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ขั้นตอนการปฏิบัติ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า)
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก 16 ทุน
(ตามเอกสารแนบท้ายคาสั่ง มข. 96/2561 ข้อ 1)
และโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
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กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง
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ศูนย์วิจัย 28 ศูนย์, กลุ่มวิจัย 42 กลุ่ม, สถาบันวิจัย
(ตามเอกสารแนบท้ายคาสั่ง มข. 96/2561 ข้อ 2-4)
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แบบ 01 (แจ้งการจัดหาพัสดุ โครงการเดี่ยว และ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอก)

แบบ 01-1 (แจ้งการจัดหาพัสดุ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย และ โครงการวิจัยที่ได้ทุนจากกลุ่มวิจัย
ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย)

แบบ 01-2 (ตารางแจ้งความต้องการใช้พัสดุ)

แบบ 02 (รายงานของจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา/เช่า)

แบบ 03 (ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง)

แบบ 03-1 (คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง)

แบบ 04 (ใบสั่งซื้อ)

แบบ 05 (ใบสั่งจ้าง)

แบบ 06 (สัญญาซื้อขาย)
แบบ (06)

สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่ ..................
หน้าที่ 1 ของจานวน 4 หน้า
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ.......... ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่ง
ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง *กับ ...................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ........... ถนน
………………………. ต าบล/แขวง …….……………....อ าเภอ/เขต ………………. จั ง หวั ด ….................................. โดย
...................................................... ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทที่ ......................... ลงวันที่................................ แนบท้ายสัญญานี้ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
*(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ...........................……………….อยู่บ้านเลขที่............
ถนน…….........ตาบล/แขวง…….………….อาเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ..................(ระบุรายการที่จะซื้อ)......................................... เป็นเงินทั้งสิ้น
....................... บาท (.........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นจานวน ......................... บาท ตลอดจนภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผู้ ขายรั บ รองว่าสิ่ งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 .....(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)..... จานวน
..... หน้า
2.2 ผนวก 2 .....(ใบเสนอราคา)......
จานวน
..... หน้า
2.3 ผนวก 3 .....(รายละเอียดประกอบการเสนอราคา).... จานวน
..... หน้า
2.4 ผนวก ... .......อื่น ๆ.....................
จานวน
..... หน้า
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ซื้อ

สัญญาเลขที่ ..................
หน้าที่ 2 ของจานวน 4 หน้า
ข้อ 3. การส่งมอบ
ผู้ ข ายจะส่ ง มอบสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ณ ..........(ระบุ ส ถานที่ ส่ ง มอบ)............
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกาหนดส่งมอบภายใน วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ....... (....... วัน) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญา พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้ง
กาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อณ งานพัสดุ กองคลังในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า
3 วันทาการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้ามาจากต่างประเทศ
และสิ่ ง ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางเดิ น เรื อ ที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้
ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณี ที่ สิ่ ง ของดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ บ รรทุ ก จากต่ า งประเทศมายั ง ประเทศไทย โดยเรื อ ไทยหรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลั กฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบ
สิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ ดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขาย
ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ ซื้อจะออกหลักฐานการรับ
มอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้นถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่ง
มอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้และนาสิ่ง ของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ ายของผู้ขายเองและ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

สัญญาเลขที่ ..................
หน้าที่ 3 ของจานวน 4 หน้า
ข้อ 6. การชาระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว การ
จ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ.................................................................
สาขา ..................................... ชื่อบัญชี..........................................................เลขที่บัญชี..................................................................
ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนนั้นๆ
ข้อ 7. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ..... ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบโดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ผู้ขายได้นาหลักประกันสัญญาเป็น ........(ระบุประเภทหลักประกัน)...........เป็นจานวนเงิน
.................... บาท (..................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสื อค้า
ประกันตามสัญญาข้อ 8 เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจาก
บุคคลอื่นเต็มจานวน หรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกาหนด 3 เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้อง
ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้
นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิ ด ค่ า ปรั บ ในกรณี สิ่ ง ของที่ ต กลงซื้ อ ขายประกอบกั นเป็ นชุ ดแต่ ผู้ ข ายส่ ง มอบเพี ยงบางส่ ว นหรื อ ขาด
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ
จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

สัญญาเลขที่ ..................
หน้าที่ 4 ของจานวน 4 หน้า
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อ
จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ 8 กับเรียกร้องให้
ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่ อ
ครบกาหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว
ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุ ดวิสั ย หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิ ดหรื อ ความบกพร่ อ งของฝ่ า ยผู้ ซื้ อ หรื อ จาก
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและ
กาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลา
ทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ
ตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)…………....……………………………………….ผู้ซื้อ
(.................................)
(ลงชื่อ)…………………....………………………………ผู้ขาย
(.................................)
(ลงชื่อ)……………………………………………………พยาน
(.................................)
(ลงชื่อ)…………………………………….………..…พยาน
(.................................)

แบบ 07 (สัญญาจ้าง)
แบบ (07)

สัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 1 ของจานวน 7 หน้า
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ...... ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง *กับ ..........................(ชื่อคู่สัญญา).................. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด.............. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสานักงานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที่
......................... ถนน ………………………. ตาบล/แขวง ……....................……………....อาเภอ/เขต …………................……. จังหวัด
…...................................... โดย ................................................................ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ .............................. ลงวันที่ ............................................. แนบท้ายสัญญานี้
ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
*(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ....................................……………….อยู่บ้านเลขที่
............ถนน…….........ตาบล/แขวง…….………….อาเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง .......................(รายการที่จ้าง)...............................ณ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้าง
ตามสัญญานี้
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ...(แบบรูปหรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง).. จานวน ..... หน้า
2.2 ผนวก 2 .....(ใบเสนอราคา)..........................
จานวน
..... หน้า
2.3 ผนวก 3 .....(อื่น ๆ)...........................

จานวน

.....

หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 2 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นาหลักประกันเป็น ............(ระบุประเภทหลักประกัน)..............เป็นจานวนเงิน
.................... บาท (..................................................) คิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
แล้ว
ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ ว่ า จ้ า งตกลงจ่ า ยและผู้ รั บ จ้ า งตกลงรั บ เงิ น ค่ า จ้ า ง จ านวนเงิ น ......................................... บาท
(.............................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) จานวน ........................ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกาหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน ........................... บาท (.....................................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้
- ..........................................
- ..........................................
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน)
งวดที่ .... เป็นจานวนเงิน ........................... บาท (.....................................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังนี้
- ..........................................
- ..........................................
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน)
งวดที่ ..... (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน ........................ บาท (.............................................) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ..........................................
- ..........................................
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน)
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้
ชื่อ.......................................................................สาขา.........................................................................................ชื่อบัญชี
................................................................เลขที่บญ
ั ชี.......................................................................
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 3 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 5 กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ....... และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ.......... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้
แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากาหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ป ฏิบัติ ตามคาสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา
ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอก
เลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน กาหนด ..... ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
งานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการ
นั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ข้อ 7 การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ
จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อ
ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชานาญ และในระหว่างทางานที่
รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทางานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอานาจจากผู้
รับจ้างคาสั่งหรือคาแนะนาต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอานาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคาสั่งหรือคาแนะนาที่ได้แจ้งแก่ผู้รั บจ้าง
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทาเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุม
งานใหม่จะทามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ ว่ า จ้ า ง มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ข อ ใ ห้ เ ป ลี่ ย นตั ว ผู้ แ ท น ไ ด้ รั บ ม อ บ อ า น า จ นั้ น โ ด ย แ จ้ ง เ ป็ น ห นั ง สื อ ไปยั ง
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทาการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 4 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 9 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างของผู้รับจ้าง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจาก
ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย ของผู้รับจ้างเอง ความรับ
ผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้ งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงใน
กรณีชารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น
ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกาหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทา
สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจานวนนั้นเป็นค่าจ้ าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสาหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทางานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ
หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทางานผู้รับจ้าจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชาระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทางานของผู้รับจ้าง
กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอานาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้
ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทาให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทาความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่
จะปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง
มีอานาจที่จะ
ตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอานาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงาน
ตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอานาจที่จะสั่งให้หยุด
กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทาการออกไปมิได้

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 5 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ
อยู่ในขอบข่ายทั่ว ไปแห่ งวัตถุป ระสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ ว่าจ้างยังมีสิ ทธิสั่งให้ เปลี่ ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทาให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ให้กาหนดไว้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้ง
ปวงตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กาหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนามาใช้สาหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกาหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกาหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่ าเหมาะสมและ
ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 15 ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจานวนเงิน วันละ ......... บาท (.......................) และจะต้องชาระค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจานวนเงิน วันละ .............. บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จ
ตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบ
กาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่า
จ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสาหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่า
จะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร
นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลั กประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้าง
จะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 17 การกาหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้างที่
ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน
ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 6 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 18 การทาบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอานวย ความสะดวกในการ
ทางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้อ งขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การ
ได้ทันที
ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุ ดวิสั ย หรื อเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิ ดหรือความบกพร่องของฝ่ าย ผู้ ว่าจ้าง หรือ
พฤติการณ์อัน หนึ่ งอันใดที่ผู้รับจ้ างไม่ต้องรับผิ ดตามกฎหมายทาให้ผู้รับจ้างไม่ส ามารถทางานให้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและ
กาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอ
ขยายเวลาทางานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ
ขยายเวลาทางานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายกาหนดเวลาทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 20 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสั ญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ต้องนาเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นาของเข้ามาเองหรือนาเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดิ นเรือที่มีเรือไทย เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตรา ส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่ สิ่ งของดังกล่ าว ไม่ได้บ รรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน
ซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่ง
มอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชาระเงินค่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชาระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับ
จ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 7 ของจานวน 7 หน้า
ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
21.1 .........
21.2 .........
21.3 .........
สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง
(........................................)
ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง
(......................................)
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน
(......................................)
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน
(.....................................)

แบบ 08 (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพัสดุ)

หมวดงบประมาณรายจ่ายของโครงการวิจัย/กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/สถาบันวิจัย ประกอบด้วย
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ตัวอย่าง
ศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน 1. ต้องการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน จานวน 1 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน พ.ศ.2561 ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 9 เดือน
2. จ้างผู้ช่วยวิจัย 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 ก.ย. 61 ระยะเวลา 8 เดือน 3. จ้างเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
น้า เป็นรายวันวันละ 300 บาท ระยะเวลา 1 เดือน ให้ดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแบบ 01-1 (เนื่องจากอยู่ภายใต้กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย หรือ สถาบันวิจัย)
แบบ (01-1)

โ
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยนาและพลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. XXXXX
ที่ ศธ 0514. ................../.......
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรื่อง แจ้งการจัดหาพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
เรียน ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย ผ่าน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยนาและพลังงานทดแทน
ด้วย ศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 3,000,000
บาท มีความต้องการ  จัดซื้อวัสดุ  จัดจ้างเหมา/เช่า เพื่อใช้ในการ ดาเนินงานของศูนย์วิจัย โดยใช้
งบประมาณจาก
 สถาบัน…………………………………………………………………….
 ศูนย์วิจัย น้าและพลังงานทดแทน
 กลุ่มวิจัย………………………………………………………………….
 โครงการวิจัย ...................................................................
มีงบประมาณคงเหลือใช้จ่ายได้ จานวน 1,000,000 บาท ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ จานวน 2
แผ่น (เอกสารมอบหมายภาระงาน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งการจัดหาไปยัง
กองบริหารงานวิจัย
ลงชื่อ.......................................................เจ้าของเรื่อง
(นางสาวกอแก้ว คนงาม)
เจ้าหน้าที่
ความเห็นผู้มีอานาจอนุมัติ (ผอ.สถาบัน/ผอ.ศูนย์วิจัย/หัวหน้ากลุ่มวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย)
 เห็นชอบให้ดาเนินการแจ้งจัดหาและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามที่เสนอ เพื่อให้กองบริหาร
งานวิจัยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก..................................................................................................................
ลงชื่อ....................................ผูม้ ีอานาจอนุมัติ
(นายอานาจ บารมี)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยน้าและพลังานทดแทน

2. จัดทาแบบ 01-2 แจ้งความต้องการ
แบบ (01-2)
ตามบันทึกที่ ศธ 0514. (เลขจาก แบบ 01-1)
ลงวันที่.................................................
แผ่นที่ ................... จาก ...................

ตารางแจ้งความต้องการใช้พัสดุ  จัดซื้อวัสดุ  จัดจ้างเหมางาน/เช่า สาหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ
ส่วนที่ 1 รายการพัสดุ/จ้างเหมางาน/เช่า ที่ต้องการ
ลาดับที่
รายการ
จานวน หน่วยนับ จานวนเงิน
วันที่ต้องการใช้
1. จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ อัตราเงินเดือน
9
เดือน
135,000.1 มกราคม 2561
เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน
ม.ค. – ก.ย. 2561
2. จ้างผูช้ ่วยนักวิจยั อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,000
8
เดือน
160,000.1 กุมภาพันธ์ 2561
บาท ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. 61
3. จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์นา้ วันละ 300 บาท
1
เดือน
9,000.1 กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61

รวมจานวนเงินที่ขอซื้อในครั้งนี้

304,000.-

ส่วนที่ 2 การแจ้งชื่อคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.1 นายกอไก่ ในเล้า
ประธานกรรมการ
2.1. นางสาวแสนสวย จริงดิ
ประธานกรรมการ
1.2 นายขอไข่ ของเรา
กรรมการ
2.2. ...........................................................กรรมการ
1.3 นายคอคน เข้านา
กรรมการ
2.3. ...........................................................กรรมการ

หมายเหตุ :
1) กรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แจ้งเฉพาะรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ จานวนกรรมการตรวจรับ
ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน แต่อย่างน้อยต้องมี ๑ คน เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒) กรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕00,000 บาท แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย
๑ คน และต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง จานวน 3 คน (แบบ 03) พร้อมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง (แบบ 03-1)

3. ทาแบบ 02 (ทาแทนกองบริหารงานวิจัย ไม่ต้องออกเลข)

บันทึกข้อความ

แบบ (02)

ส่วนราชการ หน่วยพัสดุวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจยั สานักงานอธิการบดี โทร. 46521
ที่ ศธ. 0514.1.61.4/พส.วจ. ..........
วันที่ ............................................
เรื่อง รายงานขอจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา/เช่า (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เรียน ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย
ด้วย ศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน มีความจาเป็นต้องจ้างเหมา ตามรายละเอียดข้างล้างนี้ โดยต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 มีงบประมาณโครงการคงเหลือใช้ได้จานวน 1,000,000 บาท
ลาดับที่
รายการ
ราคากลาง จานวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
(บาท)
(บาท)
1. จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ อัตราเงินเดือน 15,000
9
เดือน
15,000
135,000

2.
3.

เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่
เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561
จ้างผูช้ ่วยนักวิจยั อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,000 18,000
บาท ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. 61
9,000
จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์นา้ วันละ 300 บาท
ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61

4.

8

เดือน

20,000

160,000

1

เดือน

9,000

9,000
304,000

รวมงบประมาณ (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะดาเนินการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากอยู่ใน
วงเงินที่จัดหาโดยวิธีนี้ได้ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. นางสาวแสนสวย จริงดิ
ประธานกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
2. ……………………………………………………………….กรรมการ
3. ........................................................................กรรมการ
คุมยอดผูกพันลาดับที่ .......................
เจ้าของเรื่อง
…………………………………………………..
...............................................................
...................................................
(...................................................)
(...................................)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ ...........................................
วันที่ .........................................................
(2) เรียน ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัย
(4) เรียน ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรให้ดาเนินการจัดซื้อ/จ้างเหมา/เช่าบริการดังกล่าวโดยวิธี
เพือ่ โปรดพิจารณา ได้ดาเนินการติดต่อตกลงราคากับผู้ซื้อ/ผู้รับ
เฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินที่ระบุและพิจารณาคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ จ้างแล้ว
ต่อไป
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
(…………………………………………………………..)
(..............................................)
(นางสาวกุฎากรษ์ ทองจันทร์)
วันที่ ..........................................
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ .....................................................

(3) เห็นชอบให้ดาเนินการจัดซื้อ/จ้างเหมา/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้ง
(5)  เห็นชอบได้ลงนามในสัญญา/ข้อตกลงที่แนบแล้ว
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุตามเสนอ โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภาย
 เห็นชอบ การจัดจ้างนี้ไม่ต้องมีข้อตกลง เนื่องจากราคาไม่เกิน
ใน.................วัน นับ แต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
100,000 บาท
………………………………………………
ลงชือ่ .........................................................
(…………………………………………………………..)

4. ทาแบบ 03 บันทึกขออนุมัติแต่งตังคณะกรรมการกาหนดราคากลาง (มีรายการที่เกิน 100,000 บาท)
แบบ (03)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยพัสดุวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย โทร. 46521
ที่ ศธ 0514.1.61.1/พส.วจ……………
วันที่ ……………………………
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
เรียน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน
ตามหนังสือที่ ศธ.0514...(ระบุเลขที่หนังสื อ ตามแบบ 01 หรือ 01-1).. เพื่อเป็นไปตาม
มาตรา 4 และมาตรา 125 แห่ งพระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560
ประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง เห็นชอบแนวทางและวิธีการกาหนดราคา
กลางของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต พ.ศ.2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 จึ ง ใคร่ ข ออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ดังนี้
1. นายกอไก่ ในเล้า
เป็นประธานกรรมการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. นายขอไข่ ของเรา
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง อาจารย์
3. นายคอคน เข้านา
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคาสั่งแต่งตั้งที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสมหวัง ทองนา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

5. ทาแบบ 03-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
แบบ (03-1)

คาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่................../.....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
รายการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ และ จ้างผู้ช่วยนักวิจัย
.........................................
ด้วย ศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน จะดาเนินการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ และ จ้าง
ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ กาหนด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) และมาตรา 85 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการกาหนดกาหนดราคากลาง ประกอบด้วย
1. นายกอไก่ ในเล้า
เป็นประธานกรรมการ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. นายขอไข่ ของเรา
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง อาจารย์
3. นายคอคน เข้านา
เป็นกรรมการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

(.................................................................)
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ทาแบบ 07
แบบ (07)

สัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 1 ของจานวน 2 หน้า
สั ญญาฉบั บ นี้ ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมื อ ง
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ 1 เดื อ น มกราคม พ.ศ.2561 ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาว กอไก่
นามสมมุติ อยู่เลขที่ 111/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึง่ ต่อไปนี้ในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยน้า
และพลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ ว่าจ้ างตกลงจ่ายและผู้ รับจ้างตกลงรับเงิ นค่าจ้าง จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 135,000 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าประกันสังคม โดยกาหนดจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชน์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี กอไก่ นามสมมุติ เลขที่บัญชี 551 – xxxxx – x
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่
ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
ข้อ 3 กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 และจะต้องทางาน
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ถ้าผู้รับจ้างมิได้
ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้าง
ทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามคาสั่งของคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 2 ของจานวน 2 หน้า
ข้อ 4 ผู้ รั บจ้ างมีหน้ าที่รั บผิ ดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลั ยก าหนดดังรายละเอี ยดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 5 ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ละตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ ของตน
และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น รักษา
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ผู้รับ จ้างตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทางานที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 การลาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้อ 8 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญา
นี้ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ 9 ถ้าผู้ รั บจ้ างปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ในระหว่างการเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ก ับ มหาวิท ยาลัย ทุก ประการ ภายในก าหนดเวลาที ่ม หาวิท ยาลัย เรีย กร้อ งให้ช ดใช้แ ละยิน ยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่
ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่าย
ละฉบับ
ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง
(นางสาวกอไก่ นามสมมุติ)
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน
(...........................................................)

แบบ (07)

สัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 1 ของจานวน 2 หน้า
สั ญญาฉบั บ นี้ ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมื อ ง
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ วั น ที่ 1 เดื อ น มกราคม พ.ศ.2561 ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายประจบ
สอพอ อยู่เลขที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยน้าและ
พลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่น ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ ว่าจ้ างตกลงจ่ายและผู้ รับจ้างตกลงรับเงิ นค่าจ้าง จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท
(หนึ่ งแสนหกหมื่น บาทถ้ว น) รวมค่าประกันสั งคม โดยกาหนดจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน)
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชน์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายประจบ สอพอ เลขที่บัญชี 551 – xxxxx – x
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่
ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
ข้อ 3 กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจะต้อง
ทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน ถ้าผู้
รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลา หรือไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาหรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลา
หรื อ ผู้ รั บ จ้ า งท าผิ ด สั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ตกเป็ น ผู้ ล้ ม ละลาย หรื อ เพิ ก เฉยไม่ ป ฏิ บั ติ ตามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา

สัญญาเลขที่ .....................
หน้าที่ 2 ของจานวน 2 หน้า
ข้อ 4 ผู้ รั บจ้ างมีหน้ าที่รั บผิ ดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลั ยก าหนดดังรายละเอี ยดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 5 ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดภาระงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ละตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ ของตน
และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น รักษา
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ผู้รับ จ้างตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย อย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทางานที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 การลาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้อ 8 ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญา
นี้ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ 9 ถ้าผู้ รั บจ้ างปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ในระหว่างการเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ก ับ มหาวิท ยาลัย ทุก ประการ ภายในก าหนดเวลาที ่ม หาวิท ยาลัย เรีย กร้อ งให้ช ดใช้แ ละยิน ยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่
ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่าย
ละฉบับ
ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง
(นายประจบ สอพอ)
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน
(...........................................................)

หมายเหตุ : 1. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ดังนั้น การจ้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์น้าตามตัวอย่าง จึงไม่ต้องทาใบสั่งจ้าง)
2. สัญญาจ้างทั้ง 2 ฉบับ ต้องติดอากรแสตมป์ ดังนี้
2.1 สัญญาจ้างฉบับที่ 1 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ จานวนเงินรวม 135,000 บาท
ติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ 135 บาท ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท
2.2 สัญญาจ้างฉบับที่ 2 จ้างผู้ช่วยนักวิจัย จานวนเงินรวม 160,000 บาท ติดอากรแสตมป์ที่
ต้นฉบับ 160 บาท ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท
7. ภายหลังจ่ายค่าจ้าง ทาแบบ 08

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยพัสดุวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจยั
ที่ ศธ 0514.1.61.1/พส.วจ.
เรื่อง
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าจ้าง สาหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ
[1]
เรียน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยน้าและพลังงานทดแทน

แบบ (08)

โทร. 46521
วันที่

ตามที่ ศูนย์วจิ ัยน้าและพลังงานทดแทน ได้รับอนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ สาหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ …(วันที่อนุมัติตาม
แบบ 02)….. คณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.1.61.1/....(เลขจากแบบ 02)...ลงวันที่..........................
ได้ทาการตรวจรับงาน ของ..นางสาวกอไก่ นามสมมุติ...ที่ได้จัดส่งตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2561

[ ส่วนที่ 1 ] การตรวจรับพัสดุ
โดยมีรายการดังต่อไปนี้
รายการที่
รายการ
1 รายงานผลการปฏิบัติงานของนางสาวกอไก่ นามสมมุติ เดือนมกราคม พ.ศ.2561

รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น : (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จานวน
1

หน่วยนับ
ฉบับ

ราคาต่อหน่วย
15,000.-

รวม 1 รายการ

จานวนเงิน
15,000.-

15,000.-

คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับพัสดุ ตามรายการ/รูปแบบและรายละเอียดที่ต้องการไว้เพื่อใช้ในราชการต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อตรวจ
รับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. (ลงชื่อ) ..........................................................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวแสนสวย จริงดิ)
2. (ลงชื่อ) ..........................................................................................กรรมการ
(...........................................................................................)
3. (ลงชื่อ) .............................................................................................กรรมการ
(.............................................................................................)

คุมยอดเบิกจ่ายลาดับที่.................................................
………………………………………………………….…………………

[ ส่วนที่ 2 ] การเบิกจ่าย

เรียน ผู้อานวนการศูนย์วิจยั น้าและพลังงานทดแทน
พร้อมนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง สาหรับงานวิจัย และบริการ
วิชาการ ข้างต้นนี้ โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้
ชื่อเจ้าหนี้
นางสาวกอไก่ นามสมมุติ
เลขที่ผู้เสียภาษี : XXXXXXXXXXXXX
บัญชีธนาคารเลขที่ : XXXXXXXXXXXX

เล่มที่
1

เลขที่
1

ใบเสร็จรับเงิน
ลงวันที่
จานวนรายการ จานวนเงิน (บาท)
30 ม.ค. 2561
1
14,850.-

หักภาษี ณ ทีจ่ ่าย 1%
150.รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น : (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
15,000.[1] เพื่อรับทราบผลการตรวจรับงาน และได้ตรวจหลักฐานขอเบิกจ่ายแล้ว [2] ทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามเสนอ และให้ดาเนินการแจ้งกองคลังต่อไป
ถูกต้อง เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
(ลงชื่อ) ...........................................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
“นางสาวกอไก่ นามสมมุติ” ต่อไป
(............................................................................)
ผู้อานวยการศูนย์วิจยั น้าและพลังงานทดแทน
(ลงชื่อ)...................................................................................
วันที่ .....................................................
(นางสาวกุฎากรษ์ ทองจันทร์)
เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ .....................................................

