
 
สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร

 
                   สัญญาเลขท่ี ๓/๒๕๖๒

 

                  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ โรงพยาบาลสันปาตอง ตําบล/แขวง ยุหวา อําเภอ/เขต สันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ระหวาง โรงพยาบาลสันปาตอง โดย นายวิรัช กลิ่นบัวแยม ซึ่งตอไปในสัญญา

น้ีเรียกวา "ผูวาจาง" ฝายหน่ึง กับ บริษัท เจ เค พี คลีนนิ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเปน

นิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดนาน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีสํานักงาน

ใหญอยู เลขท่ี ๓๘/๗ ถนนวรวิชัย ตําบล/แขวง ในเวียง อําเภอ/เขต เมืองนาน จังหวัด นาน โดยนายกฤษฎา มหายศ

นันท ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท สํานักงาน

ทะเบียนหุนสวนบริษัท จังหวัดนาน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท่ี ลงวันที ่๖ กันยายน ๒๕๖๒ แนบ

ทายสัญญาน้ี ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูรับจาง" อีกฝายหนึ่ง 

                  คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

                  ขอ ๑. ขอตกลงวาจาง

                            ๑.๑ ผูวาจางตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทําความสะอาดพื้นที่ภายใน โรงพยาบาล

สันปาตอง ตั้งอยูท่ี ๑๔๙ หมูท่ี ๑๕ ตําบล/แขวง ยุหวา อําเภอ/เขต สันปาตอง จังหวัด เชียงใหม โดยมีรายละเอียด

และเง่ือนไขตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก ๑ และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญา

รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา โดยมีกําหนดเวลา ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐

กันยายน ๒๕๖๓ เปนราคาคาจางท้ังสิ้น ๓,๙๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สามลานเกาแสนสองหมื่นสองพันเการอยบาทถวน)

ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ๒๕๖,๖๓๘.๓๒ บาท (สองแสนหาหม่ืนหกพันหกรอยสามสิบแปดบาทสามสิบสอง

สตางค) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว 

                              ๑.๒ ผูรับจางตกลงรับจางทํางานตามขอ ๑.๑ โดยตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดีมี

มารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณทําความ

สะอาดชนิดดี โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเองท้ังส้ิน เพื่อประกอบการรับจางตามสัญญานี้ดวยความประณีต

เรียบรอยจนส้ินสุดอายุสัญญา ยกเวนการใชนํ้าและไฟฟา ซึ่งผูวาจางยินยอมใหใชพอสมควรแกการปฏิบัติงานตามขอ

๑.๑ รวมท้ังใหใชสถานท่ีเพื่อเก็บเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทําความสะอาด โดยผูวาจางเปนผู

จัดหาสถานท่ีใหซึ่งผูรับจางตองจัดใหมีกุญแจปดสถานท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณดังกลาวและตองรับผิด

ชอบเคร่ืองมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณท่ีนําไปเก็บไวในสถานท่ีดังกลาวดวยตนเอง

 

                  ขอ ๒. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา

                            เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

 

                            ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน

สัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง

คําวินิจฉัยของผูวาจางใหถือเปนท่ีสุดและผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองราคา คาเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมจากผู



วาจางท้ังส้ิน

                            ถาสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งท่ีมิไดระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญานี้ แตเปนการอัน

จําเปนตองทําเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี้ ผูรับจางตองจัดทําการนั้นๆ ใหโดยไม

คิดเอาคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแตอยางใด

 

                  ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

                           ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนจํานวน

๑๙๖,๑๔๕.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยส่ีสิบหาบาทถวน) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาจาง มา

มอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

                            กรณีผูรับจางใชหนังสือคํ้าประกันมาเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกัน

ดังกลาวจะตองออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่

ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดหรืออาจเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนดก็ได และจะตองมีอายุการคํ้าประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางพนขอผูกพันตามสัญญานี้ 

                            หลักประกันท่ีผูรับจางนํามาใหตามวรรคหนึ่งจะตองมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของ

ผูรับจางตลอดอายุสัญญา ถาหลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบใหดังกลาวลดลงหรือเส่ือมคาลง หรือมีอายุไมครอบคลุม

ถึงความรับผิดของผูรับจางตลอดอายุสัญญา ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองหาหลักประกันใหมหรือหลักประกัน

เพิ่มเติมใหมีจํานวนครบถวนตามวรรคหนึ่งมามอบใหแกผูวาจางภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปน

หนังสือจากผูวาจาง 

                            หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามขอนี้ ผูวาจางจะคืนใหผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ยเมื่อผูรับ

จางพนจากความรับผิดและขอผูกพันท้ังปวงตามสัญญานี้แลว

 

                  ขอ ๔ การจายเงิน

                           ผูวาจางตกลงชําระคาจางเปนรายงวด  งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด ๑๒ (สิบสอง) งวด   ใน

อัตรางวดละ ๓๒๖,๙๑๒.๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนหกพันเการอยสิบสองบาทถวน)   ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอด

จนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยผูวาจางจะชําระคาจางใหผูรับจางหลังจากผูรับจางไดทํางานเสร็จ

เรียบรอย และผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงานท่ีสงมอบในแตละงวดเรียบรอยแลว 

                            ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปล่ียนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่า ภายหลังสัญญานี้ มี

ผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานของผูรับจาง ตามอัตราสวนตางของคา

จางขั้นตํ่าท่ีรัฐบาลกําหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลท่ีสมควรและเปนธรรม หากผูวาจาง ไมสามารถ

ตกลงตามท่ีรองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้

ผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายหรือคาชดเชยใดๆ ทั้งส้ิน

 

                  ขอ ๕ หนาท่ีและความรับผิดของผูรับจาง

                           ๕.๑ ผูรับจางตองแจงรายชื่อ ที่อยูปจจุบัน และนําสงภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผู



ควบคุมงานและพนักงานท่ีมาทํางานจางท้ังหมดทุกคนตามสัญญาใหแกผูวาจางในวันทําสัญญานี้ หากมีการ

เปล่ียนแปลง ก็ตองแจงใหผูวาจางทราบกอนมาทํางานทุกครั้งและในระหวางท่ีปฏิบัติงานจะตองติดปายชื่อตามที่ผูวา

จางออกให

                                   ผูรับจางจะสงพนักงานตามรายช่ือที่แจงใหผูวาจางทราบลวงหนามาทําความสะอาดและ

ปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาผนวก รายละเอียดและ

เง่ือนไขตามท่ีกําหนด

                           ๕.๒ ในกรณีท่ีผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงาน หรือเปลี่ยน

เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือวัสดุอุปกรณ รวมทั้งนํ้ายาทําความสะอาดและนํ้ายาอื่นใดสําหรับใชในการทํางานจางตามสัญญา

น้ี ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไมทักทวงใดๆ ทั้งสิ้น

                           ๕.๓ กําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามท่ีระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร

แนบทายสัญญาผนวก รายละเอียดและเงื่อนไขตามที่กําหนด สวนการทําความสะอาดเปนรายเดือน ใหนับระยะเวลา

แรกตั้งแตวันท่ีกําหนดใหเริ่มลงมือทํางานดังกลาวเปนตนไป และใหนับระยะเวลาตอๆ ไปตั้งแตวันตอจากวันสุดทาย

แหงระยะเวลากอนน้ัน โดยใหนับวันหยุดทําการและวันหยุดประจําสัปดาหรวมดวย 

                           ๕.๔ ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานจางใหสะอาดเรียบรอยและถูก

ตองครบถวนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏวาพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย

หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไมเหมาะสมท่ีจะทํางานตามสัญญานี้ ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนพนักงานใหใหม หรือ

แกไขอุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานจางตามท่ีผูวาจางไดแจงใหทราบ 

                           ๕.๕ ในกรณีพนักงานของผูรับจางไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามที่

กําหนดไว หรือมาแตไมปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบทายสัญญา คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเปนไปตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี้

                                       ๕.๕.๑ ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน

หรือมาแตไมปฏิบัติงานในวันใด ผูรับจางยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางขั้นตํ่าตอคนตอวันที่ใช

บังคับในเขต จังหวัดเชียงใหม ในวันนั้น และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนจํานวนเงินวันละ ๓,๙๖๑.๐๐ บาท (สามพัน

เการอยหกสิบเอ็ดบาทถวน) นับตั้งแตวันท่ีไมมีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวน หรือมาแตไม

ปฏิบัติงานเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน

                                       ๕.๕.๒ ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาไมครบจํานวน หรือมาแตไม

ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเง่ือนไขแนบทายสัญญา ๓ (สาม) วันติดตอกัน นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ

๕.๕.๑ แลว เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยังไมดําเนินการแกไข หรือจัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานให

ถูกตองครบถวนตามสัญญาภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

                                          การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญาตามความในขอ ๕.๕.๒ นั้นไมเปนเหตุใหผูรับจาง

พนจากความรับผิดตามสัญญาน้ี

                           ๕.๖ ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใดๆ ไมวาจะเกิดขึ้นแกบุคลากรของ ผูวาจางหรือ

บุคคลภายนอก หรือกอใหเกิดความชํารุดบกพรองเสียหายหรือการสูญหายแกทรัพยสินของผูวาจางหรือของบุคลากร

ของผูวาจางหรือของบุคคลภายนอก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของผูรับจาง พนักงาน

หรือบุคลากรของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางหรือบุคลากรของผูวาจางหรือบุคคล

ภายนอก ตามจํานวนท่ีเสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด 



                           ๕.๗ ในกรณีท่ีผูรับจางหรือพนักงานของผูรับจางทํางานจางบกพรองโดยทําไวไมสะอาด หรือไม

เรียบรอย หรือใชเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณหรือนํ้ายาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน หรือคุณภาพไมดี หรือทํา

ไมถูกตองตามสัญญาขอใดขอหนึ่งเวนแตกรณีตามขอ ๕.๕ เม่ือผูวาจางหรือผูแทน ของผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบ

แลว ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง คาวัสดุอุปกรณ คาแรงงานหรือคาใช

จายอ่ืนใดจากผูวาจางอีก ถาผูรับจางไมดําเนินการแกไขภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูวาจาง

หรือผูแทนของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายจากผูรับจางทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

                           ในกรณีท่ีผูรับจางกระทําผิดสัญญาดังกลาวตามขอ ๕.๗ วรรคหนึ่งและผูวาจางยังไมใชสิทธิบอก

เลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดังนี้ 

                           (๑) ระงับการจายคาจางท้ังหมดหรือแตบางสวนตามท่ีผูวาจางเห็นสมควร 

                           (๒) ปรับเปนรายวัน ในอัตราวันละ .๒๐ บาท (ยี่สิบสตางค) ตั้งแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญาจนถึง

วันท่ีผูรับจางไดแกไขงานท่ีบกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา หรือจนถึงวันท่ีบอกเลิกสัญญา 

                           (๓) ใหบุคคลอื่นทํางานแทนผูรับจาง โดยผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจาย ที่ผูวาจางตองเสียไป

ท้ังหมดโดยสิ้นเชิง 

                           (๔) เรียกคาเสียหายใดๆ อันพึงมี

 

                  ขอ ๖. การจางชวง

                           ผูรับจางตองไมเอางานทั้งหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกทอดหนึ่ง เวนแตการ

จางชวงแตบางสวนจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน การท่ีผูวาจางไดอนุญาตใหจางชวงงานแตบาง

สวนดังกลาวน้ัน ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้ และผูรับจางยังตองรับผิด

ในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือตัวแทนพนักงานหรือลูกจาง ของผูรับจางชวงนั้นทุก

ประการ

                           กรณีผูรับจางไปจางชวงโดยฝาฝนตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางตองชําระคาปรับ ใหแกผูวา

จางในอัตรารอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จางชวงตามสัญญา ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา

 

                  ขอ ๗. การควบคุมงานของผูรับจาง

                            ๗.๑ ผูรับจางตองจัดใหมีผูควบคุมงานจํานวน ๑ (หนึ่ง) คน เพ่ือควบคุมการทํางานใหเปนไป

ตามสัญญาน้ี และเพ่ือเปนตัวแทนในการประสานงานกับผูวาจาง คําส่ังใดๆ หรือหนังสือแจงเรื่องใดๆ อันเกี่ยวของกับ

สัญญาน้ีท่ีผูวาจางไดแจงแกผูควบคุมงานนั้นใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ

                                       ในกรณีท่ีผูวาจางขอใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนตัวให

ทันที โดยจะไมเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ จากผูวาจาง ถาผูรับจางจะเปล่ียนตัวผูควบคุมงาน ตองแจงชื่อ

ผูน้ันใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนังสือทุกครั้งดวย 

                           ๗.๒ ในกรณีท่ีเกิดปญหาแรงงานของผูรับจาง ผูรับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงานมาเปน

เหตุสุดวิสัยหรือมาเปนขออางที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหน่ึงมิได

 

                  ขอ ๘. การตรวจงานจาง

                             ในเวลาท่ีผูรับจางเตรียมการหรือกําลังทํางานจางตามสัญญานี้อยู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



หรือผูแทนท่ีผูวาจางแตงตั้งมีสิทธิเขาไปตรวจการจางไดตลอดเวลา ผูรับจาง ผูควบคุมงานและพนักงานของ ผูรับจาง

ตองใหความรวมมืออํานวยความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร

                               การท่ีมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทน หาทําใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม

สัญญาขอใดขอหนึ่งไม

 

                  ขอ ๙. การแกไขเปลี่ยนแปลงงาน และตอสัญญาจางในกรณีจําเปน

                           ๙.๑ ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการแกไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไขแนบทาย

สัญญาไดทุกกรณี โดยไมตองเลิกสัญญานี้ การดําเนินการดังกลาวตองทําความตกลงกันใหมเปนหนังสือ และถาจะตอง

เพิ่มหรือลดเงินคาจาง ตามสัญญาน้ี คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงกําหนดเรื่องหลักประกันตาม

ขอ ๓ ดวย 

                           ๙.๒ ในกรณีท่ีครบกําหนดสัญญานี้แลว หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจางใหปฏิบัติ

หนาที่ตามสัญญาตอไป ผูรับจางตกลงปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกิน ๒ (สอง) เดือน ในอัตราคาจาง

และเง่ือนไขเดิม โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ (สิบหา) วันกอนครบกําหนดสัญญา 

 

                  ขอ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

                           ในกรณีท่ีผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญาขอ ๕.๕.๒ หรือขอ ๕.๗

ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหรือบังคับจากหลักประกันตามขอ ๓ ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามแตจะเห็นสมควรไดทันที

และผูวาจางมีสิทธิท่ีจะจางบุคคลอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายซึ่งเปนจํานวนเกินกวา

หลักประกัน และคาเสียหายตางๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งคาจางสวนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะการจางบุคคลอื่นทําการนี้ตอไป

 

                  ขอ ๑๑. การควบคุมงานโดยผูวาจาง

                            ผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูแทนของผูวาจางมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน

ใหเปนไปตามท่ีระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จางนี้ไดและผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามคําสั่งน้ันทุกประการ

                            การที่ผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทนจากผูวาจางสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงาน

ท่ีจางตามวรรคหน่ึง ไมเปนเหตุใหความสัมพันธระหวางผูวาจางและผูรับจางหรือผูวาจางกับพนักงานของ ผูรับจางอยู

ภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายคุมครองแรงงาน แตอยางใด

                           การวินิจฉัยวาผลงานท่ีผูรับจางทํานั้นเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญาหรือตามความประสงค

ของผูวาจางหรือไม กรณีใดเปนเหตุสุดวิสัยหรือเปนเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวา

จาง หรือเปนพฤติการณอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย รวมท้ังในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญา

น้ีหรือเก่ียวดวยเรื่องใดๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไมวาปญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหวางดําเนิน

งานหรือภายหลังจากท่ีระยะเวลาการจางตามสัญญานี้ส้ินสุดลงหรือภายหลังจากที่ผูรับจางทิ้งงาน ผูรับจางยอมใหถือ

เอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผลแหงคําวินิจฉัยนั้นทุกประการ 

 

                  ขอ ๑๒. การบังคับคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจาย

                           ในกรณีท่ีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิดคา



ปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแกผูวาจาง ผูรับจางตองชดใชคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายดังกลาวใหแกผูวาจาง

โดยส้ินเชิงภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หากผูรับจางไมชดใชใหถูก

ตองครบถวนภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินคาจางที่ตองชําระ หรือบังคับจาก

หลักประกันตามขอ ๓ ไดทันที

                           หากคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายท่ีบังคับจากเงินคาจางที่ตองชําระ หรือหลักประกันตาม

ขอ ๓ แลวยังไมเพียงพอ ผูรับจางยินยอมชําระสวนท่ีเหลือท่ียังขาดอยูจนครบถวนตามจํานวนคาปรับ คาเสียหาย หรือ

คาใชจายน้ัน ภายในกําหนด ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

                           หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ คาเสียหาย หรือคาใชจายแลวยังเหลืออยูอีก

เทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด

 

                  ขอ ๑๓. การงดหรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

                           ในกรณีท่ีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด

จากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให ผูรับจางไมสามารถทําการตามเงื่อนไข

และกําหนดเวลาแหงสัญญาน้ีได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจาง

ทราบ เพ่ือของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง

หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว แลวแตกรณี

                           ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิเรียกรองใน

การท่ีจะของดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทําการออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความ

ผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

                           การงดหรือลดคาปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทําการตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่

จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

                           สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย

ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไว

ฝายละหน่ึงฉบับ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูวาจาง 

(นายวิรัช กลิ่นบัวแยม)

 

 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับจาง 

(นายกฤษฎา มหายศนันท)

 

 

ลงชื่อ..............................................................พยาน 

(นางจันทนา จินตกานนท)

 



  ลงชื่อ..............................................................พยาน 

(นางระเบียบ ขาวจาว)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๘๗๑๘๕๕๐๒

เลขคุมสัญญา  ๖๒๑๐๑๐๐๐๐๔๖๓


