
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

ขั้นตอนตามระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

Start
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End

           
                         

 



ขั้นตอนการปฏิบัติ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า) 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก 16 ทุน   

(ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง มข. 96/2561 ข้อ 1)  

และโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

ศูนย์วิจัย 28 ศูนย์, กลุ่มวิจัย 42 กลุ่ม, สถาบันวิจัย 

(ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่ง มข. 96/2561 ข้อ 2-4) 

       01 +     01 -2  +     02        01 -1  +      01 -2  +     02 

 

กรณขีอจัดซื้อจัดจ้าง  

วงเงนิไม่เกิน 10,000 บาท/รายการ 

กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงนิระหว่าง  

10,001 – 100,000บาท/รายการ  

กรณีขอจัดซื้อจัดจ้าง  

วงเงนิเกิน 100,000/รายการ 

ไม่ต้องท าแบบ 04 หรอื 05 

จัดซื้อ จัดจ้าง/เช่า จัดซื้อ จัดจ้าง/เช่า 

       04        05 
       03 + 03 -1 

       06        07 

ไ             ป์            ป์   

   ฉ                

1 ,000    /1       

   ฉ       5     

ไ              ป์            ป์   

   ฉ                

1 ,000    /1       

   ฉ       5     

                   ภ  ษ             1% 

 

หลังจากได้รับสินค้า/บริการ แล้ว 

       08 

                    /                  08 

                                    08 

                     01  – 08          ภ ษ                      ไ    1% ไป                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 01 (แจ้งการจัดหาพัสดุ โครงการเดี่ยว และ โครงการวจิัยที่ได้รับทุนจากภายนอก) 

 
 



 

แบบ 01-1 (แจ้งการจัดหาพัสดุ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย และ โครงการวิจัยที่ได้ทุนจากกลุ่มวิจัย 

ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัย) 

 



แบบ 01-2 (ตารางแจ้งความต้องการใช้พัสดุ) 

 
  



แบบ 02 (รายงานของจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา/เช่า) 

  



แบบ 03 (ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง) 

  



แบบ 03-1 (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง) 

 
  



แบบ 04 (ใบสั่งซ้ือ) 

 
  



แบบ 05 (ใบสั่งจ้าง) 

 



แบบ 06 (สัญญาซื้อขาย) 

 

  
 

 สัญญาซื้อขาย 
         สัญญาเลขที่ .................. 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 4 หน้า 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น เมื่อวันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ.......... ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล ซึ่ง
ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง *กับ ...................................... ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด....................... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ........... ถนน 
………………………. ต าบล/แขวง …….……………....อ าเภอ/เขต ………………. จังหวัด …... . ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... . โดย 
............................................. ......... ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทที่ ......................... ลงวันที่................................ แนบท้ายสัญญานี้ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

*(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ...........................……………….อยู่บ้านเลขที่............
ถนน…….........ต าบล/แขวง…….………….อ าเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..) 

ข้อ 1. ข้อตกลงซ้ือขาย 
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ..................(ระบุรายการท่ีจะซ้ือ)......................................... เป็นเงินทั้งสิ้น 

....................... บาท (.........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เป็นจ านวน ......................... บาท ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ด้วย      

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
2.1 ผนวก 1 .....(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)..... จ านวน  ..... หน้า  
2.2 ผนวก 2 .....(ใบเสนอราคา)......            จ านวน  .....   หน้า 
2.3 ผนวก 3 .....(รายละเอียดประกอบการเสนอราคา).... จ านวน  ..... หน้า 
2.4 ผนวก ... .......อ่ืน ๆ.....................   จ านวน  ..... หน้า 
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี

ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ซื้อ 
  

แบบ (06)  

 



สัญญาเลขที่ .................. 
หน้าที่ 2 ของจ านวน 4 หน้า 

ข้อ 3. การส่งมอบ 
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่ งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ ซื้อ ณ . . . . . . . . . . (ระบุสถานที่ส่ งมอบ). . . . . . . . . . . . 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีก าหนดส่งมอบภายใน วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ....... (....... วัน) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญา พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย 

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้ง
ก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อณ งานพัสดุ กองคลังในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 
3 วันท าการ 

ข้อ 4. การใช้เรือไทย 
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

และสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตราส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้
ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย 

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือ
หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย  

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ  แต่จะขอส่งมอบ
สิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับช าระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ ดังกล่าวไว้ก่อนและช าระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขาย
ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ 5. การตรวจรับ 
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ ซื้อจะออกหลักฐานการรับ

มอบไว้ให้ เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้นถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่ง
มอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท าได้และน าสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้ 
  



สัญญาเลขที่ .................. 
หน้าที่ 3 ของจ านวน 4 หน้า 

ข้อ 6. การช าระเงิน 
ผู้ซื้อตกลงช าระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว การ

จ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อ................................................................. 
สาขา ..................................... ชื่อบัญชี..........................................................เลขที่บัญชี.................................................................. 

ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนเงินธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนนั้นๆ 

ข้อ 7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ขายยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ..... ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อ

ได้รับมอบโดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญานี้ผู้ขายได้น าหลักประกันสัญญาเป็น ........(ระบุประเภทหลักประกัน)...........เป็นจ านวนเงิน 

.................... บาท (..................................................) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาท้ังหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อเพ่ือ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
เมื่อครบก าหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบจ านวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า

ประกันตามสัญญาข้อ 8 เป็นจ านวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจาก
บุคคลอ่ืนเต็มจ านวน หรือเฉพาะจ านวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในก าหนด 3 เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้อง
ชดใช้ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย 

ข้อ 10. ค่าปรับ 
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องช าระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตรา

ร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้
น าสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน 

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุดแต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาด
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ท าให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับ
จากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด 
  



สัญญาเลขที่ .................. 
หน้าที่ 4 ของจ านวน 4 หน้า 

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อ
จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันตามสัญญาข้อ 8 กับเรียกร้องให้
ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่ อ
ครบก าหนดส่งมอบแล้วผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 11. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว 

ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ 
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือจาก

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลา
ท าการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับ
ตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อท่ีจะพิจารณา 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ   

 
(ลงชื่อ)…………....……………………………………….ผู้ซื้อ 

(.................................) 
 

(ลงชื่อ)…………………....………………………………ผู้ขาย 
(.................................) 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………พยาน 

(.................................) 
 

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

 

  



แบบ 07 (สัญญาจ้าง) 

 

 
 

สัญญาจ้าง 
                                                                                           สัญญาเลขที่ ..................... 
                                                               หน้าที่ 1 ของจ านวน 7 หน้า 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ...... ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง *กับ ..........................(ชื่อคู่สัญญา).................. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด... ........... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที่ 
......................... ถนน ………………………. ต าบล/แขวง ……....................……………....อ าเภอ/เขต …………................……. จังหวัด 
…...................................... โดย ................................................................ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ .... .......................... ลงวันที่ ............................................. แนบท้ายสัญญานี้
ต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

*(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ....................................……………….อยู่บ้านเลขที่
............ถนน…….........ต าบล/แขวง…….………….อ าเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..) 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง .......................(รายการที่จ้าง)...............................ณ ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ในงานจ้าง

ตามสัญญานี้ 
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

  2.1  ผนวก  1  ...(แบบรูปหรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง).. จ านวน ..... หน้า 
2.2  ผนวก  2  .....(ใบเสนอราคา)..........................  จ านวน  .....  หน้า 

2.3  ผนวก  3  .....(อ่ืน ๆ)...........................   จ านวน  ..... หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

 
  

แบบ (07) 



สัญญาเลขที่ ..................... 
                                                               หน้าที่ 2 ของจ านวน 7 หน้า 

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ในขณะท าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น............(ระบุประเภทหลักประกัน)..............เป็นจ านวนเงิน 

.................... บาท (..................................................) คิดเป็นร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ 

หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้
แล้ว 

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับ เงินค่าจ้าง จ านวนเงิน .. . . . .... .... .... .... .... .... .... .... ....  บาท 

(............................................. ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) จ านวน ........................ บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น งวดๆ ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงิน ........................... บาท (.....................................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

- .......................................... 

- .......................................... 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน) 
งวดที่ .... เป็นจ านวนเงิน ........................... บาท (.....................................................) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

- .......................................... 

- .......................................... 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน) 
งวดที่ ..... (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน ........................ บาท (............................................. ) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- .......................................... 

- .......................................... 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ............ (........ วัน) 
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้ 

ชื่อ................................................................. ......สาขา........................................................................... ..............ชื่อบัญชี
................................................................เลขท่ีบญัชี....................................................................... 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 

 
 
 

 



สัญญาเลขที่ ..................... 
                                                               หน้าที่ 3 ของจ านวน 7 หน้า 

ข้อ 5 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ....... และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ

บริบูรณ์ภายในวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ.......... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่าก าหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา 
ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอก

เลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุช ารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน ก าหนด ..... ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
งานดังกล่าว ซึ่งความช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า 
โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าวภายในก าหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการ
นั้นเองหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ข้อ 7 การจ้างช่วง 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็น

หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ
จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อ 
ของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ 

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความช านาญ และในระหว่างท างานที่

รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งท างานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอ านาจจากผู้
รับจ้างค าสั่งหรือค าแนะน าต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น ให้ถือว่าเป็นค าสั่งหรือค าแนะน าที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง 
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุม
งานใหม่จะท ามิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

ผู้ ว่ า จ้ า ง มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ ขอ ให้ เ ป ลี่ ย นตั ว ผู้ แ ทน ได้ รั บ มอบอ า น าจนั้ น  โ ด ยแจ้ ง เ ป็ นห นั ง สื อ ไปยั ง  
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องท าการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพ่ิมหรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก
เหตุนี้ 
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ข้อ 9 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจาก

ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่าย  ของผู้รับจ้างเอง ความรับ
ผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้ งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงใน
กรณีช ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น 

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามก าหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือท า

สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน

ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจ านวนนั้นเป็นค่าจ้ าง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยส าหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาท างานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวง
ของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ
หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาท างานผู้รับจ้าจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการช าระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 11 การตรวจงานจ้าง 
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมการท างานของผู้รับจ้าง 

กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอ านาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงานและสถานที่ท่ีก่อสร้างได้
ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร 

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาท าให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้
ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

ข้อ 12 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในรูปแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หาก

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่
จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง         มีอ านาจที่จะ

ตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอ านาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงาน
ตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอ านาจที่จะสั่งให้หยุด
กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 
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ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ 

อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ท าให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้ง
ปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่
เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือ
ความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่ าเหมาะสมและ
ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 15 ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา 

ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ ......... บาท (.......................) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานในเม่ือผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน วันละ .............. บาท นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จ
ตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ท างานแล้วเสร็จจริง  นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างท างานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไป
ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบ
ก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่า

จ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่า
จะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร 

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร 
นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้าง
จะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 17 การก าหนดค่าเสียหาย 
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างที่

ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน

ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
  



สัญญาเลขที่ ..................... 
                                                               หน้าที่ 6 ของจ านวน 7 หน้า 

ข้อ 18 การท าบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอ านวย ความสะดวกในการ

ท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด
ระยะเวลาการจ้างและเมื่อท างานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการท างานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และ
สิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การ
ได้ทันท ี

ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือ

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ
ก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอ
ขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง      ในการที่จะขอ
ขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 20 การใช้เรือไทย 
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่ต้องน าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่น าของเข้ามาเองหรือน าเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ
บุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทย  เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด 

ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill of Lading) หรือส าเนาใบตรา ส่งส าหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐาน
ซึ่งแสดงว่าได้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่ง
มอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับช าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และช าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับ
จ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 
  



สัญญาเลขที่ ..................... 
                                                               หน้าที่ 7 ของจ านวน 7 หน้า 

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง 
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้ 

21.1 ......... 
21.2 ......... 
21.3 ......... 
สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง     

(........................................) 

 
 ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง 

           (......................................) 

 
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน       

          (......................................) 

 
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน       

                                                    (.....................................) 

 

  



แบบ 08 (ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพัสดุ) 

  



หมวดงบประมาณรายจ่ายของโครงการวิจัย/กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย/สถาบันวิจัย ประกอบด้วย 

1.                                                (                        ไ   ) (                         ) 

2.                                                  ไป              ป              ป                      (    

                     ) 

3.                                ษ    ึ     ์                     ป็     (           01 – 08) 

4.          ธ    ป โภ                  ไฟ     ไป  ษ   ์     โ  ศ   ์ (                         ) 

5.        ภ  ฑ ์         (                 ) 

 

ค าถาม/ค าตอบ 

1.                              

-            2 3          .ศ. 2 560      ไ           .  . . ฉ       

-               2 3         – 1 4 ธ        .ศ.2 56 0                ฐ   ไ         .                         

   ไ ป ั    

-               15  ธ        .ศ .25 60 ถึ ปั                                                                  

2.            ศ ึษ           ศึ  ษ       ป ็         ไ      ไ  ?      ไ  ไ   

3.                    ์   ป ฏ             . ไ      ไ  ?      ไ  ไ    

4.           ปฏ          ศ   ์       ถ                                           ไ                               ไ  ? 

                      .  . .     

5.                       ฐ                       ไ  ?                                          ป      

              

6.                                                  ป์    ไ  ?                    ป์                 

                     ฉ                     1, 00 0    / 1            ป์     ฉ        5            ป์ 

โ           ป์           ป ็                                  ปฏ           1            ป ็      135,0 00     

               ป์ 135        ฉ    5     

 



ตัวอย่าง 
ศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน 1. ต้องการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน จ านวน 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
น้ า เป็นรายวันวันละ 300 บาท ระยะเวลา 1 เดือน ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดท าแบบ 01-1 (เนื่องจากอยู่ภายใต้กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย หรือ สถาบันวิจัย) 
 

โ   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยน  าและพลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โทร. XXXXX 
ที่  ศธ 0514. ................../.......               วันที ่ 18 ธันวาคม 2560    
เรื่อง   แจ้งการจัดหาพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย ผ่าน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยน  าและพลังงานทดแทน 
 

 ด้วย ศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณ 3,000,000 
บาท มีความต้องการ  จัดซื้อวัสดุ   จัดจ้างเหมา/เช่า  เพ่ือใช้ในการ ด าเนินงานของศูนย์วิจัย โดยใช้
งบประมาณจาก 
   สถาบัน……………………………………………………………………. 
   ศูนย์วิจัย น้ าและพลังงานทดแทน 
  กลุ่มวิจัย…………………………………………………………………. 

 โครงการวิจัย ................................................................... 
มีงบประมาณคงเหลือใช้จ่ายได้ จ านวน 1,000,000 บาท ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ จ านวน 2 

แผ่น (เอกสารมอบหมายภาระงาน) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งการจัดหาไปยัง 
กองบริหารงานวิจัย  
 

ลงชื่อ.......................................................เจ้าของเรื่อง 
 (นางสาวกอแก้ว  คนงาม) 

เจ้าหน้าที่ 
 
ความเห็นผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผอ.สถาบัน/ผอ.ศูนย์วิจัย/หัวหน้ากลุ่มวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 เห็นชอบให้ด าเนินการแจ้งจัดหาและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีเสนอ เพ่ือให้กองบริหาร

งานวิจัยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก..................................................................................................................  

 
 

   ลงชื่อ....................................ผูม้ีอ านาจอนุมัติ  
(นายอ านาจ  บารมี) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยน้ าและพลังานทดแทน 
  

แบบ (01-1) 



2. จัดท าแบบ 01-2 แจ้งความต้องการ 
   

  
 
  

 
ตารางแจ้งความต้องการใช้พัสดุ  จัดซื้อวัสดุ   จดัจ้างเหมางาน/เช่า ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ส่วนที่ 1 รายการพัสดุ/จ้างเหมางาน/เช่า ที่ต้องการ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ จ านวนเงิน วันที่ต้องการใช ้
1.  จ้างเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานประจ าศูนย์ อัตราเงินเดือน 

เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือน 
ม.ค. – ก.ย. 2561 

9 เดือน 135,000.- 1 มกราคม 2561 

2.  จ้างผูช้่วยนักวิจยั อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,000 
บาท ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. 61 

8 เดือน 160,000.- 1 กุมภาพันธ์ 2561 

3.  จ้างเจ้าหนา้ที่ตรวจวิเคราะห์น้ า วันละ 300 บาท 
ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 

1 เดือน 9,000.- 1 กุมภาพันธ์ 2561 

      
      
      
      
 รวมจ านวนเงินที่ขอซื้อในครั้งนี้   304,000.-  

 
 ส่วนที่ 2  การแจ้งชื่อคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

1.1 นายกอไก่  ในเล้า             ประธานกรรมการ 
1.2 นายขอไข่  ของเรา            กรรมการ 
1.3 นายคอคน  เข้านา            กรรมการ 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.1. นางสาวแสนสวย  จริงดิ              ประธานกรรมการ 
2.2. ...........................................................กรรมการ 
2.3. ...........................................................กรรมการ 

 

หมายเหตุ :  
 1) กรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท แจ้งเฉพาะรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ จ านวนกรรมการตรวจรับ
ให้เป็นดุลพินิจของหน่วยงาน แต่อย่างน้อยต้องมี ๑ คน เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ๒) กรณีการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน ๕00,000 บาท แจ้งรายชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย 
๑ คน และต้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน 3 คน (แบบ 03) พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง (แบบ 03-1) 

  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0514. (เลขจาก แบบ 01-1) 
ลงวันท่ี................................................. 
แผ่นท่ี ................... จาก ................... 

แบบ (01-2) 



3. ท าแบบ 02 (ท าแทนกองบริหารงานวิจัย ไม่ต้องออกเลข) 
 

                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยพัสดุวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจยั ส านักงานอธิการบดี    โทร. 46521 
ที ่ ศธ. 0514.1.61.4/พส.วจ. ..........     วันที ่............................................          
เร่ือง    รายงานขอจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมา/เช่า   (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 
เรียน    ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย  

 
 ด้วย ศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน มีความจ าเป็นต้องจ้างเหมา ตามรายละเอียดข้างล้างนี้ โดยต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 1 มกราคม 2561 มีงบประมาณโครงการคงเหลือใช้ได้จ านวน 1,000,000 บาท     
ล าดับที ่ รายการ ราคากลาง จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1.  จ้างเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานประจ าศูนย์ อัตราเงินเดือน 

เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่
เดือน ม.ค. – ก.ย. 2561 

15,000 9 เดือน 15,000 135,000 

2.  จ้างผูช้่วยนักวิจยั อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,000 
บาท ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. 61 

18,000 8 เดือน 20,000 160,000 

3.  จ้างเจ้าหนา้ที่ตรวจวิเคราะห์น้ า วันละ 300 บาท 
ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 61 

9,000 1 เดือน 9,000 9,000 

4.       304,000 
รวมงบประมาณ (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)  

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะด าเนินการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากอยู่ใน
วงเงินท่ีจัดหาโดยวิธีน้ีได้ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

1. นางสาวแสนสวย  จริงดิ                       ประธานกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีตรวจรบัพัสด ุ
2. ……………………………………………………………….กรรมการ 
3. ........................................................................กรรมการ 

 
คุมยอดผูกพันล าดับที ่....................... 
............................................................... 
           (...................................) 

วันที่ ........................................... 

เจ้าของเร่ือง 
................................................... 

 

………………………………………………….. 
(...................................................) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด ุ
วันที่ ......................................................... 

(2)  เรียน ผู้อ านวยการกองบริหารงานวจิัย 
     ตรวจสอบแลว้ เห็นควรให้ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างเหมา/เช่าบริการดังกล่าวโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินที่ระบุและพิจารณาคณะกรรมการ/เจา้หน้าที่ตรวจรับพัสดุ
ต่อไป  
 

(…………………………………………………………..) 
(นางสาวกฎุากรษ ์ทองจันทร์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
วันที่ ..................................................... 

(4) เรียน   ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 
             เพื่อโปรดพิจารณา ได้ด าเนินการติดต่อตกลงราคากับผู้ซ้ือ/ผู้รับ
จ้างแล้ว  
                   
                   ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 

(..............................................) 
วันที่ .......................................... 

แบบ (02) 



(3) เห็นชอบให้ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างเหมา/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งต้ัง
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดตุามเสนอ โดยให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จ ภาย
ใน.................วัน นับ แตว่ันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
                                     ……………………………………………… 
                                 (…………………………………………………………..) 

 
 

(5)  เห็นชอบได้ลงนามในสัญญา/ขอ้ตกลงที่แนบแล้ว 

     เห็นชอบ การจัดจ้างนี้ไม่ต้องมีข้อตกลง เนื่องจากราคาไม่เกิน 
100,000 บาท  
                ลงชื่อ......................................................... 
                               

 

4. ท าแบบ 03 บันทึกขออนุมัติแต่งตั งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (มีรายการที่เกิน 100,000 บาท) 

                                             บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ หน่วยพัสดุวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย โทร. 46521 
ที่ ศธ 0514.1.61.1/พส.วจ……………       วันที่ ……………………………         

เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน 

ตามหนังสือที่ ศธ.0514...(ระบุเลขที่หนังสือ ตามแบบ 01 หรือ 01-1).. เพ่ือเป็นไปตาม
มาตรา 4 และมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ประกอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง เห็นชอบแนวทางและวิธีการก าหนดราคา
กลางของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7   จึงใคร่ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ดังนี้   

1. นายกอไก่  ในเล้า   เป็นประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นายขอไข่  ของเรา   เป็นกรรมการ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายคอคน  เข้านา            เป็นกรรมการ 
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่งแต่งตั้งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
     

(นายสมหวัง  ทองน า) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
  

แบบ (03) 



5. ท าแบบ 03-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
 

 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่................../..................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
รายการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ และ จ้างผู้ช่วยนักวิจัย 

......................................... 
 

ด้วย ศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน จะด าเนินการ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ และ จ้าง
ผู้ช่วยนักวิจัย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ ก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  37 (1) และ (5) และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการก าหนดก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 

1. นายกอไก่  ในเล้า   เป็นประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นายขอไข่  ของเรา   เป็นกรรมการ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ 
3. นายคอคน  เข้านา            เป็นกรรมการ 
 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด 
     ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

               สั่ง     ณ     วันที่    เดือน              พ.ศ.  
 
 
 
                                                           (................................................................. ) 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยน้ าและพลังงานทดแทน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

  

แบบ (03-1) 



6. ท าแบบ 07 
 

 
สัญญาจ้าง 

                                                                                           สัญญาเลขที่ ..................... 
   หน้าที ่1 ของจ านวน 2 หน้า 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาว กอไก่ 
นามสมมุต ิอยู่เลขท่ี 111/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนยว์ิจัยน้ า

และพลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 135,000 บาท  

(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมค่าประกันสังคม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้ 
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชน์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อบัญชี กอไก่ นามสมมุติ  เลขที่บัญชี 551 – xxxxx – x 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่

ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
ข้อ 3 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 และจะต้องท างาน

ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ถ้าผู้รับจ้างมิได้
ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ
จ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลาหรือ ผู้รับจ้าง
ท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจ
การจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา 
  

แบบ (07) 



สัญญาเลขที่ ..................... 
   หน้าที ่2 ของจ านวน 2 หน้า 

ข้อ  4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้   

ข้อ  5  ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดภาระงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถของตน  
และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น รักษา 

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย      
 ข้อ 6  ผู้รับจ้างตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7  การลาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 ข้อ 8  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญา
นี้ก่อนก าหนดเวลา  คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 
  ข้อ 9 ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ  ในระหว่างการเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที ่มหาวิทยาลัยเร ียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่
ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย                                                  
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่าย
ละฉบับ 
 

ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง     
(ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล) 

 
 ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง 

      (นางสาวกอไก่ นามสมมุติ) 

 
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน       

(........................................................... ) 

 
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน       

 (........................................................... ) 
  



 

 
 

สัญญาจ้าง 
                                                                                           สัญญาเลขที่ ..................... 

   หน้าที ่1 ของจ านวน 2 หน้า 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายประจบ  
สอพอ อยู่เลขที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยน้ าและ

พลังงานทดแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแก่น ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท  

(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าประกันสังคม โดยก าหนดจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน)  

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับจ้าง ดังนี้ 
ชื่อ ธนาคารไทยพาณิชน์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อบัญชี นายประจบ  สอพอ  เลขที่บัญชี 551 – xxxxx – x 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนเงินที่

ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
ข้อ 3 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจะต้อง

ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน ถ้าผู้
รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาหรือมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา
หรือ ผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ ตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา 
  

แบบ (07) 



สัญญาเลขที่ ..................... 
   หน้าที ่2 ของจ านวน 2 หน้า 

ข้อ  4  ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดดังรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้   

ข้อ  5  ผู้รับจ้างตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดภาระงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถของตน  
และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น รักษา 

ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย      
 ข้อ 6  ผู้รับจ้างตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7  การลาของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 ข้อ 8  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญา
นี้ก่อนก าหนดเวลา  คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 
  ข้อ 9 ถ้าผู้รับจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ  ในระหว่างการเป็น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที ่มหาวิทยาลัยเร ียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่
ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย                                                  
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่าย
ละฉบับ 
 

ลงชื่อ…….......................…………………………….ผู้ว่าจ้าง     
(ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนากุล) 

 
 ลงชื่อ………......................………………………….ผู้รับจ้าง 

(นายประจบ สอพอ) 

 
ลงชื่อ…………………………........................……….พยาน       

(........................................................... ) 

 
ลงชื่อ…………………...........................…………….พยาน       

 (........................................................... ) 



หมายเหตุ : 1.  การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  (ดังนั้น การจ้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์น้ าตามตัวอย่าง จึงไม่ต้องท าใบสั่งจ้าง) 

2. สัญญาจ้างทั้ง 2 ฉบับ ต้องติดอากรแสตมป์ ดังนี้ 
2.1 สัญญาจ้างฉบับที่ 1 จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ จ านวนเงินรวม 135,000 บาท 

ติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับ 135 บาท ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท 
2.2 สัญญาจ้างฉบับที่ 2 จ้างผู้ช่วยนักวิจัย จ านวนเงินรวม 160,000 บาท ติดอากรแสตมป์ที่

ต้นฉบับ 160 บาท ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท 
 

7. ภายหลังจ่ายค่าจ้าง ท าแบบ 08   

 บันทึกข้อความ  

 

ส่วนราชการ หน่วยพัสดวุิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจยั  โทร.  46521 
ที่  ศธ 0514.1.61.1/พส.วจ.  วันที่   
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าจ้าง ส าหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ 
[ 1 ]  เรียน ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยน้ าและพลังงานทดแทน 
   
 

 ตามที่ ศูนย์วจิัยน้ าและพลังงานทดแทน ได้รับอนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้างพัสด ุส าหรบังานวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ …(วันที่อนุมัติตาม
แบบ 02)….. คณะกรรมการตรวจรับงาน ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามบันทึกข้อความ ที ่ศธ 0514.1.61.1/....(เลขจากแบบ 02)...ลงวันที่..........................
ได้ท าการตรวจรับงาน ของ..นางสาวกอไก่ นามสมมุติ...ที่ได้จัดส่งตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  
 

[ ส่วนที่ 1 ]  การตรวจรับพัสดุ 
 โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 

รายการที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
1 รายงานผลการปฏิบัติงานของนางสาวกอไก่ นามสมมุติ เดือนมกราคม พ.ศ.2561 1 ฉบับ 15,000.- 15,000.- 
      
      
      
      

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น : (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 1 รายการ 15,000.- 

  
 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

         คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้รับพัสด ุตามรายการ/รูปแบบและรายละเอยีดที่ต้องการไว้เพื่อใช้ในราชการต่อไป  จึงได้ลงลายมือชื่อตรวจ
รับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแลว้     
 1.  (ลงชื่อ) ..........................................................................................ประธานกรรมการ  

           (นางสาวแสนสวย  จริงดิ) 
2.  (ลงชื่อ) ..........................................................................................กรรมการ         
            (...........................................................................................)   

                              
     3.  (ลงชื่อ) .............................................................................................กรรมการ  
                (.............................................................................................) 
 
 
 
 

แบบ (08) 



[ ส่วนที่ 2 ]  การเบิกจ่าย 
เรียน ผู้อ านวนการศูนย์วิจยัน้ าและพลังงานทดแทน 
               พร้อมนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซ่ึงได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ส าหรับงานวิจัย และบริการ
วิชาการ ข้างต้นนี ้โดยขออนุมัติเบิกจา่ยจากงบประมาณ ดังนี ้
 

ชื่อเจ้าหนี ้
ใบเสร็จรับเงิน 

เล่มที่ เลขที่ ลงวันที่ จ านวนรายการ จ านวนเงิน (บาท) 
นางสาวกอไก ่ นามสมมุติ 

เลขที่ผู้เสียภาษี : XXXXXXXXXXXXX 
บัญชีธนาคารเลขที่ : XXXXXXXXXXXX 

1 1 30 ม.ค. 2561 1 14,850.- 

หักภาษี ณ ทีจ่่าย 1% 150.- 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น : (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000.- 

 
 

 
 

คุมยอดเบิกจ่ายล าดับที่................................................. 
………………………………………………………….………………… 

 

 

[2] ทราบและอนุมัติเบิกจา่ยเงินตามเสนอ และให้ด าเนินการแจ้งกองคลังต่อไป 

(ลงชื่อ) ...........................................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(............................................................................) 

  ผู้อ านวยการศูนยว์ิจยัน้ าและพลังงานทดแทน 
              วันที่ ..................................................... 

[1]    เพื่อรับทราบผลการตรวจรับงาน และได้ตรวจหลักฐานขอเบิกจา่ยแลว้
ถูกต้อง เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกลา่วให้แก่  
“นางสาวกอไก ่นามสมมุติ” ตอ่ไป 

 
(ลงชื่อ)...................................................................................

(นางสาวกฎุากรษ ์ทองจันทร์) 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

วันที่ ..................................................... 
 


