
สัญญาจ้างทำความละอาดอาคาร

สัญญาเลขท่ี ๑๗/๖๕๖๖ ’

สัญญาฉบับน้ีทำข้ีน ณ องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด 

ลำพูน เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง .

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัตราซการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำส่ังองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๕๓๗/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๘ เมบายน ๒๕๖๕, ตำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตำส่ังๆ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง’,

ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มืลำนักงาน,ใหญ่อยู่ เลขท่ี ๘๔/๖๙ หมู่ ๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผอก 

อำเภอเมืองเขียงใหม่ 'จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวสายฝนสุจาย ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสมพร ใหม่แก้วผู้มือำนาจ 

ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 

บริษัทจังหวัดเขียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๑๖๘๕๒ ลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๐๕ แล่ะ 

ดามหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๖๕๖๕ แบบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย 

หน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืช้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำความสะอาดพ้ืนท่ีภายใน

๑. อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๒. อาคารศนย์ปฏิบัติการ (Operation Center: oc)

๓. อาคารกองสาธารณสุข

๔. อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

๕. สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย

โดยมืรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ใบเอกสกรแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และผู้รับจ้าง 

จะตองปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมืกำหนดเวลา ๑๐ (สิบ) เตือน นับ 

ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๖๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๖๕๖๖ เป็นราคาค่าจ้างท้ังส้ิน ๘๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน

หน่ึงหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจำนวน ๕๓,๐๒๙.๙๑ บาท (ห้าหม่ืนสามใ'ณย่ีสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ด 

สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว

๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงาบท่ีมืความประพฤติสืม

มารยาท มืสุฃภาพดี มืความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใชัเครองมือเครอง'ใช้และวัสดุอุปทรญท้ำเดลุาม

^ส้̂ิ ^^^^^^^^^^^^

'ลงซ่ึค. กุTdcs เรทๆริทง



สะอาดชนิดดีโดยผู้รับจ้างเบินผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน เพอประกอบการรับจ้างดามสัญญาน้ีด้วยความประณต 

เรียบร้อยจบส้ินสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้น้ําและไฟฟ้า ซ่ึงผู้ว่าจ้างยิบยอมให้ใช้พอสมควรแก'การปฏิบัติงานดามข้อ 

๑.๑ รวมท้ังให้ใช้สถานท่ีเฟ้อเก็บเคร่ืองมอ เครื่องใช้และวัสดุอปกรณ์ต่างๆ ในการทำความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเบ็)นผู้ 

จัดหาสถานท่ีให้ซ่ึงผู้ร่ืบจ้างต้องจัดให้มีกุญแจบิเดสถานท่ีเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวและต้องรับผิด 

ชอบเค่ร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำไปเก็บไว้ในสถานท่ีดังกล่าวด้วยตนเอง

สัญญาน้ีบังคับ และใบกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้าง 

คำวินิจฉัยชองผู้ว่าจ้างให้ถือเบินท่ีสุดและผู้รับจ้างใม่มืสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ 

ว่าจ้างท้ังส้ิน

จำเบินต้องทำเพ่ิอให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาน้ี ผู้รับจ้างต้องจัดทำการน้ันๆ ให้โดยไม่ 

คิดเอาค่าตอบแทบเพ่ิมเติมอีกแด่อย่างใด

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาน้ีผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันเบิน หนังสือค้ําประกันธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุง 

ไทย สาขาช่วงสิงห์ เลชท่ี ๐๐๐๑๙/bo๐£๔๗/๐๑๗๑/๖๕ ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม เอ๕๖๕ เบินจำนวน 

๔๐,๕๓๐.๐๐ บาท (ส่ีหมื'นห้าร้อยสามสิบบๆทถ้วน) ซ่ึงเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ชองราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

เพ่ิอเบินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเบินหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ําประกัน 

ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หริอโดยบริษัทเงินทนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี 

ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ดามรายซ่ึอบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบดามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเบินหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรม 

บัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการค้ําประกันตลอดไปจบกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันดามสัญญาน้ี^

ข้อ ๒. เอกสารอันเ'บินส่'วนหน่ึง'ชองสัญญา

. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือว่าเบินส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและเง่ือนไขการจ้างทำความสะอาด จำนวน ๑๗ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา 

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ 

๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาหนังสือค้ํา'ประกันสัญญา

จำนวน ๒ แผ่น 

จำนวน ๑ แผ่น 

จำนวน ๑ แผ่น 

จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีชัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความใน

ถ้าส่ิงใดหรือการอันใดอันหน่ึงท่ีมืได้ระบุไว้ไนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาน้ี แต่เ'บินการอัน



หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมาให้ดามวรรคหน่ึงจะต้องมีอายุครอบคลุม่ความรับผิดท้ังปวงของ 

ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุม 

ถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอ่ายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกัน 

เพ่ิมเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด'จากวันท่ีได้รับแจ้งเป็น 

หนังส่ือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันท่ีผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้า•นัดยไม่มีดอกเบ้ียเม่ือผู้รับ 

จ้างพันจากคว่ามรับผิดและข้อผูกพันท้ังปวงตามสัญญาน้ีแล้ว

ข้อ ๔ การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละหน่ึงเดอบ รวมท้ังหมด ๑๐ (สิบ) งวด ในอัตรา 

งวดละ ๘๑,๐๖๐.0๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจบภาษีอากรอ่ืนๆ และค่า 

ใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะขำระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ทำงานเลร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้ 

แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานท่ีส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดการจ่างเงินเป็นงวดๆ ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองลาธารณสุข อาคารศูนย์,ปฎิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกลร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนีบการส่งมอบงานงวดท่ี 

๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

■ งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.0๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบํบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความละอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังห.วัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย รวมท้ัง■อาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที'เป็นทรัพย์สิบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

. งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับ.จ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองลาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนฺๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเ•หมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญขัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ;. - /}.' 'ไบัง?



งวดท่ี ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฺบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังV!วัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๕ ให้แล้วเสร็จภาย'โบ ๓๐ เมษายน ๒(1๖1๖

' งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงๆน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเปีบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดท่ี ๗ เปี)น,จำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

ฅเ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒£๖๖ 1

งวดท่ี ๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาบ อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริถุญชัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒£๖๘

งวดท่ี ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพับหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับจ้าง 

. ได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาคาร 

สำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหริถุญชัย รวมท้ังอาคาร 

สถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สิบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดท่ี 

๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒£๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๐๖๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหน่ึงพันหกสิบบาทถ้วน) เม่ือผู้รับ 

จ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

อาคารลำนักงาน อาคารหอประชุม อาคารกองสาธารณสุข อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สถาบันผ้าทอมือหรืถุญชัย รวมท้ัง 

อาคารสถานท่ีหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือได้ดำเนินการส่งมอบ 

งานฺงวดท่ี ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒£๖๖

1 ในกรณีท่ีรัฐบาลประกาคเปล่ียนแปลงกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงาบข้ันด่ํา ภายหลังสัญญาบ้ี มี

ผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมืสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัดราส่วนต่างของค่า



ตกลงตามท่ีร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ 

ผู้รับจ้างจะไม่เรืยกร้องค่าเสิยหายหรือค่าชดเชยใดๆ ท้ังล้ิน

ข้อ ๕ หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง

. ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายข่ือ ท่ีอยู่'ปิจจุ1บัน และนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประซาขนของผู้ 

ควบคุมงานและพนักงานท่ีมาทำงานจ้างท้ังหมดทุกคนตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันทำสัญญาน้ี หากมีการ 

เปล่ียนแปลง ก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกคร้ังและในระหว่างท่ีปฏิบัติงานจะต้องติด'ปิายข่ือตามท่ีผู้ว่า 

จ้างออกให้

ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานดาบรายข่ือท่ีแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาทำความละอาดและ 

ปฏิบัติงานตามสัญญารวมถงรายละเอียดและเง่ือนไขตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

. ๕:๒ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปล่ียนตัวพนักงาน หรือเปล่ียน 

เคร่ืองมีอเคร่ืองใข้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมท้ังน้ีายาทำความสะอาดและน้ํายาอ่ืนใดสำหรับใ*ซ้ในการทำงานจ้างตามสัญญา 

นี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ท้ังล้ิน

๕.๓ กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามท่ีระบุในรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสาร 

แนบท้ายสัญญาผนวก ๑•ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกต้ังแต่วันท่ีกำหนดให้เร่ืมลงมือ 

ทำงานดงกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปต้ังแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะ■เวลาก่อนน้ัน โดยให้นับวัน 

หยุดทำการและวันหยุดประอำสัปดาห์รวมด้วย

. ๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พ,วักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรืยบร้อยและถูก 

ต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานดามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม,เรียบร้อย 

หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมท่ีจะทำงานตามสัญญาน้ี ผู้รับจ้างยินยอมเปล่ียนพนักงานให้ใหม่ หรือ 

. แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามท่ีผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ทราบ

๕.๕ ในกรณีพนักงาบของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม1ครบจำนวนดาบท่ี 

กำหนดไว้ หรือมาแดไม่ปฏิบัติงาบตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตาม 

ข้อกำหนดดังต่อไปน้ี.

๕.๕.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน 

หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหัก.เงินค่าจ้างท่ีจะไต้รับตามอัตราค่าจ้างข้ันต่ําต่อคนต่อวับท่ีใข้ 

บังคับในเขต จังหวัดลำพน ในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๑๐.๖๐ บาท (แปดร้อยสิบ 

บาทหกสิบสตางค์) นับต้ังแต่วันท้ัเม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาบหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงาน 

เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

๕.๕:'เอ ถ้าไม,มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม,ครบจำนวน หรือบาแต่ไม่ 

ปฏิบัติงานตามรายละ■เอียดและเง่ือนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดดามข้อ 

๕.๕.๑ แล้ว เม่ือผู้ว่าจ้างไต้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแกัไข หรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้



การท่ีผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ บ้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง

พ้นจากความรับผิดตามสัญญาน้ี ■

๕.๖ ใบการทำงานจ้าง ถ้าเกํดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนแก่บุคลากรโ)อง ผู้ว่าจ้างหรือ

บุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความข้ารุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์ลินของผู้ว่าจ้างหรือของบุคลากร

ของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลลืบเน่ืองมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงาน

หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคล

ภายนอก ดามจำนวนท่ีเสียหายจริง ภายในระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๗ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่องโดยทำไวไม่สะอาด หรือไม่

เรียบร้อย หรือใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือน้ํายาท่ีไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพไม่ดี หรือทำ 
«

ไม่ถูกต้องดามสัญญาช้อใดช้อหน่ืงเว้นแด่กรณีตามข้อ ๕.๕ เน่ือผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน ของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 

แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์.ค่าแรงงานหรือค่าใช้ 

จ่ายอ่ืนใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้!ขภายใน ๑๕ (ลิบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืลิทธบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเลียหายจากผู้รับจ้างท้ังหมดโดยล้ินเชิง

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหน่ึงและผู้ว่าจ้างยังไมใช้สิทธิบอก 

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังน้ี

(๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างท้ังหมดหรือแด่บางส่วนดามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

(๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ๘๑๐.๖๐ (แปดร้อยลิบบาทหกลิบสตางค์) ต้ังแต่วันท่ีผู้รับ 

จ้างผิดสัญญาจนถึงวันท่ีผู้รับจ้างไต้แก้!ขงานท่ีบกพร่องให้เรียบร้อยดามสัญญา หรือจนถึงวันท่ีบอกเลิกสัญญา

(๓) ให้บุคคลอ่ืนทำงานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท่ีผู้ว่าจ้างต้องเสียไป

ท้ังหมดโดยล้ินเชิง

(๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงมื

ข้อ ๖-. การจ้างข,วง

ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง เว้นแด่การ 

จ้างช่วงแด่บางส่วนจะไต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การท่ีผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแด่บาง 

ส่วนดังกล่าวบ้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าท่ีตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างยังต้องรับผิด 

ใบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างช่วงบ้ันทุก 

ประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าผี!นตามความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องข้าระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่า 

จ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังน้ีไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. การควบคุมงาบของผ้รับจ้างเารควบคุมงาบของผูรบจาง

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มืผู้ควบคุมงานจำนวน ๑ (หน่ึง) คน เพ่ือควบคุมการทุางุานุ่!ห้เป็นไป
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ดามสัญญาน้ี และเพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำส่ังใดๆ หรือหนังสือแจ้งเร่ืองใดๆ อันเก่ียว,ข้องกัน 

สัญญาน้ีท่ีผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก,ผู้ควบคุมงานน้ันให้ถึอว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยขอบ

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รันจ้างเปล่ียนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รันจ้างยินยอมเปล่ียนตัวให้ 

ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเลียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปล่ียนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งช่ือ 

ผู้น้ันให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังลือทุกคร้ังด้วย

๗.๒ ในกรณีท่ีเกิดป็ญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุท่ีมีปีญหาแรงงานมาเป็น 

เหตุสุดวิลัยหรือมาเป็นข้ออ้างท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือไมบัฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงมีได้

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง

ในเวลาที,ผู้รับจ้างเดรืยมการหรือกำลังทำงานจ้างดามสัญญาน้ีอยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หรือผู้แทนท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ังมีสิทธิเช้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงาบของ ผู้รับจ้าง 

ต้องให้ความร่วมมีออำนวยความละดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทบ หาทำให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตาม

สัญญาข้อใดข้อหน่ึงไม่ 

«

ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจำเป็น

๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะทำการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียด■และเง่ือนไขแนบท้าย 

สัญญาได้ทุกกรณี โดยไม,ต้องเลิกสัญญาน้ี การดำเนินการตังกล่าวต้องทำความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ และถ้าจะต้อง 

เพ่ิมหรือลดเงินค่าจ้าง ตามสัญญาน้ี คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดน้ัน รวมถึงกำหนดเร่ืองหลักประกันตาม 

ข้อ ๓ ด้วย

๙.๒ ในกรณีท่ีครบกำหนดสัญญาน้ีแล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ 

หน้าท่ีดามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีกำหนดไม่เกิน ๑ (หน่ึง) เดือน ในอัตราค่าจ้าง 

แล?เง่ือนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วันก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา.

ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุท่ีผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒ หรือข้อ ๕.๗ 

ผู้รับฺจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันดามข้อ ๓ ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที 

และผู้ว่าจ้างมีสิทุธิท่ีจะจ้างบุคคลอ่ืนทำงานต่อไปได้โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเลียหายซ่ึงเป็นจำนวนเกินกว่า 

หลักประกัน และค่าเลียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังค่าจ้างส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะการจ้างบุคคลอ่ืนทำการน้ีต่อไป

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่า,จ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน



ต้องปฏิบัติตามคำส่ังน้ันทุกประการ

' การท่ีผู้ว่าจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างส่ังการใดๆ เกียวกับงาน 

ท่ีจ้างดามวรรคหน่ึง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของ ผู้รับจ้างอยู่ 

ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด 

การวินิจฉัยว่าผลงานท่ีผู้รับจ้างทำน้ันเสร็จเรียบร้อยถูกต้องดามสัญญาหรือตามความประสงค์ 

ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนองมาจากความผิดหรือความบกพร,ถูงของฝ่ายผู้ว่า 

จ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดท่ีผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ังในกรณีท่ีมืปิญหาเก่ียวกับการดีความสัญญา 

น้ีหรือเก่ียวด้วยเร่ืองใดๆ ท่ีเกิดข้ีบดามสัญญาน้ี หรือเก่ียวพันกับสัญญาน้ีไม่ว่าป้ญหาน้ันจะเกิดข้ึนในระหว่างดำเนิน 

งาน่หรือภายหลังจากที'ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาน้ีส้ินสุดลงหรือภายหลังจากท่ีผู้รับจ้างท้ังงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือ 

เร่าคำวินิจฉัยฃอ่งผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยน้ันทุกประการ

ข้อ ๑๒. ก่ารบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกฺรณีที'ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้ร่หน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จบ่เป็นเหตุให้เกิดค่า 

ปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก'ผู้ว่าจ้าง 

โดยส้ินเซิงภายในกำหนัด (ริ>๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม,ขดใช้ให้ถูก 

ต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือบังคับจาก 

หลักประกันตามข้อ ๓ ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือหลักประกันตาม 

ข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างรนยอนขำระส่วนท่ีเหสือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ.ค่าเสียหาย หรือ 

ค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันท่ี!ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

' หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหสืออยู่อีก 

เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติดามสัญญา

ใน'กรณีทีมเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด 

จากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที'ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดโนกฎ่กระทรวง ซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการตามเง่ือนไข 

และกำหนดเวลาแห่งสัญญาน้ีไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง 

ทราบ เท่ีอของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง 

หรือตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องใน 

การท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความ, 

ผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซ่ึงมีหลักฐานขัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น ...-

ลงซ่ึค,
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การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามวรรคหน่ึง อยูในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ี 

จะพิจารณาดามท่ีเห็บลมควร

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นลองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 

ละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือช่ือพร้อมท้ังประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นลำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ 

ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

,  ^  4 ทลงซอ........................  .................. พยาน

(นางลาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

ลงช่ือ.................... ............................พยาน

(นางสาวภัทราวรรณ จึบะการณ์)
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