
 

ตัวอยาง 
สัญญาจางทาํความสะอาดอาคาร 

 
สัญญาเลขที…่…………./…………… 

สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ ……………………………ตําบล/แขวง.……….อําเภอ/เขต……………
จังหวัด………………เมื่อวันที…่……เดือน…………….พ.ศ. ……… ..ระหวาง….……………..โดย
……………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”ฝายหนึง่ กับ…………………ซึ่งจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล ณ…………………..มีสํานักงานใหญตัง้อยูเลขที…่………………ถนน…………….…….
ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต……...………จังหวัด…………………โดย…………..………...
ผูมีอํานาจนามผูกพนันิติบคุคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัท…………….
ลงวนัที…่…..เดือน………พ.ศ. ….แนบทายสัญญานี ้ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึง่ 

คูสัญญาไดตกลงกนัมีขอความดงัตอไปนี ้
 
ขอ 1. ผูวาจางตกลงจางผูรับจางใหทาํความสะอาดอาคาร…………...………………………..

ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……………………โดยมีรายละเอยีด
และเงื่อนไขตามที่ระบุไวในสัญญาขอ 9 และผูรับจางใหถูกตองครบถวนตามสัญญาทุกประการมี
กําหนดเวลา………..เดือน นับต้ังแตวันที…่……….เดือน………………พ.ศ. ……….ถึงวันที…่...เดือน
………………พ.ศ. ……….…เปนราคาคาจางทัง้สนิ……………….บาท (……………………) 

 
ขอ 2. ผูรับจางตกลงรับจางทําการตามสญัญาขอ1. โดยตองจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มี

ความสามารถปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย ใชวัสดุเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณทาํความสะอาดชนิด
ดี โดยผูรับจางเปนผูออกคาจายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจางตามสัญญานี ้ ดวยความประณีต
เรียบรอยจนสิ้นอายุสัญญา ยกเวนน้าํและไฟฟา ซึ่งผูวาจางยินยอมใหใชพอสมควรแกการปฏิบัติงาน
ตามสัญญา ขอ 1 รวมทัง้สถานที่เก็บเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณตาง ๆในการทาํความสะอาด ซึ่ง
ผูวาจางเปนผูจัดหาให แตผูรับจางตองจัดกุญแจ และตองรับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุ 
อุปกรณที่นาํไปเก็บไวในสถานที่ดังกลาวดวยตนเอง 

 
ขอ 3. ในวันทาํสัญญานี้ผูรับจางไดนาํหลกัประกันเปน………………………………………… 

………………………………………………………………………….เปนจาํนวนรอยละ………..ของราคา
คาจางเปนเงินจํานวน……………….บาท(……………….)มามอบไวแกผูวาจางเพื่อเปนประกนัความรับผิด 
ในการปฏิบัตติามสัญญา โดยมีอายกุารประกันตลอดไปจนกวาผูรับจางจะหลุดพนัจากหนาที ่ และความ



 

รับผิดตามสัญญานี ้ และหากจํานวนเงนิในหลกัประกนัถูกหกัลดนอยลดนอยลง เพราะผูรับจางตองรับผิด
ชําระคาปรับ หรือคาเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญานี้ไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางสัญญา 

หลกัประกนัทีผู่รับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึง่ ผูวาจางจะคนืใหเมือ่ผูรับจางพนจากความผิดและ
ขอผูกพันตามสัญญาแลวทกุประการ 

 
ขอ 4. ผูวาจางตกลงชาํระคาจางเปนงวด งวดละหนึ่งเดือน รวมทั้งหมด…………………....งวด 

ในอัตรางวดละ………………..บาท (………………) โดยผูวาจางจะชาํระคาจางใหผูรับจางหลังจากผูรับจาง
ไดทํางานเสร็จเรียบรอย และผูวาจาง หรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงาน ที่สงมอบในแต
ละงวดเรียบรอยแลว 

 

ขอ 5. ผูรับจางสัญญาวาจะเริ่มลงมือทาํงานจางตามสญัญาขอ 1 ณ……………………………
ตําบล/แขวง…………………..…อําเภอ/เขต………………………จังหวัด……...………………..ตั้งแตวันที่
…………………….…เปนตนไป และส้ินสุดในวนัที…่….…..……..โดยผูรับจางจะสงพนักงานตาม
รายชื่อที่แจงใหทราบลวงหนา มาทาํความสะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียดและเงื่อนไขตาม
เอกสารแนบทายสัญญานี ้

กําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามที่ระบุในรายละเอียด ที่แนบทายสัญญานี้ สวนการทํา
ความสะอาดเปนรายเดือน ใหนับระยะเวลาแรกตั้งแตวันที่กําหนด ใหเร่ิมลงมือทํางานดังกลาวเปนตน
ไป และใหนับระยะเวลาตอ ๆ ไปต้ังแตวันตอจากวันสดุทายแหงระยะเวลากอนนัน้ โดยใหนับวนัหยุดทาํ
การและวนัหยดุประจําสัปดาหรวมดวย 

 
ขอ 6. ในกรณพีนกังานของผูรับจางไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนตามที่

กําหนดไว ในรายละเอยีดแนบทายสัญญา ทั้งสองฝายตกลงใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
6.1 ถาไมมีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงาน ไมครบจํานวนในวันใด ผูรับ

จางยอมใหผูวาจางหักเงินคาจาง ที่จะไดรับตามอัตราคาจางขั้นต่ําตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขต
กรุงเทพมหานครในวันนั้น และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคาที่ตกลง
จางทั้งหมดตามสัญญานี้ แตไมต่ํากวาวันละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) นับต้ังแตวันที่ไมมีพนกังาน
มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัตงิานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมพีนักงานมาปฏบิัติงานครบจํานวน 

6.2 ถาไมมีพนักงาน ของผูรับจางมาปฏิบัติงาน หรือมาแตไมปฏิบัติงาน สามวันติดตอกัน 
นอกจากผูรับจางจะตองรับผิดตามขอ 6.1 แลว เมื่อผูวาจางไดแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางยัง



 

ไมดําเนนิการแกไข หรือจัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานใหครบตามสัญญาภายใน ……….วัน ผูวาจางมีสิทธิ
บอกเลิก 

การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญา ตามความในขอ 6.2 นั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดตามสัญญานี ้

 
ขอ 7. ในการทํางานจาง ถาเกิดความเสียหายใด ๆ ไมวาจะเกิดขึ้นแกบุคลากรของผูวาจาง

หรือบุคคลภายนอก ซึ่งกอใหเกิดความชาํรุดบกพรองเสียหาย หรือการสูญหายแกทรัพยสินของผู
วาจางหรือของบุคลากรของผูวาจาง หรือของบุคลากรภายนอก อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทําหรือ
ละเวนการกระทําของผูรับจาง พนักงาน หรือบุคลากรของผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชดใช
คาเสียหาย ใหแกผูวาจาง หรือบุคลากรของผูวาจาง หรือบุคคลภายนอก ตามจํานวนที่เสียหายจริง 
ภายในระยะเวลาที่ผูวาจางกําหนด 

 
ขอ 8. ในกรณีที่ตัวผูรับจางเอง หรือพนักงานของผูรับจางทํางานจางบกพรองโดยทําไวไม

สะอาดก็ดีไมเรียบรอยก็ดี ใชวัสดุอุปกรณหรือน้ํายาที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไมดี หรือ
ทําไมถูกตองตามสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี เมื่อผูวาจางแจงใหผูรับจางทราบแลว ผูรับจางจะตองรีบแกไข
งานที่บกพรองใหเรียบรอยโดยเร็ว โดยไมคิดคาจาง คาวสัดุอุปกรณ คาแรงงานหรือคาใชจายอืน่ใดจากผู
วาจางอีก ถาผูรับจางไมรีบดําเนนิการแกไข หรือไมปฏิบัติภายใน………………วนั ตามที่ผูวาจางยงัไมใช
สิทธิบอกเลกิผูรับจางยอมใหผูวาจางดําเนินการดงันี ้

1. ระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจางเห็นสมควร 

2. ยอมใหผูวาจางเปรียบเปนรายวันในอัตราวันละ……..………บาท(…………………..) 

นับแตวันที่ผูรับจางผิดสัญญาจนถึงวันที่ผูรับจาง ไดแกไขงานที่บกพรองใหเรียบรอยตามสัญญา หรือ
วันที่บอกเลิกสัญญาในเมื่อผูวาจางเห็นวาผูรับจาง ไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ใหผูวาจางมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได 

3. ใหบุคคลอื่นทาํงานแทนผูรับจาง โดยผู รับจางตองรับผิดในคาใชจาย ที่ผูวาจางตอง
เสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชงิ 

4. เรียกคาเสียหายใด ๆ อันพงึมี 
 
ผูวาจางมีสิทธิหักเงินคาจาง ที่ยังไมไดจายแกผูรับจางไวเพื่อชําระคาปรับหรือคาเสียหายที่ผู

รับจางตองรับผิดตามสัญญานี ้ แตถาจํานวนเงินคาจางไมเพียงพอใหหกัชําระหนี ้ ผูรับจางยินยอมใหหกั
จากหลักประกันสัญญาไดทันทีอีกดวย 



 

ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหพนักงานของผูรับจางปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยตามสัญญา
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏวาพนกังานของผูรับจางปฏิบัติงานไมเรียบรอย มีความ
ประพฤติไมเหมาะสม ผูรับจางยนิยอมเปลี่ยนพนักงานใหใหม หรือแกไขอุปสรรคขอขัดของของการ
ปฏิบัติงานจางตามที่ผูวาจางไดแจงใหทราบภายใน……………วัน 

ผูรับจางตองแจงรายชื่อ ทีอ่ยูปจจุบัน และภาพถายบตัรประจําตัวประชาชน ของผูควบคุมงาน
และพนักงาน ที่มาทาํงานจางทั้งหมดทุกคนตามสัญญา ใหผูวาจางทราบในวันทาํสัญญานี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง ก็ตองแจงใหผูวาจางทราบกอน มาทาํงานทุกครั้ง และในระหวางที่ปฏิบัติงานจะตองติดปาย
ชื่อตามที่ผูวาจางออกให 

ในกรณีที่ผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจาง ไดแจงใหผูรับจางเปลีย่นตวัพนักงานหรอื
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ น้าํยา เครื่องมือเครื่องใช ผูรับจางตองปฏิบัติตาม โดยไมทักทวงใด ๆ ทั้งสิน้ 

 
ขอ 9. สัญญานี้มีเอกสารรายละเอยีดประกอบสญัญาซึง่ใหถือวาเปนสวนหนึง่ของสญัญา ดังนี ้

ขอ 9.1 รายละเอียดแนบทายสัญญาวาจางทําความสะอาดอาคาร……………………………. 
…………………………..…………จํานวน……………..……..หนา 

ขอ  9.2 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ  9.3……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ในกรณีที่ขอความในเอกสารแสดงรายละเอียด ประกอบสัญญาขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ให
ใชขอความในสัญญานี้บังคบั 

ถาสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใด ที่มิไดระบุไวในรายละเอียด แนบทายสัญญานี้ แตเปนการ
อันจาํเปนตองทําเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณถูกตอง ตามวัตถุประสงคแหงสัญญานี ้ ผูรับจางตองจัดทํา
การนัน้ ๆ ใหโดยไมคิดเอาคาตอบแทน เพิ่มเติมอีกแตอยางใด 

 
ขอ 10. ผูรับจางจะเอางานทั้งหมด หรือสวนหนึง่สวนใด แหงสัญญานีไ้ปใหผูอ่ืนรับจางชวงทําโดย

ไมไดรับอนุญาต เปนหนงัสอืจากผูวาจางไมได ในกรณีผูรับจางไดรับอนุญาตดงักลาว ผูรับจางยงัตอง
รับผิดชอบงาน ที่ไดจางชวงไปนั้นทุกประการ 

ผูรับจางจะโอนผลประโยชน หรือสิทธิเรียกรองทั้งหมด หรือสวนหนึ่งสวนใด ตามสัญญานี้
ใหแกบุคคลอื่น โดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือ จากผูวาจางกอนมิได 

 



 

ขอ 11. ผูรับจางตองจัดใหมีผูควบคุมงาน….……….คน เพื่อควบคุมการทาํงานใหเปนไปตาม
สัญญานี ้และเพื่อเปนตวัแทนในการประสานงานกับผูวาจางคําสั่งใด  ๆหรือหนงัสือแจงเรื่องใด  ๆอันเกีย่วของกับ
สัญญานี ้ที่ผูวาจางไดแจงแกผูควบคุมงานนัน้ ใหถือวาไดแจงแกผูรับจางแลวโดยชอบ 

 
ขอ 12. ในกรณีที่ผูรับจางตั้งตัวแทนไปควบคุมงานตามขอ 11 ถาผูวาจางขอใหเปลี่ยนตัวผู

ควบคุมงานใหม ผูรับจางยินยอมเปลี่ยนตัวใหทันที โดยจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจาง ถาผู
รับจางจะเปลีย่นตัวผูควบคุมงาน ตองแจงชื่อผูนัน้ใหผูวาจางทราบลวงหนาเปนหนงัสอืทกุครั้งดวย 

ในกรณีที่เกิดปญหาแรงงานผู รับจาง ผู รับจางจะยกเหตุที่มีปญหาแรงงาน มาเปนเหตุ
สุดวิสัยหรือมาเปนขออางทีจ่ะเปลี่ยนแปลง แกไข หรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึง่ขอใดมิได 

 
ขอ 13. ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานไวประจํา ณ ที่ทาํการจางนี้ใน

เวลาที่ผูรับจาง เตรียมการหรือกําลงัทาํงานจางนี้อยู ก็ดีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานมีสิทธิ 
จะเขาไปตรวจงานไดทุกเวลา ผูรับจางหรือผูแทน ของผูรับจางตองใหความสะดวก และชวยเหลือ
ตามสมควร 

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานแทนคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหาทําใหผูรับ
จาง พนจากความรับผิดตามสัญญา ขอหนึ่งขอใดไม 

 
ขอ 14. ผูวาจาง มีสิทธทิี่จะทําการแกไข เพิ่มเติมหรือลดงานจากรายละเอียด แนบทายสัญญาได

ทุกกรณีโดยไมตองเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานตองทําความตกลงกันใหมเปนหนังสือ และถา
จะตองเพิม่หรือลดเงินหรือยดืเวลาออกไปอีก ก็จะไดตกลงกนั ณ บัดนัน้ 

 
ขอ 15. ในกรณีที่ผูวาจาง ใชสิทธิบอกสัญญา เพราะเหตุที่ผูรับจางผิดสัญญา ตามความใน

สัญญาขอ 6.2 หรือขอ 8. แหงสัญญานี ้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหลักประกันสัญญา ตามสัญญาขอ 3 
ทั้งหมด และผูวาจางมีสิทธทิี่จะจาง ผูอ่ืนทํางานตอไปได โดยผูรับจางยินยอม ใหผูวาจางเรียกเอาคาจาง
สวนที่เพิม่ข้ึนเพราะการจางบุคคลอื่นทําการนี้ตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณจากผูรับจาง นอกจากนัน้ 
ผูรับจางยนิยอมให ผูวาจางเรียกคาเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีข้ึนจากการผิดสัญญาของผูรับจางไดอีก
ดวย 

 
ขอ 16. ในกรณีที่ครบกําหนดสัญญาจางนี้แลว หากผูวาจางมีความจําเปนตองจางผูรับจางให

ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาจางตอไป ผูรับจางยินดีปฏิบัติตามสัญญาจางตอไปอีกมีกําหนดไมเกินหนึ่งเดือน ใน



 

อัตราคาจางและเงื่อนไขเดิม โดยผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กอน
ครบกําหนดสัญญา 

 
ขอ 17. ผูวาจางหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผูควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงานให

เปนไปตามที่ระบุในสัญญาและรายละเอยีดที่แนบทายสัญญา โดยมสีิทธิส่ังการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จางนี้
ไดและผูรับจางตองปฏิบัติตามคําสัง่นัน้ทกุประการ 

 
ขอ 18. การวินิจฉัยวาผลงานที่ผูรับจางทํานั้นเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามสัญญาหรือตาม

ความประสงคของผูวาจางหรือไมก็ดี อยางไรเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด
หรือความบกพรองของฝายผูวาจาง หรือพฤติการณอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายก็ดี 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวดวยเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี ้ หรือ
เกี่ยวพนักับสัญญานี้ไมวาปญหานั้นจะเกดิขึ้นในระหวางดําเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการ
จางตามสัญญานี้ส้ินสุดลงหรือภายหลังจากที่ผูรับจางทิ้งงานก็ดี ผูรับจางยอมใหถือเอาคําวินจิฉัยของผู
วาจางเปนเดด็ขาด และผูรับจางยอมผูกพันตนตามผลแหงคําวินิจฉัยนัน้ทกุประการ  

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี ไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน และเก็บไว
ฝายละฉบับ 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผูวาจาง 

(………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….ผูรับจาง 

(………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 

(………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………….พยาน 

(………………………………………..) 
 
 


