
เง่ือนไขและรายละเอียดการจ้างเหมา 
เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัส านักงานนิคมอตุสาหกรรมบางชนั ปีงบประมาณ 2565 
 
  1.  พืน้ทีร่กัษาความปลอดภยั 
               ผูร้บัจา้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบการรกัษาความปลอดภยั และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในพืน้ที่
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนัทัง้หมด ซึง่ตัง้อยูเ่ลขที ่60 ซอยเสรไีทย 87 แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ี
กรงุเทพฯ 10510 
รายละเอยีดตามผงัแนบทา้ย รวมทัง้ในบรเิวณอาคารต่างๆทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีส่ านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
ตลอดจนอ านวยความสะดวก ดา้นจราจรใหค้ าแนะน าแก่ผูม้าตดิต่อ 
2. ระยะเวลาการท างานจา้ง 
               ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัมาท างานตามเงือ่นไขนี้วนัละ 24 ชัว่โมงทุกวนัโดย
ไมเ่วน้วนัหยุดราชการหรอืวนัหยดุตามประเพณีนิยม 
3. การจดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเขา้มาปฏบิตังิาน 
               เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีผู่ร้บัจา้งส่งมาปฏบิตังิานในสถานทีผู่ว้่าจา้งจะตอ้งเป็นบุคคลมี
อายรุะหว่าง18-60 ปี หรอือยูใ่นดุลพนิิจของผูว้่าจา้ง เพศชาย ตอ้งผ่านฝึกอบรมในหลกัสตูรเกีย่วกบัการ
บรรเทาสาธารณภยัและการอ านวยความสะดวกในดา้นการจราจร โดยมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัระดบั
หวัหน้าชุด 1 นายและปฏบิตังิานทัว่ไป 2 นาย รวมทัง้สิน้ 3 นาย 
               3.1  จดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัปฏบิตังิาน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆโดยแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ผลดัดงันี้ 
                     (ก) ผลดักลางวนั ตัง้แต่เวลา 06.00 น. ถงึ 18.00น 
                              - ระดบัปฏบิตังิาน จ านวน 2 คน 
                              - ประจ าป้อมยามส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
                              - ตรวจพืน้ทีบ่รเิวณนิคมอุตสาหกรรมบางชนั เพื่อปฏบิตัหิน้าที ่การจราจร การ
กวดขนัผูค้า้เร่ทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตหรอืผู้บุกรกุพืน้ทีแ่ลว้แต่กรณ ีเป็นตน้ 
                     (ข) ผลดักลางคนื ตัง้แต่ เวลา 18.00 น. ถงึ 06.00 น. 
                               - ระดบัปฏบิตังิาน จ านวน 1 คน 
                               - ประจ าป้อมยามส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
               3.2  ก่อนจดัส่งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัมาท างานจา้งตามเงือ่นไขน้ีผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่ง
ประวตัยิอ่และรปูถ่ายพรอ้มสถานทีอ่ยู่ปัจจบุนั และสถานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนราษฎรข์องเจา้หน้าทีร่กัษาความ
ปลอดภยัทุกนายส่งใหผู้ว้่าจา้งหรอืตวัแทนของผูว้่าจา้ง เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานและใชป้ระกอบการพจิารณา
รบังานจา้ง 
              3.3 กรณกีารลาของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ร้บัจา้งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ เพื่อพจิารณา 
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4. ขอบเขตความรบัผดิของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
              ผูร้บัจา้งมหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีส่่งมาปฏบิตังิานใน
พืน้ทีข่องผูว้่าจา้ง ใหม้หีน้าทีต่อ้งถอืปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
             4.1  รกัษาความปลอดภยัแก่ทรพัยส์นิของผูว้่าจา้ง รวมตลอดถงึทรพัยส์นิในความครอบครองของผู้
ว่าจา้งทัง้หมด 
              4.2  ท าการตรวจตราในเขตรบัผดิชอบทุกๆ 1 ชัว่โมง 
              4.3  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ านวยความสะดวกเกีย่วกบัจราจรในบรเิวณส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและปลอดภยัและใหค้ าแนะน าแก่ผูม้าตดิต่อ 
              4.4  ป้องกนัการกระท าอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย และศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน หรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยภายในส านักงาน 
              4.5  ป้องกนัและระงบัอคัคภียั ซึง่จะเกดิขึน้มาภายในบรเิวณรบัผดิชอบ และตอ้งแจง้ใหห้น่วย
ดบัเพลงิทีใ่กลท้ีสุ่ดทราบทนัททีีเ่กดิเพลงิไหม ้
              4.6  ในกรณเีกดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยหรอืมเีหตุการณ์ไม่ปกตเิกดิขึน้ ต้องแจง้ใหผู้ร้บัผดิชอบของ
ผูว้่าจา้งทราบทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได ้รวมทัง้ตอ้งแจง้เหตุไวเ้ป็นหลกัฐานในสมดุรบั-ส่ง หน้าทีข่องแต่ละ
ผลดัดว้ย 
              4.7  ดแูล ปิด-เปิด ไฟฟ้า ประปา สาธารณะในบรเิวณส านกังานใหเ้หมาะสมตามฤดกูาล หรอืตาม
สภาพพืน้ทีห่รอืตามค าสัง่ของผูว้่าจา้ง 
              4.8  ดแูลและช่วยตรวจสอบรว่มกนักบัเจา้หน้าทีข่องผูว้่าจา้งในการปิด-เปิดสถานที ่
              4.9  ขณะปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทุกนายตอ้งแต่งเครือ่งแบบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานเดยีวกนักบัทีผู่ร้บัจา้งก าหนด 
              4.10 หา้มมใิหด้ื่มสุรา หรอืเสพสิง่มนึเมาต่างๆ ไมเ่สพยาเสพตดิอื่นใด หรอืนอนหลบัในระหว่าง
ปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้หา้มเล่นการพนันอยา่งเดด็ขาดและหา้มเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัหรอืบุคคลอื่นเขา้
มาอยูอ่าศยัในบรเิวณส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
              4.11 หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัออกนอกสถานที่ของผูว้่าจา้งในระหว่างปฏบิตังิาน 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากผูว้่าจา้ง และน าบุคคลภายนอกทีม่ใิช่เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบังานจา้งเขา้มาภายใน
สถานทีข่องผูว้่าจา้งโดยเดด็ขาด 
              4.12 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ของผูว้่าจา้ง หรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการรกัษาความ
ปลอดภยัของผูว้่าจา้งทีส่ ัง่การในขอบเขตวตัถุประสงคก์ารรกัษาความปลอดภยั 
              4.13 ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของผูว้่าจา้งในการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 
              4.14  ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการประหยดัพลงังานของ กนอ. โดยเครง่ครดั 
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              4.15  ดแูลรกัษาความสะอาดภายในและรอบบรเิวณป้อมยาม 
              4.16  ในขณะทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตอ้งแต่งกายดว้ยเครือ่งแบบทีผู่ว้่าจา้ง 
เหน็ชอบ  และผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้สีมดุรายงานการรบั-ส่งหน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ า 
แต่ละผลดั  ตลอดจนสมดุรายงานประจ าวนัของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัแต่ละผลดั เพื่อพรอ้มทีจ่ะให้ 
ผูว้่าจา้งหรอืผูแ้ทนของผูว้่าจา้งตรวจดไูดทุ้กเวลา 
     5.  ผูร้บัจา้งตอ้งมเีครือ่งมอื เครือ่งใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานตาม 
สญัญา  ซึง่ไดแ้ก่  เครือ่งแบบเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1)  เครือ่งแบบเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
- หมวดทรงแบเล่ยส์ดี า  พรอ้มหน้าหมวกตรา อผศ. 
- เสือ้เชิต้แขนยาว สเีขยีวทหาร 
- กางเกงขายาว สเีขยีวทหาร ขากางเกงใส่ในรองเทา้หุม้ขอ้ 
- เครือ่งหมายผา้ปัก “สปภ” ตดิทีค่อปกเสือ้ดา้นซา้ย และเครือ่งหมาย 

“อผศ.” ตดิทีค่อปกเสือ้ดา้นขวา 
- เครือ่งหมายผา้ปัก “สปภ”, “อผศ.” ตดิทีห่วัไหล่แขนเสือ้ดา้นซา้ย 
- สายนกหวดีสแีดงพรอ้มนกหวดีตดิทีไ่หล่เสือ้ดา้นซา้ย 
- รองเทา้หุม้ขอ้แบบทหาร 

(2)  อาวุธประจ ากาย 
- กระบองสัน้ ส าหรบัคาดกบัเขม็ขดั 1 ชุด 

(3)  อุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น 
                  -    วทิยสุื่อสาร จ านวน 2 เครือ่ง 

- ไฟฉายส าหรบัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีป่ฏบิตังิานในเวลากลางคนื 
คนละหนึ่งกระบอก 

- สมดุรายงานการรบั-ส่งหน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัแต่ะผลดั 
ตลอดจน สมดุรายงานประจ าวนัของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลดภยัแต่ละคน 
เพื่อพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว้่าจา้งตรวจสอบไดทุ้กเวลา ฯลฯ 

- รถจกัรยานอย่างน้อย 1 คนั 
   6.  ผูว้่าจา้งมสีทิธทิีจ่ะส่งผูแ้ทนของผูว้่าจา้งไปท าการตรวจสอบการท างานของผูร้บัจา้งไดต้ลอด 

เวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบล่วงหน้า หากพบว่า  เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคนใดซึง่ก าลงั 
ปฏบิตังิานอยูก่ระท าการใดเป็นการฝ่าฝืนสญัญา หรอืกระท าการอนัไมส่มควร ผูแ้ทนของผูว้่าจา้งมสีทิธ ิ
ทีจ่ะสัง่ใหเ้จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัผูน้ัน้หยดุกระท าดงักล่าวไดท้นัท ีหากผูว้่าจา้งเหน็สมควรจะแจง้ 
เป็นหนังสอืใหผู้ร้บัจา้งถอนเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัผูน้ัน้ออกจากหน้าทีเ่สยี ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตัติาม 
หนงัสอืแจง้ และตอ้งจดัหาเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคนใหม่มาปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนภายใน 24 ชัว่โมง 
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นบัแต่วนัไดร้บัแจง้จากผูว้่าจา้ง 
    7.  ในกรณทีรพัยส์นิของผูว้่าจา้ง หรอืทรพัยส์นิทีผู่ว้่าจา้งมหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบไดร้บัความ
เสยีหาย ถูกท าลาย  หรอืสูญหาย  ไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบใชค้่าเสยีหายต่อครัง้เท่ากบั 
จ านวนเงนิทีเ่สยีหายจรงิ เวน้แต่ผูร้บัจา้งจะพสิูจน์ไดว้่า ความเสยีหายหรอืสญูหายนัน้เกดิจากเหตุสุดวสิยั แต่
อยา่งไรกด็สี าหรบัความเสยีหายทีเ่กดิจากความจงใจ หรอืประมาทเลนิเล่อของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ของผูร้บัจา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยสิน้เชงิโดยผูร้บัจา้งจะจดัการช าระ
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูว้่าจา้งภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืบอกกล่าว และผูว้่าจา้งจะใชส้ทิธบิอกเลกิ
สญัญาดว้ยหรอืไมก่ไ็ด้ 
    8.  ผูร้บัจา้ง และ/หรอื เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบทัง้ในทาง 
แพ่งและอาญาต่อการทีเ่จา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของผูร้บัจา้ง หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอื 
เสยีชวีติ  อนัเป็นผลเนื่องมาจากการกระท าในขณะปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของ 
ผูร้บัจา้ง โดยจะไมถ่อืเป็นเหตุเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ จากผูว้่าจา้งเป็นอนัขาด 
    9.  ในกรณทีีผู่ร้บัจา้งไมเ่ริม่ลงมอืด าเนินงานตามสญัญาน้ี  หรอืปฏบิตัผิดิสญัญาขอ้หนึ่ง 
ขอ้ใด หรอืปฏบิตังิานอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิหรอืชื่อเสยีงของผูว้่าจา้ง หรอืถา้ผูว้่าจา้ง 
ไมพ่อใจในผลการปฏบิตังิานของผูร้บัจา้ง ผูว้่าจา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาโดยแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ร้บัจา้ง 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั และจา้งผูอ้ื่นท างานจา้งนี้ต่อจากผูร้บัจา้งไดด้ว้ย  โดยผูร้บัจา้งจะเรยีก 
รอ้งค่าเสยีหายอย่างหนึ่งอย่างใดไมไ่ดท้ัง้สิน้ 
    10. ในกรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาตามขอ้ 9  แต่ผูว้่าจา้งยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา 
ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ใชส้ทิธิเ์รยีกค่าปรบัเป็นรายวนัผลดัในอตัรา 0.01 ของจ านวนตลอดสญัญาจา้งนบัแต่วนัที ่
ผูร้บัจา้งผดิสญัญาจา้งจนถงึวนัทีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัถิูกตอ้งตามสญัญาจา้ง 

(2) ในกรณผีูร้บัจา้งจดัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดใน 
ขอ้ 3 หรอืไมส่่งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคนใหมม่าปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนคนเดมิทีถู่กถอนกลบัตามที่ 
ระบุไวใ้นขอ้ 6 นอกจากการปรบัตาม (1) แลว้ ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้งปรบัเพิม่ขึน้อกีเป็นรายวนั ตาม 
จ านวนคนเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีข่าดหายไป อาจมสีาเหตุจากการขาดเพราะเจบ็ป่วย หรอื 
ถูกส่งกลบั และ “ผูร้บัจา้ง” ไมส่ามารถจดัส่งเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทดแทนได ้“ผูว้่าจา้ง” มสีทิธ ิ
ปรบั “ผูร้บัจา้ง” เป็นรายวนัในอตัราวนัละหนึ่งเท่าของอตัราค่าจา้งของเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัซึง่ 
ขาดส่งในแต่ละระดบั 

(3) เรยีกค่าเสยีหายทีต่อ้งเสยีไปเนื่องจากการทีผู่ร้บัจา้งผดิสญัญา รวมทัง้ ผลโดยตรง 
และเกีย่วเนื่องจากเหตุทีผู่ร้บัจา้งประพฤตผิดิสญัญานัน้ 
       ในระหว่างทีม่กีารปรบันัน้  ถา้ผูว้่าจา้งเหน็สมควรจะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญา นอกเหนือ 
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จากการปรบัจนถงึวนับอกเลกิสญัญาดว้ยกไ็ด้ 
    11. ถา้ผูร้บัจา้งตอ้งการเลกิสญัญาก่อนก าหนด  ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ว้่าจา้งทราบ 
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั และจะถอืว่าสญัญาจา้งเป็นอนัสิน้สุดต่อเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากผูว้่าจา้งเป็น 
หนงัสอืแลว้  หากผูร้บัจา้งบอกเลกิสญัญาโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากผูว้่าจา้ง  ผูร้บัจา้งยนิยอม 
ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ผูว้่าจา้งในความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้โดยไม่มขีอ้โตแ้ยง้ 
    12. ในกรณทีีผู่ว้่าจา้งบอกเลกิสญัญา เพราะผูร้บัจา้งไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัผิดิสญัญานี้  หรอืสญัญา 
เลกิกนัตามขอ้ 14 และขอ้ 15 ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้่าจา้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ยนิยอมใหผู้ว้่าจา้งเรยีกเอาค่าจา้งส่วนเพิม่ขึน้   เพราะจา้งบุคคลอื่นท าการนี้ต่อไปจน 
งานแลว้เสรจ็สมบูรณ์ 

(2) เรยีกค่าเสยีหายอนัพงึมจีากผูร้บัจา้ง รวมทัง้ ผลโดยตรง และเกีย่วเนื่องจากเหตุที่ 
ผูร้บัจา้งประพฤตผิดิสญัญานัน้ 

(3) ระงบัการจา่ยค่าจา้งทีค่า้งช าระส าหรบังานทีท่ าไปแลว้  เพื่อเป็นการประกนัการช าระหน้ี 
   13. หากผูว้่าจา้งมสีทิธเิรยีกค่าปรบัหรอืค่าเสยีหายจากผูร้บัจา้งตามสญัญานี้  เป็นจ านวน 

เท่าใดผูร้บัจา้งยนิยอมใหผู้ว้่าจา้งมอี านาจยดึหรอืหกัเงนิค่าจา้งเพื่อช าระค่าปรบั  หรอืค่าเสยีหายทนัที 
    14. ผูร้บัจา้งสญัญาว่าจะไมเ่อางานส่วนหนึ่งส่วนใด หรอืทัง้หมดแห่งสญัญานี้ไปใหแ้ก่บุคคลอื่น 
รบัจา้งช่วงอกีทอดหนึ่งเป็นอนัขาด หากผูร้บัจา้งผดิสญัญาขอ้นี้ คู่สญัญาตกลงใหส้ญัญาเป็นอนัเลกิกนัทนัท ี
โดยมติอ้งมกีารบอกกล่าวก่อน 
    15. ผูร้บัจา้งสญัญาว่าจะไมโ่อนสทิธเิรยีกรอ้งของผูร้บัจา้งทีม่อียูก่บัผูว้่าจา้งตามสญัญานี้ไปให้ 
แก่บุคคลอื่นเป็นอนัขาด หากผูร้บัจา้งผดิสญัญาขอ้นี้ คู่สญัญาตกลงใหส้ญัญาเป็นอนัเลกิกันทนัท ีโดยมติอ้ง 
มกีารบอกกล่าวก่อน 
  
                         ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 


