
(………….….) หรือเปนหนังสือคํ้าประกนัของ………………ลงวันที…่………………เปนจํานวนรอยละ
…………….ของราคาคาจางทั้งสิน้เปนเงนิ……………บาท (………….) มามอบใหแก “ผูวาจาง” เพื่อ
เปนประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเปนหลักประกันความเสียหายทั้งปวง ตามสัญญานี ้

หลกัประกนัที ่ “ผูรับจาง” นํามามอบไวตามวรรค 1 “ผูวาจาง” จะคนืใหเมื่อ “ผูรับจาง” พนจากขอ
ผูกพนัตามสญัญานี้แลว 

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานขอความเขาใจโดยตลอด
แลวจึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และไดเก็บสัญญานี้ไวฝาย
ละฉบับ 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง 
(……………………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง 
(……………………………….) 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญาจาง 
 

เลขที่สัญญา…………./………… 
ขอบเขตของงาน 
 

“ผูรับจาง” ตองจัดเจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย ดังนี ้
1. รายละเอียดสถานที่ของ“ผูวาจาง”….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. รายละเอียดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ “ผูรับจาง” เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะ

ประกอบดวย 
2.1 หัวหนาชุด…………………………..…….คน 
2.2 รองหัวหนาชุด……………………….……คน 
2.3 หัวหนาผลัด………………………….……คน 
2.4 ระดับผูควบคุม……………………………คน 
2.5 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย……………..คน 
2.6 สํารองปฏิบัติหนาที…่……………………..คน 
2.7 อ่ืน ๆ……………………………………….คน 
2.8 รวมทัง้สิ้น………………………………….คน 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองปฏิบัติหนาที่ประจําทุกวนั ดังนี้ 
(1) วันปฏิบัติราชการตามปกติ……..ผลัด ๆ ละ………ชั่วโมง โดย 
ผลัดที่ 1 เร่ิมต้ังแตเวลา………ถึง…………และ 
ผลัดที่ 2 เร่ิมต้ังแตเวลา………ถึง………… 
(2) วันหยุดราชการปฏิบัติหนาที…่……ผลัด ๆ ละ………..ชั่วโมง โดย 
ผลัดที่ 1 เร่ิมต้ังแตเวลา………ถึง…………และ 
ผลัดที่ 2 เร่ิมต้ังแตเวลา………ถึง………… 
 
3. …………….………..ฯลฯ………………………… 

 


	กรณีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผลัดใด ไม่มาปฏิบัติงาน หรือมา
	ข้อ 6 “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดต่อ “ผู้รับจ้าง”  ดังนี้


