
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒<£๖๕

สัญญาฉบัาบน้ี'ทำ'ข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือวันท่ี 
๑๑ พฤศจิกายน๒๕๖๔ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยบายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฎิบ้ติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ’'ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนี้ง กับ ร้านสวนบ้านศิลป การเกษตร 
อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ท่ี ๗ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยนายสิทธิภักดิ้ ศิลประเสริฐ ผู้ถือบัตรประจำตัว 
ประซาขนเลขที่ ๑๕๑๐๑๐๐๒๑๖๒๓๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง 

คู,สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความตังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการ'ปรับปรุงภูมิ'ทัศน์'พ้ืนท่ีเหมืองล้ีมี'รัก ตำบลล ี้. 

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ พื้นท่ีเหมืองลี้มืรัก ตำบลลี้ อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่ง 
สัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ในงาน
จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาตังต่อไปนี๋ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.® ผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า /
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ หน้า y
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกันสัญญา จำนวน ๑ หน้า /

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ชัดหรือแย้งกับข้อความใบสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใบสัญญานี้บังคับ 
และใบกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาชัดแย้งกับเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด^เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๐๒.๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืน 

แปดร้อยสองบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ 
ตามสัญญานี้

(ลงซ่ีอ)
■ (นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง . น .  ^ใก £/) /I สํ 1,(ลงซอ)................... t . . . . . . . . . . . . . .....................ผู้รับจ้าง
- (นายสิทธภิ ักด ิ้ ดีลประเสริฐ)



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกันดังกล่าว 
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวีธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดกิไต้ และจะต้องมีอายุการ 
คํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นช้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถีงความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กิตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน 
ครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม,ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพื่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ฝ (เจ็ด) วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับ 
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมือผู้รับจ้าง 
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

จ้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑๖,๐๒๔.๐๐'บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหก

พันยี่สิบล่ีบาทถ้วน) ขึ้งไต้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม จำนวน...........-.............บาท (ถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างโต้ปฎินัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบ 
ถ้วนแล้ว

จ้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขึ้งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที1ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

เป็น.......... -........ เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
น้ัน ดังต่อไปน้ี

๕.ร, ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบ้ติงานตามสัญญาเท่านั้น 
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันใบทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่า 
จ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่า 
ไต้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดง 
หลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจาก 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงซ่ือ) ..... ะ ? ร ิ! ......
(นายวีชัย •บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงช ื่อ)..................^ .? '• .^ .ก.นี้................ ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิภฑด คืลประเสริฐ)



๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด 
เพื่อขดใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินพื่หักไว้จะครบตามจำนวน 
เงินพื่หักค่าจ้างล่วงหน้าพื่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อขำระหนี้หรือเพื่อขดใข้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก,ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใข้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจาก 
วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแตในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
ไปแล้วนั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่ 
มาวางให้แก,ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ขึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า 
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ใบแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง 
มีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดน้ันได้

ข้อ ๖  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายในวับที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องท่างานให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมีใด้ลงมีอท่างานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถท่างานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท่างานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า 
ท่างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑๘0 (หนึ่งร้อยแปดสิบ), 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ขื่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจาก 
การใช้วัสดุท่ีไม่ถูกต้องหรือท่าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท่าไม,ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบท่าการแก้ไข ให้เป็น

(ลงช่ือ) ผู้ว่าจ้าง (ลงช ือ).................(’..('น้ี...............................ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิภักดิ้ คืลประเสริฐ)(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีท้ังสับ หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ร)๕ 
(สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้!ขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนี้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใข้จ่ายเองทั้งสัน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข 
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ๋งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ 
รับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ซดใข้ค่าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาไต้

ข้อ ๘ การจ้างชํวง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนที่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฟ้า'ฝืนความใบวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก'ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง 
ด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก'งานที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวลัยกิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืบดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสันสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซี่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใบข้อ ๗ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถ็งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก' 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข ้อ®๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงช่ือ) ผู้ว่าจ้าง (ลงช่ือ) l i ft ' }
(นายสิทธิภักดี'' คืลประเสริฐ)

ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา 
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง 
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาบโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวง'ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณความเสียหายที่คิดค่าสิบไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกับภัย 
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก,ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑® การตรวจรับงานจ้วง
เมื่อผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลัก 

ฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฎว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซ่ึง 

สิทธิท่ีจะไม่รับงานจ้างน้ัน ในกรณีเช่นว่าบี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ 
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่า 
ปรับไม่ไต้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจใบรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฎิบ้ต 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย 
ผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพื่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีไต้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๑๖.๐๒ บๆท (สองร้อยสิบหกบาทสองสตางค์) นับถัด 
จากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
นอกจากบี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานส่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ 
ดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีใต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎินัติตามสัญญา 
ต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใข้สิทธิบอกเลิกสัญญาและไข้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ 

ก็ไต้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฎิบ้ตตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น

(ลงซ่ือ)
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงซือ)..............^ ..r. ^บ ี้.ซ ึ่ท ั้....................ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิภักด คิลประเสริฐ)



สมควร บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผดขอบในค่าเสียหายขึ้งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ัง 
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ขึ้งผู้ว่าจ้างจะทักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก'ผู้รับจ้างก็ไต้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่างรับ ค่าเสียหาย และค่าใข้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใข้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเซิงภายในกำหนด (ริ)๕ 
(สิบห้า) วัน นับสัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องซำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
น้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สืบห้า) วัน นับสัดจากวันทึ๋Iต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ใบกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม'ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขึ้งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามนอนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานึ๋ไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพีอของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สืบห้า) วันนับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม'ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรืยกร้องในการที่จะของด 
หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไบเโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ 
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ขึ้งมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพีนิจของผู้ว่าจ้างทีจะพิจารณา
ตามที่เห็บสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเช้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครืองมีอและ 

อุปกรณ์ที่ต้องนำเช้ามาเพิ่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเช้ามาเองหรือนำเช้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ 
บุคคลอ่ืนใด ถ้าสี,งของน้ันต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดีนอยู่และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใข่เรือ 
ไทยหรือเป็นของที'รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นไต้ ท้ังน๋ีไม'ว่าการส่ังหรือนำเช้าส่ิงของดัง 
กล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงช่ือ)
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงซื่อ)............... ........................................ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิภักดี'' คืลประเสริฐ้)



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก,ผู้ว่าจ้าง ถ้างาบนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill of lading)หรอสำณาใบตราส่งสำหรับของนั้น ขึ้งแสดงวำได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือ 
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที'สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซี่งแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นใต้ หรือหลักฐาน 
ซี่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศบเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีซยนาวี 
แล้วอย่างใดอย่างหนื่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนื่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม,รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่า 
จ้างเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงขื่อ)...................... น้ัโนี....................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวีฃัย บุญอุดมพร)

(ลงขื่อ).................... Î}i. a..1!.!...................................... ผ ูร้ับจ้าง
(นายสิทธิภักดี้ ศิลประเสรืฐ)

(ลงขื่อ)................. L t .r r ...:^..^!........................พยาน
(บางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ).. า£. ^(ลงข่ือ).. ..พยาน

(นางสาวโซติกา พันธุเศษ)
เลขทีโครงการ ๖๔๑๐๗ร๙๔๐๐๒ 
เลขคุมสัญญา ๖๔๑๑๒๔๐๐๒๔๗๒


