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สัญญาจางเหมาทําความสะอาด  

สัญญาเลขท่ี...................... 
 
 สัญญาฉบับน้ีทําข้ึน  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ตําบล.....................  อําเภอ....................  จังหวัด.......... 
 เมื่อวันที…่…………………………………………. ระหวาง   มหาวิทยาลัยบูรพา  โดย................................................ 
 ...............................................หรือ..............................................ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีตามหนังสือ
...................  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูวาจาง”  ฝายหน่ึง  กับ ............................................................  
โดย.......................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด…………………………………………………เลขที่....................................
ลงวันที่..............................มีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขที.่.................................................................................... 
และหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที.่...................................... แนบทายสัญญา ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา   
“ผูรับจาง”  อีกฝายหน่ึง  โดยมีขอตกลงกันดังตอไปน้ี 
 

 ขอ ๑  ผูวาจางตกลงจางผูรับจางใหทําความสะอาด............................................................................  
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  ตําบล................  อําเภอ................... จังหวัด.................  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข 
ตามที่ระบุไวในสัญญาขอ ๙  และผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามสัญญาทุกประการ นับ 
ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ..........  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ........... เปนราคาคาจางทั้งสิ้น 
.........................................บาท (...................ตัวอักษร................บาท)  
 

 ขอ ๒  ผูรับจางตกลงรับจางทําการตามสัญญาขอ ๑ โดยตองจัดหาพนักงานที่เปนบุคคลมีสัญชาติไทย
หรือคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางานไดโดยชอบดวยกฎหมาย ที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน
ดวยความเรียบรอย ใชวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณทําความสะอาดชนิดดี  โดยผูรับจางเปนผูออก
คาใชจายเองทั้งสิ้น  เพื่อประกอบการรับจางตามสัญญาน้ีดวยความประณีตเรียบรอย จนสิ้นอายุสัญญา  ยกเวน
นํ้าและไฟฟา ซึ่งผูวาจางยินยอมใหใชพอสมควรแกการปฏิบัติงานตามสัญญาขอ ๑  รวมทั้งสถานที่เก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการทําความสะอาดซึ่งผูวาจางเปนผูจัดทําให  แตผูรับจางตองจัดหากุญแจ
และตองรับผิดชอบเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุและอุปกรณ  ที่นําไปเก็บไวในสถานที่ดังกลาวดวยตนเอง 

        ขอ ๓  ในวันทําสัญญาน้ีผูรับจางไดนําหลักทรัพยเปน.................................................................. 
เปนจํานวนรอยละ ๕  ของราคาคาจางเปนจํานวนเงิน.................................บาท (...................ตัวอักษร
................บาท)  มามอบไวแกผูวาจางเพื่อเปนประกันความรับผิดในการปฏิบัติตามสัญญา  โดยมีอายุการ
ประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางจะหลุดพนจากหนาที่และความรับผิดชอบตามสัญญาน้ี  และหากจํานวนเงินใน
หลักประกันถูกหักลดนอยลง  เพราะผูรับจางตองรับผิดชําระคาปรับหรือคาเสียหายเน่ืองจากการปฏิบัติผิด
สัญญาน้ีไมวากรณีใด ๆ  ผูรับจางสัญญาวาจะนํามาเพิ่มเติมใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือจากผูวาจาง 

ผานที่ปรึกษากฎหมาย 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕ 
วันที่ ๒ ก.ค. ๕๕ 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ 
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๕ 

 



 -๒-

 หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหน่ึง  ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางหลุดพนจาก 
ความรับผิดและขอผูกพันตามสัญญาแลวทุกประการ 
 

 ขอ ๔  คาจางและการจายเงิน 
          ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน....................................บาท  
(...................ตัวอักษร................บาท)  ซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่มจํานวน...................................บาท (...................
ตัวอักษร................บาท)  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว  โดยถือราคาเหมารวมเปน
เกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวด  รวม ๑๒ งวด  ดังน้ี 
            งวดท่ี  ๑  เปนจํานวนเงิน........................... บาท  (...................ตัวอักษร................บาท)  
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาเมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ........... 
            งวดท่ี  ๒-๑๑  จายเปนงวด ๆ ละ.....................บาท  (...................ตัวอักษร................บาท)  
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานในแตละงวดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕  ของทุก ๆ เดือนถัดมา
ตามปฏิทินตามลําดับ 
  งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงิน...........................บาท  (...................ตัวอักษร................บาท)  
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานต้ังแตวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ........... ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาจนถึงวันที่  
๓๐  กันยายน พ.ศ. ........... 
  โดยผูรับจางสงใบแจงหน้ีใหผูวาจางภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ใหบริการ
ครบทุก ๑ (หน่ึง) งวดการจายเงิน โดยใหสงที.่......(ช่ือสวนงาน)......และ...........(ช่ือสวนงาน).........ออกใบรับไว
เปนหลักฐาน ผูวาจางจะชําระคาจางตามสัญญาภายใน ๑๐ วัน (สิบวัน) ทํางานปกติ นับแตวันที่ไดรับใบแจงหน้ี
จากผูรับจาง เมื่อผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวถูกตองครบถวนตามสัญญา
ถูกตองแลว  หากไมถูกตองครบถวนตามสัญญา  ผูวาจางจะหักเงินคาจางและคาปรับตามสัญญาขอ ๘ ออกจาก
คาจางในงวดงานน้ันๆ โดยผูวาจางจะแจงรายละเอียดการหักเงินจํานวนดังกลาวใหผูรับจางทราบ  และจะชําระ
คาจางเฉพาะสวนที่เหลือใหผูรับจาง 
  การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญาน้ี ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของของผู
รับจางช่ือ.........................ประเภทบัญชี............................ช่ือบัญชี....................เลขที.่....................................
ทั้งน้ีผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมใหหักเงินคาธรรมเนียมดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ หรือกรณีจําเปนอาจชําระหน้ีโดยสั่งจาย
เปนเช็คธนาคาร........................สาขา.......................โดยสั่งจายในนาม................................................................. 
   

ขอ ๕  ผูรับจางสัญญาวาจะเริ่มลงมือทํางานจางตามสัญญาขอ ๑  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตําบล
.............. อําเภอ..............  จังหวัด.............. ต้ังแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ........... เปนตนไป และสิ้นสุด
ในวันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ........... โดยผูรับจางจะสงพนักงานตามรายช่ือที่แจงใหทราบลวงหนามาทําความ
สะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบทายสัญญาน้ี 
 กําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามที่ระบุในรายละเอียดที่แนบทายสัญญาตามขอ ๙.๒   สวนการทํา
ความสะอาด เปนรายวัน  รายสัปดาห  รายเดือนและรายป  แลวแตกรณีใหนับระยะเวลาแรกต้ังแตวันที่
กําหนดใหเริ่มลงมือทํางานดังกลาวเปนตนไป  และใหนับระยะเวลาตอ ๆ ไปต้ังแตวันตอจากวันสุดทายแหง
ระยะเวลากอนน้ัน  โดยใหนับวันหยุดทําการและวันหยุดประจําสัปดาหรวมดวย 
 หากมีความจําเปนผูวาจางอาจกําหนดวันดําเนินการเปนรายวัน  รายสัปดาห  รายเดือนและ 
รายปตางไปจากกําหนดเวลาตามวรรคสองก็ได  โดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของสัญญา 
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 ขอ ๖  การรับประกันความเสียหายและสูญหาย 
          ในกรณีที่ทรัพยสินของผูวาจาง  หรือทรัพยสินของบุคลากรของผูวาจาง หรือทรัพยสินของ
ผูอื่นที่อยูในความครอบครองของผูวาจาง เสียหายหรือสูญหาย  อันเน่ืองมาจากการกระทํา  หรืองดเวนการ
กระทํา หรือความบกพรองในหนาที่ของผูรับจาง หรือพนักงานของผูรับจาง หรือบริวารผูรับจาง ผูรับจาง
ยินยอมรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางเต็มจํานวนทันทีที่ไดรับหนังสือจากผูวาจาง  ทั้งน้ีภายใน
วงเงินเทากับมูลคาตอความเสยีหายหรือสูญหายแตละครั้ง 
 

 ขอ ๗  ในการทํางานของผูรับจางถาเกิดความเสียหายใด ๆ แกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต 
นักศึกษา นักเรียน และผูมารับบริการ ดวยเหตุประมาทเลินเลอของผูรับจาง หรือพนักงานของผูรับจาง หรอื
บริวารผูรับจาง  ผูรับจางยินยอมรับผิดชดใชคาเสียหายแกบุคคลดังกลาวเต็มจํานวนความเสียหายที่เกิดข้ึน 
 

 ขอ ๘  อัตราคาปรับ 
  ๘.๑  กรณีไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนใน 

วันใด  ผูรับจางตองแจงใหผูวาจางทราบและยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางข้ันตํ่าตอ
คนตอวัน (ที่ใชบังคับในเขตจังหวัด.............ในวันน้ัน)  ตามจํานวนพนักงานที่ขาด  และยอมใหผูวาจางปรับเปน
รายวัน  ในอัตราวันละ..........................บาท (...................ตัวอักษร................บาท)  นับต้ังแตวันที่ไมมี
พนักงานมาปฏิบัติงาน  หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไปจนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบ
จํานวน 
                   ๘.๒  ในกรณีที่ตัวผูรับจางเองหรือพนักงานของผูรับจางทํางานบกพรองโดยทําไวไมสะอาดก็ดี  
ไมเรียบรอยก็ดี  ใชวัสดุอุปกรณหรือนํ้ายาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไมดีหรือทําไมถูกตองตาม
สัญญาขอหน่ึงขอใดก็ดี  เมื่อผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบแลว  ผูรับจางจะตองรีบแกไขงานที่บกพรองให
เรียบรอยโดยเร็ว  โดยไมคิดคาจาง  คาวัสดุอุปกรณ  คาแรงงาน  หรือคาใชจายอื่นใดจากผูวาจางอีก  
ถาผูรับจางไมรีบดําเนินการแกไขหรือไมปฏิบัติภายใน ๑ วัน  ตามที่ผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางแจง 
ใหทราบ  ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกคาเสียหายจากผูรับจางทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ผูรับจาง
ทําผิดสัญญาดังกลาวขางตน  และผูวาจางยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  ผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการ  
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ดังน้ี  
       ๘.๒.๑  ระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร   หรือ 
       ๘.๒.๒  ปรับเปนรายวันในอัตราวันละ...................บาท (.............ตัวอักษร.............บาท)   
นับแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจางไดแกไขงานที่บกพรองใหเรียบรอยตามสญัญา  หรือวันที่บอก
เลิกสัญญา  กรณีที่ผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปไดใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

๘.๒.๓  วาจางบุคคลอื่นทํางานแทนผูรับจาง  โดยผูรับจางตองรับผิดชอบในคาใชจายที ่
ผูวาจางตองเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง 

๘.๒.๔  เรียกคาเสียหายใด ๆ  อันพึงมี   
ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจางที่ยังไมไดจายแกผูรับจางไวเพื่อชําระคาปรับหรือคาเสียหายที ่

ผูรับจางตองรับผิดตามสัญญาน้ี  แตถาจํานวนเงินคาจางไมเพียงพอใหหักชําระหน้ี  ผูรับจางยินยอมใหหักจาก
หลักประกันสัญญาตามสัญญาขอ ๓ ไดทันทีอีกดวย 
   

 ขอ ๙  สัญญาน้ีมีเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญาซึ่งใหถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญาดังน้ี 
           ๙.๑  ใบเสนอราคา    จํานวน.......................หนา 
           ๙.๒  รายละเอียดงานทําความสะอาดที่กําหนด 



 -๔-

       โดยผูวาจาง    จํานวน.......................หนา 
           ๙.๓  บัญชีแสดงปริมาณงานฯ   จํานวน.......................หนา 

      และบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณฯ     
                     ๙.๔  เอกสารตกลงราคาจาง   จํานวน........................หนา 
                     ๙.๕  อื่น ๆ      จํานวน........................หนา 
 ในกรณีที่ขอความในเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญา  ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญาน้ี   
ใหใชขอความในสัญญาน้ีบังคับ 
 ถาสิ่งใดหรอืการอันหน่ึงอันใดที่มิไดระบุไวในรายละเอียดแนบทายสัญญาน้ี  แตเปนการอันจําเปน 
ตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตองตามวัตถุประสงคแหงการจางทําความสะอาดตามขอ ๑ ของสัญญาน้ี  
ผูรับจางตองจัดทําการน้ัน ๆ  ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกแตอยางใด 
 

 ขอ ๑๐  ผูรับจางจะเอางานทั้งหมดหรือสวนหน่ึงสวนใดแหงสัญญาน้ีไปใหผูอื่นรับจางชวงทํา 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางไมได  ในกรณีผูรับจางไดรับอนุญาตดังกลาวผูรับจางยังตอง
รับผิดชอบงานที่ไดจางชวงไปน้ันทุกประการ 
 

 ขอ ๑๑  ผูรับจางตองจัดใหมีผูควบคุมงาน...............คน  และจะตองอยูประจําอาคารตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน  เพื่อควบคุมการทํางานใหเปนไปตามสัญญาน้ี  และเพื่อเปนตัวแทนในการประสานงานกับผูวาจาง 
คําสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจงเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวของกับสัญญาน้ีที่ผูวาจางไดแจงแกผูควบคุมงานน้ันใหถือวาได
แจงผูรับจางแลวโดยชอบ 

ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยตามสัญญา
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏวาพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอยมีความประพฤติ
ไมเหมาะสม  ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนพนักงานใหใหมหรือแกไขอุปสรรคขอขัดของของการปฏิบัติงานจางตามที่
ผูวาจางไดแจงใหทราบภายใน ๑ วัน 

ผูรับจางตองแจงรายช่ือ ที่อยูปจจุบัน และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูควบคุม
งานและพนักงานที่มาทํางานจางทั้งหมดทุกคนตามสัญญาใหผูวาจางทราบในวันทําสัญญาน้ี  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรกอนมาทํางานทุกครั้ง  และในระหวางที่
ปฏิบัติงานจะตองติดปายช่ือตามที่ผูรับจางออกให 

ในกรณีที่ผูวาจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางไดแจงใหผูรับจางเปลี่ยนตัวพนักงาน
หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ  นํ้ายา  เครื่องมือ  เครื่องใช  ผูรับจางตองปฏิบัติตามโดยไมทักทวงใด ๆ  ทั้งสิ้น  และ
ตองแจงใหผูวาจางหรือผูรับมอบหมายจากผูวาจางไดรับทราบทุกครั้ง   
 

ขอ ๑๒  ในกรณีที่ผูรับจางต้ังตัวแทนไปควบคุมงานตามขอ ๑๑ ถาผูวาจางขอใหเปลี่ยนตัวผูควบคุม 
งานใหม   ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนตัวใหทันทีโดยจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง  ถาผูรับจางจะ
เปลี่ยนตัวผูควบคุมงาน  ตองแจงช่ือผูน้ันใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนังสือทุกครั้งดวย 
 

ขอ ๑๓  ถาผูวาจางแตงต้ังกรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานไวประจํา  ณ  ที่ทําการจางน้ี 
ในเวลาที่ผูรับจางเตรียมการหรือกําลังทํางานจางน้ีอยูก็ดี  กรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานมีสิทธิจะเขาไป
ตรวจงาน  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือและเครื่องใชทําความสะอาดไดทุกเวลา  ผูรับจางหรือผูแทนของผูรับจาง
ตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 
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ขอ ๑๔  การจายเงินแกลูกจาง 
            ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตรา  และตามกําหนดเวลาที ่
ผูรับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว 
            ภายใตบังคับขอ ๔ ของสัญญาน้ีหากผูรับจางไมจายเงินคาจางแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรก 
ผูวาจางมีสิทธิที่จะเอาเงินคาจางที่จะจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาว และใหถือวา 
ผูวาจางไดจายเงินจํานวนน้ันเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว 
 

ขอ ๑๕  ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่าภายหลังสัญญาน้ี 
มีผลใชบังคับ ผูรับจางมีสิทธิรองขอเพิ่มอัตราคาจางเฉพาะคาแรงของพนักงานทําความสะอาดตามอัตรา     
สวนตางของคาจางข้ันตํ่าที่รัฐบาลกําหนดเพิ่มข้ึน ซึ่งผูวาจางจะพิจารณาดวยเหตุผลที่สมควรและเปนธรรม  
หากผูวาจางไมสามารถตกลงตามที่รองขอเพราะเหตุขัดของดานงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด โดยจะแจง
ใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินกวา ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือของ
ผูรับจางขอเพิ่มคาจาง  และผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ี โดยแจงใหผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ 
วัน กอนวันบอกเลิกสัญญา ในกรณีน้ีผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผูวาจาง 
 

ขอ ๑๖  ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการแกไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรายละเอียดแนบทายสัญญาได 
ทุกกรณี โดยไมตองเลิกสัญญาน้ี  การเพิ่มหรือลดงานตองทําความตกลงกันใหมเปนหนังสือและถาจะตองเพิ่ม
หรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะไดตกลงกัน  ณ บัดน้ัน 
 

ขอ ๑๗  ในกรณีที่ผูวาจางใชสิทธิบอกเลิกสัญญา  เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญาตามความในสัญญา 
ขอ ๘ ตามสัญญาน้ี  ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหลักประกันสัญญาตามสัญญาขอ ๓  และผูวาจางมีสิทธิที่จะจาง
บุคคลอื่นทําการน้ีตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณจากผูรับจาง  นอกจากน้ันผูรับจางยินยอมใหผูวาจางเรียก
คาเสียหายประการอื่นใด  อันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผูรับจางไดอีกดวย 
 

ขอ ๑๘  ในกรณีที่ครบกําหนดสัญญาจางน้ีแลว  หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจางใหปฏิบัติ
หนาที่ตามสัญญาจางตอไป ผูรับจางยินดีปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกินหน่ึงเดือนในอัตรา
คาจางและเงื่อนไขเดิม  โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนครบกําหนด
สัญญา 
 

ขอ ๑๙  ผูวาจางหรือกรรมการตรวจรับหรือผูควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงานใหเปนไปตามที่
ระบุไวในสัญญา  และรายละเอียดที่แนบทายสัญญาตามขอ ๙ ของสัญญาน้ี  โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับ
งานที่จางน้ีได  และผูรับจางตองปฏิบัติตามคําสั่งน้ันทุกประการ 
 

ขอ ๒๐  การวินิจฉัยวาผลงานที่ผูรับจางทําน้ันเสร็จเรียบรอย  ถูกตองตามสัญญาหรือตามความ 
ประสงคของผูวาจางหรือไมก็ดีอยางไรเปนเหตุสุดวิสัยหรือไมก็ดี ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาน้ี  
หรือเกี่ยวดวยเรื่องใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามสัญญาน้ี  หรือเกี่ยวกันกับสัญญาน้ีไมวาปญหาน้ันจะเกิดข้ึนในระหวาง
ดําเนินงาน  หรือภายหลังจากที่ระบุเวลาการจางตามสัญญาน้ีสิ้นสุดลง  หรือภายหลังจากที่ผูรับจางทิ้งงานก็ดี  
ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินิจฉัยของผูวาจางเปนเด็ดขาดและผูรับจางยอมผูกพันตนตามผลแหงคําวินิจฉัยน้ัน
ทุกประการ 
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ขอ ๒๑  กรณีมีขอพิพาทเกิดข้ึนและตองดําเนินคดีทางศาล คูสัญญาตกลงกันใหดําเนินคดีที่ศาลแขวง
ชลบุรี หรือศาลจังหวัด………………… แลวแตกรณี 
 
             สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ  มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว  จึงลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญา 
ตางยึดถือไวฝายละหน่ึงฉบับ 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………………….…..ผูวาจาง 
                    (…………………………………….…………….) 
 
 
               ลงช่ือ…………………………………………………ผูรับจาง 
                    (..........................................................) 
 
 
                        ลงช่ือ.........................................................พยาน                                                                
                    (..........................................................) 
 
 
              ลงช่ือ..........................................................พยาน 
                    (…………………………………………………...) 
 
หมายเหตุ 
 สถานที่ทําสัญญาใหระบุสถานที่ทําสัญญาที่แทจริง เชน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว 
ตําบล...........อําเภอ....... จังหวัดสระแกว  
 

 


