
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๒๒/ ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ร)๖๕ หมู่ท่ี ร)๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราซการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖๘ มกราคม ๒๕๖๔ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท 
เพอร์เฟค ครืเอขั่น แอนค์ ออแกไนซ์;ซอร์ จำกัด ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด 
เขียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ มืลำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๘ ซอย ๑๓ ถนนนิมมานเหมืนทร์ ตำบล 
สุเทพ อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ โดยนางสาวสักขณา มณีกุล ผู้รับมอบอำนาจจากนายณีฎฐ์ จักรเกษตร มือำนาจ 
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเขียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ชม. ๐๒๐๒๔๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้าย 
สัญญานี้ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รบจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จัดงาบโครงการแสดงผลงาน และการแข่งขับทักษะ 

วิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน (อบจ.ลำพูน บิทัศบ ๒๔๖๔) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ ณ วัดพระธาตุหริ 
ฦญขัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำ๓ อเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสาร 
แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณีต่างๆ ชนิดดีเพ่ือใช้ในงาน
จ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกสารอับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี
๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานจ้าง จำนวน ๒๑ หน้า
๖.๖ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ หน้า
๖.๕ ผนวก ๕ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที,ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ีให้ใช้ข้อความในสัญญาน้ีบังคับ 
และไนกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ 
ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหายหรือค่าไข้จ่ายใดๆ เพ่ืมเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังส้ิน

(ลงซื่อ)........................Z .................................ผู้ว่าจ้าง (ลงซ่ือ).
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ใบขณะทำสัญญาบี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ดามลำเนาใบเสร็จรับเงิน องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ลงวันที' ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑ ๑ ,0 0 0 .0 0  บาท (หนึ่งหมื่นหนี'งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับ 
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฎิบ้ตตามสัญญาบี้

กรณีผู้รับจ้างใข้หนังสือคํ้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกับดังกล่าวจะ 
ต้องออกโดยธนาคารที,ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที'ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกันที,ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวับ 
ครบกำหนดความรับผิดใบความชำรุดบกพร่องดามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ดามข้อบี้ ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้าง 
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒ ๒©,000.00 บาท (สองแสนสองหมื่น 

บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพื่ม จำนวน ๑๔,๓๙๒.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นสื่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)
ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและ 
ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก'ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา 

ค่าจ้าง ตามสัญญาที,ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากทื่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วง

หน้าเป็น......... -......... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
น้ัน ดังต่อไปบี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาบตามสัญญาเท่านั้น หาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นางสาวสักฃณา มณีกุล)



เป็นไปตามข้อ ๕.® ภายใบกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายใบกำหนด ๑(ะ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า'นบคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังดับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ะ.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม‘ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืบเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด 
เพื่อชดใซ้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ชองจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวน 
เงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ 
เหลือท้ังหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อซดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ะ.(ะในกรก่นที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเก็บกว่าจำนวนเงินที,ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน 
ใต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ะ.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแดใบกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีลิทธิฃอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าบางส่วนให้แก'ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป 
แล้วน้ัน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา 
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๖) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า 
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง 
มีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวับท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภาย'ใน,วับท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาบภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือดกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชองคผะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทีจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า 
ทำงาบของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิชองผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก 
ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดขอบในความชำรุดบกพร,ลงของงาบจ้าง
เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีท่ีมีการ

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหดชำรดบกพร่องหรือเสียหายเกิดข้ึนจากการจ้างเมี
1 i f  andOrga nizerco..Ltd.
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วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความขำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้น๓ ดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอับเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ 
ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิซา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที,เรียบร้อยโดย 
ไม่ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการบี้ท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด ร)๕ (สิบห้า) วับ 
นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใบเวลาที,ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้าง 
มีสิทธิที่จะทำการบั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานบั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใบ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนี'งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเช้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายบั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการบั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาบบั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับ 
ผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม,ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางาบทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งาบแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวบั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือซองตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงบั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่า'ผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 
สัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัตงานของผู้รับจ้างช่วง 
ด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อับเกิดแก่งาบที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายบั้นเกิดจากความผิดของ 
ผู้ว่าจ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อบี้จะสิ้นสุดลงเมือผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากบั้บผู้รับจ้าง 
คงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่าบั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อับเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาบี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เทือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายบั้บๆ ตลอดจบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

(ลงขื่อ)...................... $̂..'.̂ ใโ..................... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาใบอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอึ,นใดแก,ลูกจ้างดังกล่าวใบวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา 
เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้าง'ของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง 
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกับภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายที,คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอนที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง
เมือผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงาบจ้างที่ล่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลัก 

ฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เฟ้อผู้รับจ้างน่ามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างาบจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างล่งมอบไม,ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง 

สิทธิท่ีจะไม่รับงานจ้างน้ัน ในกรณีเช่นว่าบี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใซ้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ 
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะน่ามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาล่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือ 
ลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ©๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงาบจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการหางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เฟ้อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย 
ผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เฟ้มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ©an ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒๐,0๐ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ 
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาบให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ 
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาบล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ 
อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้วำจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา 
ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ร)๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่า,จ้างอาจ,ท0' ( ง ^ tf f iS d fc b Q M 'แสร็จ

HZ'
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..................................................................ผ ้ว่าจ้าง
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ก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น 
สมควร บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ัง 
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นใบการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก,ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใบ 
กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ซดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ 
เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที,จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องช้าระ หรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที'บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแล้วยังไม,เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช้าระส่วนท่ีเหลอี ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 
น้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืบให้แก,ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่ลามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงือบไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือ'ของด,หรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ใบการที่จะซอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงือบไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจซองผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมีอและ 

อุปกรณ์’ที่ด้องนำเช้ามาเพื่อ'ปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเช้ามาเองหรือนำเช้ามาโดยผ่านตัวแทบหรือ 
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ้งฃองนั้นต้องนำเช้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดีบเรือที,มีเรือไทยเดีบอยู่และสามารถให้บรืการรับซนได้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีมสิทธิเซ่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทคมายังประเทศไทยเว้น แต่จะ
ไทยหรือเป็นซองที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุถู?^^^','’̂ i&f^

(ลงซือ)........................โโโ..............................ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)
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ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบ'บใด
ใบการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่ง,ของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 

ใบตราส่ง (Bill of lad in g ^รือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหริอเรือที,มีสิทธิเช่นเดียวกับเรีอ 
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงาบด้วย

ในกรณีที'ส่ิง,ยองดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น 
เดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน 
ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนึ่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีชยนาวี 
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีทีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาบดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงิน 
ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติลูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกับ คู,สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือขื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู,สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงขื่อ)................... บั...........................................ผู้ว่าจ้าง
(นายวีขัย บุญอุดมพร)

..ผ้รับจ้าง
.บุ''''* *> < * *» * * * * ท  mj a ท t o ร่อ 0 iQaj 1 .ร ่น ,1J S0300 เบา งสาวล้กขเนา มณีกุล)

, , 1 ( เ J(ลงซอ)..............................๔ . " . . . : ทุ................................พยาน
(บางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ)

(ลงขื่อ).................................. ร ^ . . .................. พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)
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