
แบบสัญญา 
สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

 
สัญญาเลขท่ี...........(๑)............  

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ .................................................................................................................... . 
ต าบล/แขวง………………………………………………………. อ าเภอ/เขต….……..……………………………………………..………
จังหวัด……………………………………….......…….. เมื่อวันที่ ………..… เดอืน ………………..........….……. พ.ศ................ 
ระหว่าง ....................................................................... ...(๒)................................................................................ 
โดย ......................................................................... ........(๓)........................................................................... ......  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ .................................(๔ ก)................................................. 
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………...………………………………………………………………………………………..……….. 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…..……………………..…… ถนน………………….....…. ต าบล/แขวง……………………………….
อ าเภอ/เขต……...…………………….…… จังหวัด………………………....…… โดย…………………………………………..………... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…...............…….  
ลงวันที่ …… เดือน ...……........… พ.ศ. …... (๕) (และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่.....……………………………………..) 
แนบท้ายสัญญานี้ (๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ………….…(4 ข)……………...…. 
อยู่บ้านเลขท่ี……..…. ถนน………………… ต าบล/แขวง………..….… อ าเภอ/เขต….…………… จังหวัด………….…..…… 
ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................. ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร       
….............(7)................ ตั้งอยู่ที่.…….……….. ต าบล/แขวง……………………………… อ าเภอ/เขต………………….…..………. 
จังหวัด…….………………….…… โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ 
และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยมีก าหนดเวลา 
......(8)...... (….……..) เดือน ต้ังแต่วันที ่…… เดือน ………..….…. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน .........……… พ.ศ. .....                  
เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น......................บาท (…….............…………) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน......................บาท 
(.................................) ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
 ๑.๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างท างานตามข้อ ๑.๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี 
มีมารยาท มีสุขภาพดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์        
ท าความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพ่ือประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้            
ด้วยความประณีตเรียบร้อยจนสิ้นสุดอายุสัญญา ยกเว้นการใช้น้ าและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร
แก่การปฏิบัติงานตามข้อ ๑.๑ รวมทั้งให้ใช้สถานที่เพ่ือเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการ        
ท าความสะอาด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสถานทีใ่ห้ซ่ึงผู้รับจ้างต้องจัดให้มกีุญแจปิดสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณด์ังกล่าวและต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่น าไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
ด้วยตนเอง 
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 ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
   ๒.๑ ผนวก ๑ .....(รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง จ านวน….....(……......….) หน้า 
     ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร).....     
       ๒.๒ ผนวก ๒ ………...……(ใบเสนอราคา)……....………. จ านวน........(................) หน้า 

...........................................ฯลฯ.................................... 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ     
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ  
ผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 ถ้าสิ่งใดหรือการอันใดอันหนึ่งที่มิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้  แต่เป็นการ   
อันจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้  ผู้รับจ้างต้องจัดท าการนั้นๆ       
ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด 
 

 ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น..............................(9)............................ 
เป็นจ านวน........................................บาท (...............................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………..(๑0)………..… 
(…………..………........................) ของราคาจ้าง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้                       
 (๑1) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน   
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ       
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย          
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด        
หรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง         
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ 
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่า ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง  
ภายใน..............(…………….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย   
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 

 ข้อ ๔. การจ่ายเงิน 
  ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าจ้างเป็นรายงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด............(….….…..) งวด 
ในอัตรางวดละ............................บาท (……..…………..……………) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างให้ผู้รับจ้างหลังจากผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จเรียบร้อย    
และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
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 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ภายหลังสัญญานี้     
มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างมีสิทธิร้องขอเพ่ิมอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานของผู้รับจ้าง ตามอัตราส่วนต่าง
ของค่าจ้างขั้นต่ าที่รัฐบาลก าหนดเพ่ิมข้ึน ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็นธรรม หากผู้ว่าจ้าง    
ไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอเพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอ่ืนใด  ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา ในกรณีนี้ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 
 (๑2) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร………………………………….สาขา….………..….......…….…..ชื่อบัญชี…………………………….…………
เลขที่บัญชี…………………………………..…… ทั้งนี ้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ  Direct Payment) โดยการโอนเงิน เข้ าบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ รับจ้าง  ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ก าหนด) 
 

 ข้อ ๕. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และน าส่งภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาท างานจ้างทั้งหมดทุกคนตามสัญญาให้ แก่ผู้ว่าจ้างในวันท าสัญญานี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาท างานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้อง  
ติดป้ายชื่อตามท่ีผู้ว่าจ้างออกให้ 
 ผู้รับจ้างจะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้ามาท าความสะอาด 
และปฏิบัติงานตามสัญญารวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก .........  
 ๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงาน                
หรือเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งน้ ายาท าความสะอาดและน้ ายาอ่ืนใดส าหรับใช้ในการ
ท างานจ้างตามสัญญานี ้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเร็วโดยไม่ทักท้วงใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๕.๓ ก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้        
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ........... ส่วนการท าความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่ 
วันที่ก าหนดให้เริ่มลงมือท างานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับระยะเวลาต่อๆ ไปตั้งแต่วันต่อจากวันสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดท าการและวันหยุดประจ าสัปดาห์รวมด้วย 
 ๕.๔ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานจ้างให้สะอาดเรียบร้อย
และถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา  หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติหรือมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะท างานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอม
เปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้างตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ  
  ๕.๕ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงาน  หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน 
ตามที่ก าหนดไว้ หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ตกลงให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
  ๕.๕.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน 
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าต่อคนต่อวัน  
ที่ใช้บังคับในเขต……...(๑3)…..…..ในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นจ านวนเงินวันละ........(๑4).........บาท 
(.....................................................) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจ านวน       
หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจ านวน 
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  ๕.๕.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจ านวน หรือมา             
แต่ไม่ปฏิบัติงานตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ๓ (สาม) วันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้อง   
รับผิดตามข้อ ๕.๕.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการแก้ไข หรือจัดส่ง
พนักงานมาปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน……….(….…….) วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้
 การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในข้อ ๕.๕.๒ นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง      
พ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้ 
 ๕.๖ ในการท างานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้าง
หรือบุคคลภายนอก หรือก่อให้เกิดความช ารุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือ  
ของบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของ
ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
 ๕.๗ ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือพนักงานของผู้รับจ้างท างานจ้างบกพร่องโดยท าไว้ไม่สะอาด 
หรือไม่เรียบร้อย หรือใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์หรือน้ ายาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพ
ไม่ดี หรือท าไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง เว้นแต่กรณีตามข้อ ๕.๕ เมื่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง   
แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไขภายใน..........(.....……) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย
จากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระท าผิดสัญญาดังกล่าวตามข้อ ๕.๗ วรรคหนึ่ง และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือแตบ่างส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
 (๒) ปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ…….…......(๑5)......…..…บาท (……...…..............………..) 
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา  หรือจนถึงวันที่
บอกเลิกสัญญา 
 (๓) ให้บุคคลอ่ืนท างานแทนผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้อง
เสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 
 (๔) เรียกค่าเสียหายใดๆ อันพึงม ี
 

 ข้อ ๖. การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ 
การจ้างช่วงแต่บางส่วนจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้               
จา้งช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน พนักงาน หรือ  
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่
ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ..........(๑6).........(.....................) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
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 ข้อ ๗.  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
  ๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานจ านวน….…......(…...……..) คน เพ่ือควบคุมการท างาน
ให้เป็นไปตามสัญญานี้ และเพ่ือเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง ค าสั่งใดๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใดๆ 
อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที 
โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อ 
ผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย 
 ๗.๒ ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็น              
เหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งมิได้ 
 

 ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง 
 ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือก าลังท างานจ้างตามสัญญานี้อยู่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีสิทธิเข้าไปตรวจการจ้างได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานและพนักงานของ    
ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทน หาท าให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตาม
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม ่
 

 ข้อ ๙. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน และต่อสัญญาจ้างในกรณีจ าเป็น 
  ๙.๑ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลดงานจากรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้าย 
สัญญาได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องท าความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือ           
และถ้าจะต้องเพ่ิมหรือลดเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น รวมถึงก าหนด
เรื่องหลักประกันตามข้อ ๓ ด้วย 
 (๑7) ๙.๒ ในกรณีที่ครบก าหนดสัญญานี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจ าเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไป ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีกมีก าหนดไม่เกิน........(.......) เดือน 
ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า..........(...........) วัน
ก่อนครบก าหนดสัญญา 
 

 ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา 
   ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อ ๕.๕.๒       
หรือข้อ ๕.๗ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่  
จะเห็นสมควรได้ทันที และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างบุคคลอ่ืนท างานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าจ้างส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
เพราะการจ้างบุคคลอ่ืนท าการนี้ต่อไป 
 

 ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
    ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจและควบคุมงาน             
ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีสิทธิสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้และ 
ผู้รบัจ้างต้องปฏิบัติตามค าสั่งนั้นทุกประการ 
   การที่ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับ
งานที่จ้างตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของ   
ผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน แต่อย่างใด 
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  การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างท านั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์
ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ กรณีใดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ  
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเป็นพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ 
การตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวด้วยเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ ไม่ว่าปัญหานั้นจะ
เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินงานหรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้สิ้นสุดลงหรือภายหลังจากที่    
ผู้รับจ้างทิ้งงาน ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่ง
ค าวินิจฉัยนั้นทุกประการ  
 

 ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๓ ได้ทันท ี
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระ หรือหลักประกัน
ตามข้อ ๓ แล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด..................(...................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ว่าจ้าง 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว  
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
 

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ อ่ืนตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้าง
ไมส่ามารถท าการตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าว
พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไป 
ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท าการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี 
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท าการตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ 
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร 
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 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ         
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...………………….) 
 

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

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...………………….) 
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 

 (1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามล าดับ 
 (2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น 
 (3) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม............. หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรม................ 
 (๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง 
    ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
    ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่ 
 (5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (7) ให้ระบุสถานที่อาคารที่จะจ้างท าความสะอาด 
 (8) ให้ระบุระยะเวลาจ้างทั้งหมดเป็นจ านวนเดือน และให้ระบุระยะเวลาตั้งแต่วันใดถึงวันใด 
ให้ชัดเจนซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับก าหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา  
 (9) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ รับจ้างน ามามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เมื่อลงนามในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้ 

 (๑) เงินสด  
 (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
 (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเ พ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

  (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 (10) ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
 (11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก  
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 
 (13) ให้ระบุเป็นเขตจังหวัดที่สถานทีด่ าเนินงานตามสัญญานี้ตั้งอยู่  
 (14) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 5 ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาโดยค านึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้ การที่จะ
ก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
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 (15) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 5  ให้ก าหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 162  
ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาโดยค านึงถึงราคาและ
ลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้างจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะ
ก าหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย 
 (16) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 6 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 (17) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท าสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก 
ได้ตามข้อเท็จจริง 

 


