
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และคำส่ังฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท 
เควี เพสท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๖๘/๑ ซอย๒๐ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกฤษพ์ บุพยมัย ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวซโลทร หลักฐาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานทะเบียนหุนส่วนบริษัทจังหวัด 
เชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ซม,๐๑๕๗๘๐ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบ 
อำนาจลงวับที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง'1 อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปนี้ 
ฃุ้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน
๑. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและอาคารหอประชุม 
๒. อาคารศูนย์ปฏิบัติการ 
๓. สถาบันผ้าทอมือหริ.ภญชัย

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้!นเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องครบภวนตามสัญญารวมทงเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีกำหนดเวลา ๒ (สอง) เดือน นับต้ังแต่'วัน'ท่ี' ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤฅจิกายน ๒๕๖๕ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๒๒,๖๓๐.๙๐ บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนสอง 
พันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๘,๐๒๒.๕๘ บาท (แปดพันยี่สิบสองบาทห้าสิบ 
แปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

มารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทำความ 
สะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ด้วยความประณีต 
เรียบร้อยจนสิ้นสุ่ดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้นํ้าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควรแก่การปฏิบัติงานตามข้อ

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลง'รับจ้างทำงานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดีมี



• ะ ■ จัดหาสถานที่ให้ซึ่งผู้'รับจ้างต้องจัดให้มีกุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิด
ชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง 

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี๋ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและเงินไขการจ้างทำความสะอาด จำนวน ๑๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๒ แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานีใ้ห้ใช้ข้อความใบ 
สัญญานี้บังดับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
คำวินิจฉัยของผู้’ว่าจ้วงให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือคำใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ 
ว่าจ้างฺทั้งสิ้น

ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิไต้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอัน 
จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่ 
คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวน ๖,๑๓๒.๐๐ บาท 

(หกฺพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก 
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 
ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 

; . การ•จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีก่ลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตาม'สัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 
ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับ 
จ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 

ข้อ ■ ๔ การจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมท้ังหมด b  (สอง) งวด ในอัตรา 

งวดละ ๖๑,๓๑๕.๔๕ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทส่ีสิบห้าสตางค่) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอา 
กรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และ 
ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว

' ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ภายหลังสัญญานี้ มี 
ผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่างของค่า 
จ้างขั้นตํ่าที่รัฐบาลกำหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถ 
ตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ 
ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าซดเชยใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายซื่อ ที่อยู่'ปิจจุ,บัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ 

คว•บคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญานี้หากมีการ 
เปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติด,ปืายชื่อตามที่ผู้ว่า

i

จ้างออกให้
ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายซื่อที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความสะอาดและ 

ปฏิบัติงานตามสัญญารวมถีงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ผนวก ๑
๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนชองผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน หรือเปลี่ยน 

เครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณี รวมทั้งนํ้ายาทำความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสำหรับใช้ในการทำงานจ้างตามสัญญา 
นี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังส้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ส่วนการทำความละอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือ 
ทำงานตังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วับต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวัน 
หยุดทำการและวันหยุดประจำสัปดาห์รวมด้วย

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อยและถูก 
ต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย 
หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะทำงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือ 
แถ้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องชองการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่ 
กำหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา

ลงช่ือ....... . . ^ ^ โ............. ผู้ว่าจ้าง ลงชือ่...
(นายวิชัย บุญอุดมพร) (น



ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๕.๕.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 

หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าต่อคนต่อวันที่ใข้ 
บังคับในเขต จังหวัดลำพูน ในวันน้ัน และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒๒.๖๓'บาท (หนึ่งร้อยย่ีสิบ 
สองบาทหกสิบสามสตางค์) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ 
ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ 
ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามข้อ 
๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแล้ไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ 

. ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕๕.๒ น้ันไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง

พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้
๕.๖ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก'บุคลากรของ ผู้ว่าจ้างหรือ 

บุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากร 
ของผู้ว่าจ้างหรือ่ของฺบุคคลภายนอก อันเป็นผลลืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน 
หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก1ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคล 
ภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไว้ไม่สะอาด หรือไม่ 
เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณีหรือนี้ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพไม1ดี หรือทำ 
ไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 
แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแล้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าแรงงานหรือค่าใช้ 
จ่ายอื่นใดจากผู้ว้าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแลไ้ขภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

'หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
ในกรณีที,ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอก 

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๑๒๒.๖๓ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสามสตางค์) 

ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิด่สัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แล้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือจนถึงวันที่บอกเลิก 
สัญญา

ท้ังหมดโดยส้ินเชิง
(๓) ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไป

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อับพีงมี

ลงซ่ือ......................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัยบุญอุดมพร)

ลงซ่ือ.
(นายกฤษณ่ บุญยม



ข้อ ๖. การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การ 

จ้างช่วงแต่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บาง 
ส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิด 
ในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุก 
ประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่า'ฝ่นตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่า 
จ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คน เพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไป 

ตามสัญญานี้ และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเร่ืองใดๆ อันเกี่ยวข้องกับ 
สัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าไต้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ 
ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ล้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งซ่ือ 
ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

๗.๒ ในกรณีที่เกิดบ้เญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปิญหาแรงงานมาเป็น 
เหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที,จะเปลี่ยนแปลง แกเข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้ 

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง
ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมภารตรวจรับพัสดุ 

หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมิสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงานของ ผู้รับจ้าง 
ต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่

ข้อ ๙. การแล้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น
๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแล้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้าย 

- สัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ และล้าจะต้อง 
เพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเรื่องหลักประกันตาม 
ข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมิความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑ (หน่ึง) เดือน ในอัตราค่าจ้าง 
และเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วันก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา •

ลงซ่ือ.............. .................... . . . ผ ู ้ ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ในกรณีที'ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือข้อ ๕.๗ 
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที 
และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดซอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า 
หลักประกัน แส่ะค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป 

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน 

ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และผู้รับจ้าง 
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้นทุกประการ

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงาน 
ที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ 
ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด

ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพว่องของฝ่ายผู้ว่า 
จ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีป้ญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญา 
นี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่าปิญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนิน 
งานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือ 
เอาคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

ปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
โดยสิ้นเซิงภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูก 
ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก 
หลักประกันตามข้อ ๓ ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันตาม 
ข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยนยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน่ นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก 
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที,ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่า

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค



และกำหนดเวลาแห่งสัญญานึ๋ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง 
ทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันส้ินสุดลง 
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน 
การที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความ 
ผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่ 
จะพิจารณาตามที,เห็นสมควร

สัญญานี้ทำฃี้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ........................ ' ^ ^ ^ . . . ................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

บ ุ J~\J >■ลงซอ......................ย.... .T:......................
(นายกฤษณ์ บุญยมัย)

ลงซื่อ.....................!.ต้ั.โไ . . . . ^ . น ี ้ / .................... .พย
....................... (นางสาวเอี่ยมศ! สุริยะ;).___________

ลงชื่อ.......................บั5?ณ!.........................พยาน
(นางสาวภัทราวรรณ จินะการณ์)

เลขท่ีโครงการ ๖๕๐๙๗๖๗๘๒๐๑ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๐๙๑๐๐๐๐๙๙๒


