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สัญญาติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสง 
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 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ....................................................................................................... 
เมื่อวันที่.............................ระหวาง ................................................................................................... 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต” ฝายหนึ่งกับ..............................สํานักงานใหญตั้งอยู
เลขที่................ซอย......................ถนน............................แขวง...............................................
เขต...................................จังหวัด..............................โดย.................................................................
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน..............................................
ที่...............................ลงวันที่.................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...............................
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตทําการติดตั้งปายโฆษณาเพื่อประกอบธุรกิจการ
โฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายช่ือสถานีขนสงผูโดยสารแนบทาย
สัญญานี้ไดแหงละไมเกิน 10 ปายโฆษณา มีกําหนดเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่...............................
ถึง................................................................โดยผูรับอนุญาตตกลงจายเงินคาตอบแทนในการติดตั้ง
ปายโฆษณาใหแก ผูอนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ.................................................บาท 
(..........................................................) 

 ถาผูรับอนุญาตประสงคจะทําการติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารแหง
อ่ืนนอกจากสถานีขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายช่ือสถานีขนสงผูโดยสารแนบทาย
สัญญานี้จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาตกอน และผูรับอนุญาตจะตองจายเงิน
คาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารแหงอื่นนอกเหนือจากสถานี
ขนสงผูโดยสารที่กําหนดไวในบัญชีรายช่ือสถานีขนสงผูโดยสารแนบทายสัญญานี้ใหแกผูรับ
อนุญาตในอัตราแหงละ ............................ บาท (...................................................) ตอเดือน 
นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหติดตั้ง 
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 ผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินคาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณามาชําระใหแกผูอนุญาต 
ณ ...........................................เปนการลวงหนาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และสําหรับเงิน
คาตอบแทนของเดือนสุดทายผูรับอนุญาตจะตองจายลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองชําระตามปกติ
หนึ่งงวดโดยผูอนุญาตจะออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐานทุกครั้งที่ไดรับเงินคาตอบแทน 

 ขอ 2 แผนปายโฆษณา จะตองทําดวยโลหะหรือพลาสติกหรือวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือ
วัสดุที่ผูอนุญาตใหความเห็นชอบและจะตองมีขนาดความกวางไมเกิน 1.30 เมตร ความยาวไมเกิน 
2.50 เมตร ความหนาไมเกิน 0.30 เมตร 

 ขอ 3 ผูรับอนุญาตจะตองนําภาพ และขอความที่จะใชโฆษณาบนแผนปายโฆษณาให
ผูอนุญาตหรือตัวแทน ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอนุญาตใหความเห็นชอบกอนทุกครั้ง และจะตดิตัง้
ปายโฆษณาไดเมื่อผูอนุญาตหรือตัวแทนซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอนุญาตใหความเห็นชอบแลว
เทานั้น 

 แมภาพและขอความในแผนปายโฆษณาจะไดติดตั้งไปแลวโดยความเห็นชอบตามวรรค
แรกก็ตาม หากผูอนุญาตเห็นวามีความไมเหมาะสมปรากฏขึ้นภายหลังไมวาเพราะเหตุใดๆ เมื่อผู
อนุญาตมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตทราบแลว ผูรับอนุญาตตองรีบดําเนินการแกไข ถอน ร้ือหรือ
ยายปายโฆษณาดังกลาว ตามที่ผูอนุญาตกําหนดและภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตกําหนด ดวย
คาใชจายของผูรับอนุญาตเอง 

 หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการแกไข ถอน ร้ือหรือยายปายโฆษณาดังกลาวภายในเวลาที่
กําหนด ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตหรือเจาหนาที่ของผูอนุญาตทําการแกไข ถอน ร้ือหรือยาย
ปายโฆษณาดังกลาวได โดยผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเสมือนหนึ่ง
เปนการกระทําของตนเองดวย 

 ขอ 4 ผูอนุญาตเปนผูดําเนินการติดตั้งปายโฆษณา มิเตอรไฟฟาและเครื่องอุปกรณตางๆ 
โดยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง และเปนผูชําระคากระแสไฟฟาทั้งหมด รวมทั้งเปนผูดูแลรักษา
แผนปายโฆษณาและสถานที่ติดตั้งแผนปายโฆษณาใหสะอาดเรียบรอย และใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยอยูเสมอ หากแผนปายโฆษณาเกิดชํารุดเสียหายหรือสูญหาย ผูรับอนุญาตมีหนาที่
รับผิดชอบซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดีดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง 
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 ผูรับอนุญาตตกลงที่จะเปนผูชําระคาภาษีปาย คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดมี
ขึ้นจากการติดตั้งปายโฆษณา ตามสัญญานี้เองทั้งสิ้น 

 ขอ 5 หากแผนปายโฆษณาตามสัญญานี้กอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของบุคคลใด
ก็ดี หรือไดกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูอนุญาตหรือของบุคคลใดก็ดี ผูรับอนุญาต
ตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองทั้งสิ้น 

 ขอ 6 ผูรับอนุญาตตกลงวาจะไมนําสิทธิในการติดตั้งปายโฆษณานี้ทั้งหมด หรือแต
บางสวนไปใหผูอ่ืนรับชวงดําเนินการตอหรือมีพฤติการณที่สอแสดงวาผูรับอนุญาตยินยอมหรือจัด
ใหผูอ่ืนรับชวงก็ดี โดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอนุญาต ถือวาผูรับอนุญาตผิดสัญญา และ
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอ่ืนรับชวงดําเนินการหรือโอนตอไป หรือทํา
การแทนโดยพลการทุกประการ 

 ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งปายโฆษณาเพื่อธุรกิจการโฆษณาเพียงอยางเดียว โดยตองมี
ขอความสุภาพ ไมขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ประชาชนและหามใชปายโฆษณาเปนที่แสดงภาพหรือตัวอักษรในลักษณะการติชม โฆษณา
ชักชวน สนับสนุน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองหรือเปนการใสความผูอ่ืน โดย
ประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนตองเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือใชปายโฆษณาเปนที่แสวงหาผลประโยชน
ในทางอื่นโดยมิชอบ 

 ขอ 7 ผูอนุญาตมีสิทธิที่จะอนุญาตใหบุคคลอื่น ติดตั้งปายโฆษณาภายในบริเวณสถานี
ขนสงผูโดยสารแหงเดียวกันกับที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ไดอีก โดยผูรับอนุญาตจะไมโตแยง
คัดคานหรือเรียกรองสิทธิหรือคาเสียหายใดๆ จากผูอนุญาต 

 ขอ 8 ในระหวางอายุสัญญานี้ ถาสถานีขนสงผูโดยสารแหงหนึ่งแหงใดปดดําเนินการ
หรือปดซอมแซมชั่วคราว หรือปดงดใชหรือมีประกาศยกเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับ
อนุญาตไมมีสิทธิขอคืนหรือลดหยอนเงินคาตอบแทนที่ไดชําระไปแลวไมวาทั้งหมดหรือแต
บางสวน หรือเรียกรองใหสถานีขนสงผูโดยสารแหงอื่นติดตั้งปายโฆษณาชดเชยแทน 

 ขอ 9 ในระหวางอายุสัญญานี้ ถาผูอนุญาตตองการสถานที่ที่ติดตั้งปายโฆษณาคืนเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ หรือเพื่อความเหมาะสมใดๆ ของทางราชการ และเมื่อผูอนุญาตไดแจง
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เปนหนังสือใหผูรับอนุญาตทราบลวงหนา 30 วันแลว ผูรับอนุญาตยินยอมรื้อถอนปายโฆษณา
ออกไปทันที โดยผูอนุญาตไมจําเปนตองคืนเงินคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่ชําระไปแลว และไมมี
สิทธิ์เรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบแทนใดๆ จากผูอนุญาตอีก หากผูรับอนุญาตไมร้ือถอน
ออกไปภายในกําหนดดังกลาว ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตบอกเลิกสัญญา และรื้อถอนปาย
โฆษณาออกไดทันที และผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบในคาใชจายที่ผูอนุญาตไดจายไปเพื่อการรื้อ
ถอนปายโฆษณานี้ทั้งสิ้น 

 ขอ 10 ในวนัทําสัญญานี้ ผูรับอนุญาตไดนําสัญญาค้ําประกันของธนาคาร........................ 
จํากัด(มหาชน) สาขา..............................เลขที่................................. ลงวันที่..........................จํานวน 
..........................บาท (..........................................) มามอบไวใหแกผูอนุญาตเพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาและเปนหลักประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นตามสัญญา และเหตุอื่น
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งปายโฆษณานี้ดวย 
 หลักประกันนี้ ผูอนุญาตจะคืนใหแกผูรับอนุญาตเมื่อผูรับอนุญาตพนจากขอผูกพันตาม
สัญญานี้แลว 

 ขอ 11 ถาผูรับอนุญาตไมชําระคาตอบแทนในการติดตั้งปายโฆษณาในกําหนดเวลาตาม
สัญญา ขอ 1 วรรคสาม หรือไมทําการแกไข ร้ือถอนหรือยายแผนปายโฆษณาตามสัญญา ขอ 3 
วรรคสอง ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเงินในอัตราวันละ...............บาท (.........................) 

 การผิดนัดชําระคาตอบแทนดังกลาวตามวรรคแรก นอกจากผูรับอนุญาตจะตองเสีย
คาปรับตามอัตราที่กําหนดดังกลาวแลว ผูอนุญาตยังคงไวซ่ึงสิทธิในการจะบอกเลิกสัญญาและ
เรียกคาเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการผิดนัดชําระคาตอบแทนไดอีก โดยไมตองคืนเงินคาตอบแทน
หรือคาปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอนแลว 

 ขอ 12 เมื่อผูอนุญาตประพฤติผิด หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูอนุญาตมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองมีหนังสือบอกกลาวลวงหนา พรอมทั้งมีอํานาจ ร้ือถอน ถอด 
หรือยายปายโฆษณาและอุปกรณตางๆ ออกไดทันที โดยไมตองคืนเงินคาตอบแทนหรือคาปรับที่ผู
อนุญาตไดรับไวกอนแลว ทั้งนี้ผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดในความเสียหายที่มีอยูหรือที่อาจจะเกิด
มีขึ้นตอไปดวย 
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 ขอ 13 เมื่อสัญญานี้ส้ินสุดลงเพราะเหตุใดๆ นอกจากที่กลาวไวในสัญญาขอ 9 ผูรับ
อนุญาตจะตองร้ือถอน ถอด ปายโฆษณาและอุปกรณตางๆ ในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง
ออกไปภายใน 30 วัน นับแตวันที่สัญญานี้ส้ินสุดลงหรือนับแตวันเลิกสัญญาเปนตนไป ถาผูรับ
อนุญาตเพิกเฉยไมร้ือถอน หรือถอดปายโฆษณาพรอมทั้งอุปกรณตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการรื้อ ถอน หรือถอดปายโฆษณาและอุปกรณ
ตางๆ ออกไดทันทีโดยไมตองบอกลวงหนาและคาใชจายที่ผูอนุญาตไดใชจายไปเพราะการนี้ ผูรับ
อนุญาตตองรับผิดชอบชดใชคืนใหผูอนุญาตทั้งสิ้นดวย 

 ขอ 14  ผูอนุญาตและผูรับอนุญาตตกลงยินยอมกันวา หากมีกรณีฟองรองตอศาลเกี่ยวกับ
สัญญานี้ใหนําคดีที่ศาลแพงกรุงเทพมหานครเทานั้น 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความเดียวกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและตาง
เก็บรักษาไวฝายละฉบับ 

 

   ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต 
    (.....................................................) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต 
    (.....................................................) 

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

   ลงชื่อ..........................................................พยาน 
    (.....................................................) 
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ตัวอยาง 
สัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสง................................ 

...................................................... 

 สัญญานี้ทําขึ้นที่สํานักงานขนสงจังหวัด......................................ถนน.............................
ตําบล............................................อําเภอ.............................................จังหวัด................................
เมื่อวันที่....................เดือน..........................พ.ศ. .........................ระหวาง.........................................
โดย..................................................................................................................................................... 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต”  ฝายหนึ่ง กับ.......................อายุ.........ป สัญชาติ................ 
ตั้งบานเรือนอยูที่..............ถนน...................ตําบล...................อําเภอ.................จังหวัด.................... 
ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงทําหนังสือสัญญาจัด
ใหมีบริการจําหนายสินคาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้.- 
 ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตเปนผูจัดใหมีบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานี
ขนสงผูโดยสาร.................................................ปรากฏรายละเอียดเนื้อที่และที่ตั้งตามแบบแปลน
แผนผังแนบทายสัญญานี้ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย มีกําหนดระยะเวลา.......................ป 
นับตั้งแตวันที่..................เดือน...........................พ.ศ. .......................ถึงวันที่.......................
เดือน...............................พ.ศ. ......................แตในกรณี “ผูอนุญาต” ไดถายโอนการบริหารงานสถานี
ขนสงผูโดยสารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ใหสัญญานี้ส้ินสุดลงโดยมิตองบอกกลาว 
 ขอ 2 สินคาซึ่งผูรับอนุญาตนํามาจําหนายตามขอ 1 ตองมีราคาไมเกินราคาที่จําหนายใน
ทองตลาดทั่วไปและหากผูอนุญาตพิจารณาเห็นวาสินคาชนิดใดไมเหมาะสมที่จะนํามาจําหนายใน
บริเวณสถานี.............................................ดวยประการใดก็ตาม ผูอนุญาตมีสิทธิที่จะบอกกลาวให
ผูรับอนุญาตระงับการจําหนายสินคาชนิดนั้นๆ โดยผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามทันที 
 ขอ 3 ผูรับอนุญาตตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดใหมีบริการจําหนายสินคาใหแกผู
อนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ................................บาท (..................................................) 
โดยผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินมาชําระใหที่สํานักงานขนสงจังหวัด................................................ 
เปนการลวงหนา ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน แตสําหรับเงินคาตอบแทนของงวดเดือนสุดทาย 
ผูรับอนุญาตยินยอมจายใหผูอนุญาตลวงหนากอนถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระตามปกติเปนเวลา
หนึ่งงวด 
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 ในการรับชําระเงินคาตอบแทนดังกลาว ผูอนุญาตตองออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับอนุญาต
ไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

 ขอ 4 คาภาษีอากรตางๆ ที่กฎหมายบัญญัติใหตองเสีย เนื่องจากการจัดใหมีบริการ
จําหนายสินคา ผูรับอนุญาตตกลงยินยอมเปนผูชําระแทนทั้งสิ้น 

 ขอ 5 ผูรับอนุญาตตกลงเปนผูดําเนินการกอสรางรานคาใหเสร็จสมบูรณอยูในสภาพ
เรียบรอยมั่นคงแข็งแรงตามแบบและรายละเอียดที่ผูอนุญาตกําหนดแนบทายสัญญานี้ใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันทําสัญญา ดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง และบรรดาสิ่งปลูก
สรางและอุปกรณที่ผูรับอนุญาตไดทําการกอสรางใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูอนุญาตทันที โดย
ผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาทดแทนใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น 

 ขอ 6 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้.- 
6.1 จัดทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกรานคาอยูเสมอ 

  6.2 ชําระคาน้ําประปาเอง 
  6.3 จัดใหมีไฟฟาและแสงสวางใหเพียงพอ โดยรับผิดชอบชําระคากระแสไฟฟาเอง 
  6.4 ตองจัดใหมีบริการจําหนายสินคาแตเพียงอยางเดียว หามใชรานคาเปนที่
แสวงหาประโยชนในทางอื่น 

 ขอ 7 ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูอนุญาตเขา
ตรวจตราความเรียบรอยของรานคาตามสัญญานี้ไดตามสมควร 

 ขอ 8 ผูรับอนุญาตมีหนาที่บํารุงรักษา ซอมแซมสิ่งชํารุดทุกประการของรานคาและ
เครื่องอุปกรณตางๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอยภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ผูรับอนุญาต
ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูอนุญาตดวยคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง 

 ขอ 9 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมทําการดัดแปลงและหรือตอเติมรานคาตามสัญญานี้ 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอนุญาต และบรรดาสิ่งปลูกสรางและเครื่องอุปกรณ
ที่ผูรับอนุญาตไดทําการดัดแปลงและหรือตอเติมรานคาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 8 ก็ดี 
ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูอนุญาตทันที โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคาทดแทน
ใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น 
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 ผูรับอนุญาตยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดแตการซอมแซม ดัดแปลงและ
หรือตอเติมรานคา (หากมี) โดยส้ินเชิง 

 ขอ 10 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนํารานคารายนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไปใหผูอ่ืนรับ
ชวง เพื่อจัดใหมีบริการจําหนายสินคาหรือแมเพียงพฤติการณที่สอแสดงใหเห็นวาผูรับอนุญาตได
จัดใหผูอ่ืนรับชวงก็ดี หรือโอนตอใหผูอ่ืนจัดใหมีบริการจําหนายสินคาโดยมิไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากผูอนุญาตก็ดี หรือยินยอมใหผูอ่ืนทําการแทนโดยพลการก็ดี ถือวาผูรับอนุญาตผิด
สัญญา และผูรับอนุญาตจะรองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอ่ืนรับชวงจัดใหมี
บริการหรือโอนตอใหผูอ่ืนจัดใหมีบริการ หรือทําการแทนโดยพลการนี้ทุกประการ 

 ขอ 11 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติ ตลอดจนความเสียหายอันเกิดจากการที่ผูรับ
อนุญาตประพฤติฝาฝนสัญญานี้ หรือฝาฝนหนาที่ของผูรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูรับอนุญาตไดนํา
เงินสดจํานวน.............................................บาท (..............................................................) มามอบ
ใหไวแกผูอนุญาตแลวในวันทําสัญญานี้ 
 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตไดมอบใหไวตามวรรคแรกนี้ ผูอนุญาตหรือผูแทนของผู
อนุญาตมีสิทธินําไปใชจายในการซอมแซมสิ่งชํารุดตางๆ ตามสัญญาขอ 8 ได หากผูรับอนุญาต
เพิกเฉยไมทําการซอมแซมหรือประวิงเวลาในการซอมแซมจนลวงพนกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญาขอ 8 แลว และในการใชจายเงินประกันของผูอนุญาตนี้ใหถือเปนคาใชจายที่ผูรับอนุญาตนี้
ใหถือเปนคาใชจายที่ผูรับอนุญาตไดใชจายเอง 
 กรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีจํานวนลดนอยลงเนื่องจากการใชจายตามวรรคสอง
ผูรับอนุญาตตองนําเงินสดมาเพิ่มใหครบตามจํานวนในวรรคแรกภายในกําหนด 30 วัน นบัแตวนัที่
ไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูอนุญาต 

 ขอ 12 หลักประกันที่ผูรับอนุญาตนํามามอบใหไวตามสัญญาขอ 11 เหลืออยูเทาใดผู
อนุญาตจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับอนุญาตไดพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว 

 ขอ 13 ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมชําระเงินคาตอบแทนในการที่ไดรับอนุญาตจัดใหมี
บริการจําหนายสินคาภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาขอ 3 หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่ง
ขอใดผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนเงินรายวันในอัตราวันละ..................................บาท 
(...............................................................) ตางหากจากเงินคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาตจะตองชําระ 
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แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิผูอนุญาตในอันที่จะบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันตามสัญญาขอ 
11 พรอมทั้งมีอํานาจที่จะเขายึดครองเอารานคาคืนไดทันที โดยไมจําตองคืนเงินคาตอบแทนและ
หรือคาปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอนแลว และผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดในความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกรานคาอันเนื่องมาจากความผิดของผูรับอนุญาต 
 ในการบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาตามวรรคแรก ผูอนุญาตไมจําเปน
บอกกลาวใหทราบลวงหนา และผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําความขึ้นโตแยงและยินยอมเลิก
สัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคาแตโดยดี 

 ขอ 14 ในระหวางอายุสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคา ถาผูอนุญาตตองการรานคา
คืนเพื่อประโยชนของทางราชการ ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการ
จําหนายสินคาไดทันทีโดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบแทนอื่นใด
ทั้งสิ้น 

 ขอ 15 ผูรับอนุญาตหรือพนักงานของผูรับอนุญาตตองไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําใน
ลักษณะที่ไมสมควรหรือไมสุภาพตอลูกคา 

 ขอ 16 ผูรับอนุญาตตองจัดใหพนักงานบริการซึ่งประจํารานคาแตงกายดวยเครื่องแบบ
สุภาพ สีฟา โดยมีหมายเลขกํากับไวที่เสื้อใหเห็นไดชัดเจน และปกชื่อหรือมีปายชื่อไวที่บริเวณ
หนาอกเสื้อดานซายตลอดเวลา 

 ขอ 17 เมื่อสัญญาจัดใหมีบริการจําหนายสินคานี้ส้ินสุดลง เพราะครบกําหนดอายุสัญญา
ตามสัญญาขอ 1 ก็ดี หรือเมื่อผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 13 ก็ดี ผูรับอนุญาตตองสง
มอบรานคาคืนใหแกผูอนุญาตในสภาพอันเรียบรอย ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด
อายุสัญญาหรือนับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจากผูอนุญาต หากพนกําหนด
แลวผูรับอนุญาตไมสงมอบรานคืน ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตเขายึดครองเอารานคาคืนได
ทันที โดยผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกรานคา และจะตอง
ดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพเรียบรอยภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดแจง
เปนหนังสือจากผูอนุญาต 
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 สัญญานี้ทําไวเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับและ
คูสัญญาทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงลงลายมือช่ือพรอมทั้ง
ประทับตรา (ถามี) ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 
   ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต 
    (.....................................................) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต 
    (.....................................................) 

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

   ลงชื่อ..........................................................พยาน 
    (.....................................................) 
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ตัวอยาง 
สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง..................................... 

....................................................... 

 สัญญานี้ทําขึ้นที่สํานักงาน................................................................................................
ถนน...........................ตําบล.....................................................อําเภอ............................................
จังหวัด...........................เมื่อวันที่................เดือน...............................................พ.ศ. ......................
ระหวาง.............................โดย............................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูอนุญาต”  
ฝายหนึ่ง กับ....................................อายุ....................ป ตั้งบานเรือนอยูที่..................................
ถนน....................................ตําบล.....................................อําเภอ.........................................
จังหวัด...................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับอนุญาต” อีกฝายหนึ่ง ทั้ง
สองฝายไดตกลงทําสัญญาไวตอกัน           ดังมีขอความตอไปนี้.- 

 ขอ 1 ผูอนุญาตตกลงใหผูรับอนุญาตเปนผูจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสง
ผูโดยสาร............................................เพื่อใหบริการแกประชาชนมีกําหนดเวลา.........................ป 
นับตั้งแตวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............................ถึงวันที่..........................
เดือน...................................พ.ศ. ............................ตลอดเวลาที่สถานีขนสงผูโดยสารใหบริการ แต
ในกรณี “ผูอนุญาต” ไดถายโอนการบริหารงานสถานีขนสงผูโดยสารใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินก็ใหสัญญานี้ส้ินสุดลงโดยมิตองบอกกลาว 

 ขอ 2 ในการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขาตามสัญญาฉบับนี้ ผูรับอนุญาตตกลง
จายเงินคาจัดใหมีบริการใหแกผูอนุญาตเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ....................................บาท 
(.................................................................) โดยผูรับอนุญาตตกลงจะนําเงินคาตอบแทนมาชําระให
ที่..............................................................................เปนการลวงหนา ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน
แตสําหรับเงินคาตอบแทนของงวดเดือนสุดทาย ผูรับอนุญาตยินยอมจายใหผูอนุญาตเปนการ
ลวงหนากอนถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระตามปกติ เปนเวลาหนึ่งงวด 
 ในการรับชําระเงินคาตอบแทนดังกลาว ผูอนุญาตจะออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับอนุญาต
ไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
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 ขอ 3 ในการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขา ผูรับอนุญาตตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังนี้.- 
  3.1 คิดคาบริการจากผูมาใชบริการหองสุขาครั้งละไมเกิน 1 บาท (หนึ่งบาท
ถวน) โดยปดปายแสดงราคาคาบริการหองสุขาดังกลาวในที่ซ่ึงมองเห็นไดเดนชัด 
  3.2 จัดใหมีวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการทําความสะอาดใหเพียงพอกับการ
ใชงานเปนประจําดังนี้.- 
   3.2.1 ไมกวาด 
   3.2.2 ตะแกรงตักผง 
   3.2.3 ผาถูพื้น แปรงขัดพื้น 
   3.2.4 ถังน้ํา, ขันน้ํา, สายยาง 
   3.2.5 ผงขัด, ผงซักฟอก 
   3.2.6 น้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาดับกลิ่น 
   3.2.7 น้ํายาลางทําความสะอาด 
   3.2.8 วัสดุอุปกรณอยางอื่นตามที่...............................กําหนด 

  3.3 จัดใหมีน้ําสะอาดและกระดาษชําระสําหรับผูใชบริการใหเพียงพอรวมทั้งให
มีไฟฟาและแสงสวางใหเพียงพอ โดยผูรับอนุญาตเปนผูชําระคาน้ําและคากระแสไฟฟาเอง 

  3.4 จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดตลอดเวลา ทุกวัน  โดยตองทําความสะอาด
หองสุขา และเครื่องสุขภัณฑเปนประจํา ดังนี้.- 
   3.4.1 การทําความสะอาดประจําวัน ตองลางทําความสะอาดหองสุขาเครื่อง
สุขภัณฑ อางลางมือใหสะอาดและแหงอยูเสมอ พรอมใสน้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ และลบรอยเปอนที่
เกิดขึ้นตามผนัง 
   3.4.2 การทําความสะอาดประจําสัปดาห นอกเหนือจากการทําความสะอาด
ประจําวันแลว ทุกสัปดาหตองลางและขจัดคราบสนิมน้ําและคราบสกปรกแนนดวยน้ํายาลาง
หองน้ําพรอมใสน้ํายาดับกลิ่นฆาเชื้อ รวมทั้งปดกวาดหยากไย ทําความสะอาดฝาผนัง กระจก 
เพดาน ตลอดจนดวงไฟตางๆ 
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  3.5 ตองวาจางรถบริการของเทศบาลหรือสุขาภิบาล เพื่อทําการสูบหรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบที่กําหนดในเทศบัญญัติทุกประการ 

  3.6 ตองจัดใหมีบริการหองสุขาแตเพียงอยางเดียว หามทําการจําหนายสินคาทุก
ชนิดในบริเวณหองสุขา หรือใชหองสุขาเปนที่แสวงหาประโยชนในทางอื่น 

  3.7 จัดใหมีพนักงานบริการประจําหองสุขา แตงกายดวยเครื่องแบบสุภาพโดยมี
หมายเลขกํากับไวที่เสื้อใหเห็นไดชัดเจน และปกชื่อหรือมีปายชื่อไวที่บริเวณหนาอกดานซาย
ตลอดเวลา 

  3.8 ผูรับอนุญาตและพนักงานของผูรับอนุญาตตองเปนผูมีความสุภาพเรียบรอย 
ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําในลักษณะที่ไมสมควรหรือไมสุภาพ หรือดูหมิ่นเหยียดหยามตอ
ผูใชบริการ 
  คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดใหมีบริการหองสุขาตามสัญญา
ฉบับนี้ รวมตลอดทั้งภาษี คาธรรมเนียม หรือคาใชจายอื่นใดที่อาจเกิดมีขึ้นจากการดําเนินการ
จัดใหมีบริการหองสุขา ผูรับอนุญาตตกลงเปนผูชําระเองทั้งสิ้น 

 ขอ 4 ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตหรือพนักงานเจาหนาที่ของผูอนุญาตเขาตรวจ
ตราความเรียบรอยของหองสุขาตามสัญญานี้ไดทุกเวลาตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร 

 ขอ 5 หากปรากฏวา เครื่องอุปกรณหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑตางๆ ชํารุดหรือขัดของ
ใชงานไมได ผูรับอนุญาตมีหนาที่ซอมแซมใหคงอยูในสภาพเรียบรอยใชงานไดดีโดยเร็วดวย
คาใชจายของผูรับอนุญาตเอง  

 หากผูรับอนุญาตประวิงเวลาไวไมดําเนินการซอมแซมตามความในวรรคแรกหรือ
ดําเนินการโดยลาชา ผูอนุญาตมีสิทธิใหบุคคลอื่นมาดําเนินการแทนได โดยผูรับอนุญาตตองรับผิด
ในคาใชจายเพื่อการดังกลาวทั้งสิ้น และหากผูรับอนุญาตไมยินยอมซอมแซมก็ดี หรือไมยอมออก
คาใชจายก็ดีผูอนุญาตมีสิทธิ นําเงินประกันตามความในขอ 8 ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชจาย
เพื่อการนี้ได 

 ขอ 6 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมทําการดัดแปลงและหรือตอเติมหองสุขาตามสัญญานี้ 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูอนุญาต และบรรดาสิ่งปลูกสรางและเครื่องอุปกรณ
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ที่ผูรับอนุญาตไดทําการดัดแปลงและหรือตอเติมหองสุขาก็ดี หรือที่ไดซอมแซมตามสัญญาขอ 5   
ก็ดีใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูอนุญาตทันที โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาใชจายหรือคา
ทดแทนใดๆ จากผูอนุญาตทั้งสิ้น 

  ผูรับอนุญาตยินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดกับทรัพยสินของผูอนุญาต
หรือที่เกิดกับชีวิตรางกายและทรัพยสินของบุคคลที่ 3 อันมีสาเหตุมาจากการซอมแซมดัดแปลง
และหรือตอเติมหองสุขาดังกลาวหรือที่เกิดเพราะผูรับอนุญาตไมดูแลรักษาหองสุขาใหเรียบรอย
แข็งแรงโดยสิ้นเชิง 

 ขอ 7 ผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําหองสุขารายนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไปใหผูอ่ืน
รับชวงเพื่อจัดใหมีบริการหองสุขาหรือแมเพียงพฤติการณที่สอแสดงใหเห็นวาผูรับอนุญาตไดจัด
ใหผูอ่ืนรับชวงก็ดี หรือโอนตอใหผูอ่ืนจัดใหมีบริการหองสุขาโดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอนุญาตก็ดี หรือยินยอมใหผูอ่ืนทําการแทนโดยพลการก็ดี ถือวาผูรับอนุญาตผิดสัญญาและผูรับ
อนุญาตจะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการใหผูอ่ืนรับชวงจัดใหมีบริการหรือโอน
ตอใหผูอ่ืนจัดใหมีบริการ หรือทําการแทนโดยพลการนี้ทุกประการ 

 ขอ 8 เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตลอดจนความเสียหายอันเกิดจาก
การที่ผูรับอนุญาตประพฤติฝาฝนสัญญานี้ หรือฝาฝนหนาที่ของผูรับอนุญาตตามกฎหมาย ผูรับ
อนุญาตไดนําเงินสดจํานวน....................................บาท (............................................................) 
มามอบไวใหแกผูอนุญาตแลวในวันทําสัญญานี้ 

  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตไดมอบใหไวตามวรรคแรกนี้ ผูอนุญาตหรือผูแทนของ
ผูอนุญาตมีสิทธินําไปจายในการซอมแซมสิ่งชํารุดตางๆ ตามที่กลาวในขอ 5 แหงสัญญานี้ และมี
สิทธินําไปชําระเปนคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาตผิดนัดหรือคางชําระคาตอบแทนไดดวย 

  กรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีจํานวนลดนอยลงเนื่องมาจากการใชจายตาม
วรรคสองผูรับอนุญาตตองนําเงินสดมาเพิ่มเติมใหครบเต็มตามจํานวนตามความในวรรคแรก
ภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาวจากผูอนุญาต 

 ขอ 9  หลักประกันที่ผูรับอนุญาตนํามามอบใหไว ตามสัญญาขอ 8 เหลืออยูเทาใดผูอนุญาต
จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อผูรับอนุญาตไดพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
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 ขอ 10 ถาผูรับอนุญาตเพิกเฉยไมชําระเงินคาตอบแทนในการที่ไดรับอนุญาตจัดใหมี
บริการหองสุขาภายในกําหนดระยะเวลาตามสัญญาขอ 2 ก็ดี หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด
ก็ดีผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนเงินรายวันในอัตราวันละ..............................บาท
(................................................................................)ตางหากจากเงินคาตอบแทนที่ผูรับอนุญาต
จะตองชําระ และผูอนุญาตมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาขอ 8 ทั้งสิ้น
พรอมทั้งมีอํานาจที่จะเขายึดครองเอาหองสุขาคืนไดทันที โดยไมจําตองคืนเงินคาตอบแทนและ
หรือคาปรับที่ผูอนุญาตไดรับไวกอน และผูรับอนุญาตยังคงตองรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นแกหองสุขาอันเนื่องมาจากความผิดของผูรับอนุญาต 

  ในการบอกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาตามวรรคแรก ผูอนุญาตไมจําตอง
บอกกลาวใหทราบลวงหนาและผูรับอนุญาตสัญญาวาจะไมนําความขึ้นโตแยงและยินยอมเลิก
สัญญาจัดใหมีบริการหองสุขาแตโดยดี 

 ขอ 11 ในระหวางอายุสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา ถาผูอนุญาตตองการหองสุขาคืน
เพื่อประโยชนของทางราชการ ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตยกเลิกสัญญาจัดใหมีบริการหอง
สุขาไดทันทีโดยผูรับอนุญาตยินยอมสละสิทธิในการที่จะเรียกรองคาเสียหายหรือประโยชนตอบ
แทนอื่นใดทั้งสิ้น 

 ขอ 12 เมื่อสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขานี้ส้ินสุดลง เพราะครบกําหนดอายุสัญญาตาม
สัญญาขอ 1 หรือเมื่อผูอนุญาตบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 10 ก็ดี หรือผูอนุญาตยกเลิกสัญญาตาม
ความในขอ 11 ก็ดี ผูรับอนุญาตตองสงมอบหองสุขาคืนใหแกผูอนุญาตในสภาพอันเรียบรอย 
ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดอายุสัญญา หรือนับแตวันที่ผูรับอนุญาตไดรับแจงการ
บอกเลิกหรือการยกเลิกสัญญาจากผูอนุญาต หากพนกําหนดแลวผูรับอนุญาตไมสงมอบหองสุขา
คืน ผูรับอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตเขายึดครองเอาหองสุขาคืนไดทันที โดยผูรับอนุญาตยังคง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองอันเกิดแกหองสุขา และจะตองดําเนินการซอมแซมแกไขใหอยู
ในสภาพเรียบรอย ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูอนุญาต 

  หากผูรับอนุญาตไมดําเนินการซอมแซมแกไขตามความในวรรคแรก ผูรับอนุญาต
ยินยอมใหผูอนุญาตวาจางใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการ โดยผูรับอนุญาตจะเปนผูออกคาใชจายเอง
ทั้งสิ้น 
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  สัญญานี้ทําไวเปน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
และคูสัญญาทั้งสองฝายไดอาน และเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือ
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 
   ลงชื่อ..........................................................ผูอนุญาต 
    (.....................................................) 

   ลงชื่อ..........................................................ผูรับอนุญาต 
    (.....................................................) 

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

   ลงชื่อ..........................................................พยาน 
    (.....................................................) 
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ตัวอยาง 
สัญญาวาจางรักษาความปลอดภัย 

      ทําที่..................................................... 
 หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..................
ระหวาง..............................................................โดย..........................................................................
ตั้งอยูเลขที่.............หมูที่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................
ตําบล...............................อําเภอ............................................จังหวัด..............................................
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ.....................................................................
โดย..................................ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่...............ถนน....................................................
ตําบล.......................... .....อําเภอ...........................................จังหวัด..............................................
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาไวตอกันดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 “ผูวาจาง” ตกลงวาจาง และ “ผูรับจาง” ตกลงรับจางทําการรักษาความปลอดภัย
ใหแกบรรดาทรัพยสินของ “ผูวาจาง” ซ่ึงอยูในบริเวณ.....................................................................
ตั้งอยูเลขที่..................หมูที่........................ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................
ตําบล............................อําเภอ..............................................จังหวดั................................................ 
 ขอ 2 สัญญาฉบับนี้กําหนดระยะเวลา................................ป และเริ่มใชบังคับตั้งแต
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. .................ส้ินสุดลงวันที่....................
เดือน............................พ.ศ. ...............และเมื่อสัญญานี้ครบกําหนด หากไมมีฝายหนึ่งฝายใดบอก
เลิกสัญญาใหถือวาสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตอไปอีกจนกวาฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกสัญญา 
 ขอ 3 “ผูรับจาง” จําตองรับผิดชอบจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
สถานที่ของ “ผูวาจาง” ตามนัยขอ 1 โดยการแบงการทํางานออกเปน...................................ผลัด
ดังนี้ 
 ผลัดที่ 1พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน.......................นาย ปฏิบัตหินาที่ตั้งแตเวลา 
...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย 
 ผลัดที่ 2 พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน......................นาย ปฏิบตัิหนาที่ตั้งแตเวลา 
...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย 
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 ผลัดที่ 3 พนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน....................นาย ปฏิบัติหนาที่ตั้งแต
เวลา...................ถึง เวลา.................................น. รวมเวลาจํานวน........................ช.ม./วัน/นาย 
 รวมพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจํานวน........................................นาย 
 “ผูวาจาง” ตกลงจายคาบริการรักษาความปลอดภัยใหแก “ผูรับจาง” ในอัตราเดือน
ละ.................................บาท (................................................................) ตอ 1 นาย คือเปนอัตรา
รวมทั้งสิ้นเดือนละ.........................บาท (................................................) ตอ ............................นาย 
 ขอ 4 การจายเงินคาจาง “ผูวาจาง” ตกลงจายและ “ผูรับจาง” ตกลงยินยอมรับคาจางใน
อัตราตามที่ระบุไวในสัญญา ขอ 3 โดย “ผูรับจาง” จะสงใบวางบิลมาให “ผูวาจาง” และ “ผูวาจาง”  
จะตองชําระเงินคาจางใหเสร็จสิ้นภายในวันที่............................ของเดือน 
 อนึ่ง เงินคาจางตามสัญญานี้ “ผูวาจาง” จะใชสิทธิยึดหนวงหรือถวงเวลาไวเกินกําหนด
หรือจะนําไปหักกลบลบหนี้อยางอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก “ผูรับจาง” เปนลาย
ลักษณอักษรแลวเทานั้น 
 ขอ 5 ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ใหอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได โดยการบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน 
 ขอ 6 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ประโยชนของ “ผูวาจาง” หรือลูกคาของ “ผูวาจาง” ที่เขามาใชบริการและ/หรือผูที่เขามาทําการ
ติดตอกับ “ผูวาจาง” “ผูวาจาง” ตองยินยอมให “ผูวาจาง” หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของ 
“ผูวาจาง” มีสิทธิทําการจดบันทึกเรียกเก็บหลักฐานบุคคลตรวจคนตัวบุคคล ยานพาหนะ และ
ตรวจทรัพยสินที่ผานเขา-ออกไดและ “ผูวาจาง” ตองไมปกปดขอเท็จจริงใดๆ อันจะเปนประโยชน
ตอการรักษาความปลอดภัยแก “ผูรับจาง” 
 ขอ 7 “ผูวาจาง” จะตองไมมอบหมายงานอยางอื่นใดนอกเหนือจากงานตามสัญญานี้
ใหกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ “ผูวาจาง” อันจะเปนเหตุใหการปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของพนักงานนั้นเกิดความบกพรองขึ้นได 
 ขอ 8 การเพิ่มหรือลด หรือการเปลี่ยนแปลงจุดรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามความ
เหมาะสมกับสภาพกิจการ สถานที่ ที่ตั้ง และลักษณะของทรัพยสินของ “ผูวาจาง” ยอมกระทําได 
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แตทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบดวยกันทั้งสองฝายเปนสําคัญ สวนเงื่อนไขการจางใหถือตาม
ขอตกลงแหงสัญญานี้โดยอนุโลม 
 ขอ 9 “ผูรับจาง” จะตองจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติและความประพฤติที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่พนักงานรักษาความปลอดภัย และแตงกายใหเปนระเบียบเรียบรอยตามที่กําหนดไว 
ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใชประจําตัวในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดวยคาใชจายของ “ผูรับจาง” เองทั้งสิ้น เวนแตเครื่องมือดับเพลิง เครื่องมืออิเล็คโทรนิค “ผูวาจาง” 
จะตองเปนผูจัดหาใหตามความจําเปน 
 ขอ 10 “ผูรับจาง” ตองควบคุมบังคับบัญชาใหพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติตาม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งโดยชอบของ “ผูวาจาง” ใหเร่ืองที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร
และ “ผูวาจาง” จะตองดําเนินการแกไขหรือเปล่ียนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บกพรองตอ
หนาที่ หรือไมเหมาะสมที่จะเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีภายในเวลา 72 ชม. นับจากเวลา
ที่ไดรับแจงจาก “ผูวาจาง” อีกทั้ง “ผูรับจาง” จะตองจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติ
หนาที่ใหกับ “ผูวาจาง” เสริมแทนใหครบตามสัญญาที่ระบุไว 
 ขอ 11 ในกรณีที่ “ผูรับจาง” ไดตรวจพบและพิจารณาเห็นวาบริเวณที่ตองรักษาความ
ปลอดภัยจุดใดอยูในลักษณะที่ลอแหลม ไมปลอดภัย เชน มีแสงสวางไมเพียงพอ ร้ัวหรือกําแพง
ชํารุด สายยูกลอนประตูชํารุดหรือลักษณะโดยประการอื่นใดอันอาจจะเปนชองทางใหคนรายใช
เปนทางที่หลบซอน กําบัง แอบแฝงหรือซอนเรนเพื่อทําการโจรกรรมและเมื่อ “ผูรับจาง” ไดแจง
เปนลายลักษณอักษรให “ผูวาจาง”ไดแจงดังกลาวหากมีเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นในจุดที่ไมปลอดภัย
นั้นๆ ในกรณีเชนนี้ถือวาความเสียหาย หรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย “ผูรับจาง” ไม
ตองรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายนั้น 
 ขอ 12 “ผูรับจาง” จะตองรับผิดชอบใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” หากทรัพยสินของ 
“ผูวาจาง” ไดเสียหายหรือสูญหายและมีรองรอยเจาะ ตัด งัดแงะ หรือทําลายเครื่องกีดขวางจากการ
โจรกรรม เวนแตความเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย การปลน การจลาจล อัคคีภัย 
หรือภัยธรรมชาติ และ/หรือความประมาทเลินเลอของ “ผูวาจาง” หรือลูกจางหรือบุคคลในสังกัด
ของ “ผูวาจาง” ตลอดจนทรัพยสินที่งายแกการพกพาหรือนําพา  เชน เงินสด  เช็ค อาภรณ 
เครื่องประดับ รถ ปากกา ปน แวนตา กลองถายรูป พระเครื่อง เปนตน 
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 ขอ 13 การชดใชคาเสียหาย “ผูรับจาง” จะตองชดใชคาเสียหายใหแก “ผูวาจาง” ในกรณี
ที่ไดพิสูจนแลววาเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” ตาม
สัญญานี้ โดยจะจายใหตามราคาที่แทจริงของทรัพยสินที่สูญหายหักดวยคาเสื่อมราคาแหงอายุการ
ใชงานตามกฎหมายและอยูในวงเงินไมเกิน............................บาท (...............................................) 
ตอการเสียหายหรือสูญหายหนึ่งครั้ง และ “ผูรับจาง” จะชดใชราคาทรัพยสินใหแก “ผูวาจาง” 
ภายในระยะเวลา..............วัน นับแตวันที่ “ผูรับจาง”ไดพิสูจนแลววาเปนความเสียหายหรือสูญหาย
ที่เกิดขึ้นจริง และอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” และ “ผูรับจาง” ไดติดตามแลวแตไมได
ทรัพยสินนั้นคืนให “ผูวาจาง” 
 ขอ 14 กรณีที่ทรัพยสินของ “ผูวาจาง” เกิดการเสียหายหรือสูญหาย และการเสียหายหรือ
สูญหายดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ “ผูรับจาง” “ผูวาจาง” จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
  14.1 “ผูวาจาง” จะตองแจงให “ผูรับจาง” ทราบโดยดวนที่สุด (สําหรับบริเวณ
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ใหแจงภายใน 14 ชม. สําหรับ
บริเวณจังหวัดอื่นใหแจงภายใน.................วัน) จะเปนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได แตถา
แจงดวยวาจาจะตองทําเปนหนังสือยืนยันตามไปภายหลังไมเกินกวา 3 วัน นับแตวันที่แจงดวย
วาจาพรอมทั้งแจงราคาคาเสียหายที่แทจริง (หากยังมิทราบแนชัดใหประมาณคาเสียหายได) 
  อนึ่ง “ผูวาจาง” ตองแจงความรองทุกขดําเนินคดี ณ สถานีตํารวจทองที่ที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ทราบการเสียหายหรือสูญหายภายใน 24 ชม. และยินยอมให “ผูรับจาง” มีสวนรับรูใน
การรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพื่อรวมในการสืบสวนหาขอเท็จจริงและเรงรัดคดี 
  14.2 “ผูวาจาง” จะตองไมเคลื่อนยายสิ่งของและ/หรือทําลายหรือลบรอยใดๆ ออก
จากบริเวณที่เกิดเหตุจนกวาเจาหนาที่ตํารวจไดออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแลวและ “ผูรับจาง” 
จะสงเจาหนาที่ของฝาย “ผูรับจาง” ออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายใน 24 ชม. หลังจากที่ไดรับ
แจงจาก “ผูวาจาง” แลว และ “ผูวาจาง” ตองยินยอมใหความรวมมือแก “ผูรับจาง” ในการที่จะ
ดําเนินการสืบสวนสอบถามตรวจคนบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่อยูในบริเวณของ “ผูวาจาง” 
  14.3 ในการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายหรือสูญหายใดๆ จาก “ผูรับจาง” “ผูวาจาง” 
จะตองแนบหลักฐานสําเนาการแจงความและหลักฐานแสดงการไดมาและราคาของทรัพยสิน
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ที่สูญหายนั้นหรือใบเสร็จคาซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายหรือสูญหายมาพรอมกับหนังสือเรียกรอง
คาเสียหายที่เกิดขึ้นแก “ผูรับจาง” เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ 15 คูสัญญาตกลงกันวา การสงคําบอกกลาวตามสัญญานี้ หากคูสัญญาฝายใดได
สงไปทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ไปยังที่อยูของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามที่อยูที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ ใหถือวาอีกฝายหนึ่งไดรับไวโดยชอบแลว 
 สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝายไดอาน
ขอความในสัญญานี้เปนที่เขาใจโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนาของตนจึงลงลายมือ
ช่ือไวเปนสําคัญเพื่อเปนหลักฐานตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 

 ลงชื่อ................................................................... ผูวาจาง 
  (..................................................................) 

 ลงชื่อ................................................................... ผูวาจาง 
  (..................................................................) 

 ลงชื่อ................................................................... ผูรับจาง 
  (..................................................................) 

 ลงชื่อ................................................................... ผูรับจาง 
  (..................................................................) 

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

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

 


