
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๗๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมองลำพูน จังหวัดลำพูน เมือวันที่ เอ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ร;๓๗/๒๕๖๔ 
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวับที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตำสั่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวับที' ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขึ้งต่อไปใบสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง 
กับ บริษัท เชียงใหม่กอล์ฟ แอบค์ คันทรีคสับ จำกัด ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาบใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๓๖ หมู่ ๔ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดย 
บายพงษ์พันธ์ ราชจำเริญ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองชอง สำนักงาบทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฌบาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๒๒๐๕๗๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และ 
หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แบบทำยสัญญานี้ ขึ้งต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้รับจ้าง" อํกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาไค้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลลบามกีหากลางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไชแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนื้Iห้ถือเป็นส่วนหนึ่งชองสัญญานี้ 

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงาน จำบวบ ๓ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบันทีกต่อรองราคา จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๕ ผนวก ๕ สำเบาใบเสร็จรับเงินคํ้าประกับสัญญา จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๓ แผ่น 

ความใดใบเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ฃัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความใบสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาชัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ตำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็น 
ท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเลียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาบและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใบงาบจ้าง
ตามสัญญานึ่

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตาม,5'" 1" ,'1
ใบขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้าง' บเงิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมี’นลีพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) ขึ้งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างฺพามสัถุf a  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
ลัญญานี้
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กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคํ้าประกับดังกล่าวจะต้อง 

ออกโดยธนาคารที'ประกอบกิจการใบประเทศไทย หรีอโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณีขย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรือ 
อาจเป็นหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้าประกับตลอดไปจนกว่าผู้รับ 
จ้างพ้นช้อผูกพันตามสัญญาบี้

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหบี้ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงจองผู้รับจ้าง 
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถีงความรับผิดของผู้รับ 
จ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบ 
กำหนดความรับผิดใบความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ 
หลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำบวบครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใบ ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวับที่Iต้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกับที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามช้อบี้ ผู้ว่าจ้างจะคีบให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก 
ข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาบี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเถ้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำบวบ ๓๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสืบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอินๆ และ 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาบทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ 
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำบวบเงิน - บาท ซี่งเ,ท,ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง 

ตามสัญญาที่ระบุไว้ใบข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น 

หนังสือคํ้าประกับหรือหนังสือคํ้าประกับอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าบี้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะ 
กระทำตามเงื่อนไขอับเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปบี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับ 
จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืบ 
จากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าไต้เป็นไป 
ตามข้อ ๕.๑ ภายใบกำหนด ๑๕ (สืบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดัง 
กล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สืบห้า) วับ ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับ 
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก,ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคีบเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อ 
ชดใช้คีบเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างใบแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำน^ม่งิฟf หก 
ค่าจ้างล่วงหน้าที'ผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหม่น 

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อขดใช้
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืบเงินค่าจ้างล่วงห^
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๕.๕ ใบกรณีที่มีการ'บอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ 

หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก,ผู้ว่าจ้างภายใน ฝ  (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันได้รับ 
แจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

£ .๖  ผู้ว่าจ้างจะคีบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ 
ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปนั้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
บางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืบหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้นโดย 
ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับ 
จำบวบเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีลืทธิขอคืน 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลืหธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาบที่รับจ้างภายใบวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะด้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ 

ภายใบวับที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมีอทำงานภายใบกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
หรือมีเหตุให้เซื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใบกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับ 
จ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฎิบ้ตตามคำสั่งของคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ 
ด้วย การใข้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างด้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ใบกรณีที่มีการบอก 

เลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใบกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับ 
มอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่!ม่ถูกต้องหรือ 
ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที,เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดย 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ใบการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วับ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม'ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือ 
จ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ใบกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม,อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใบ 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแถั!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซม 
ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใข้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่บให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด 
ตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประถันการปฏิบัติตาม



ข้อ ๘ การจ้างช ่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่ 

บางส่วนที่ไต้รับอนุญาคเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแต้ว การที่ผู้ว่าจ้างไต้อนุญาตให้จ้างช่วงงาบแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับ 
จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความประมาทเลินเล่อ‘ของ 
ผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทบหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแต่บางล่วบโดยฝ่าบนความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น 
จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้ร ับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบ้ติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงาบของผู้รับจ้างช่วงด้วย 
(ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานทีผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด 
ขอบโดยซ่อมแซมให้คืบดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ 
ความรับผิดของผู้รับจ้างตังกล่าวในข้อนี้จะลิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงาบครั้งสุดท้าย ขึ้งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงใบ 
กรณีขำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตังกล่าวในข้อ ei เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใบความเสียหายใดๆ อับเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถีงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใข้ค่าเสีย 
หายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก,ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก,ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือทำ 

สัญญาไว้ต่อลูกจ้างตังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก'ลูกจ้างตังกล่าวใบวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่า 

จ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก,ลูกจ้างของผู้รับจ้างตังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำบวบนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับ 
จ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกับภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนทีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้งปวง 
ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ใบกรณีความเสียหายที่คืดค่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมาย ขึ้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือ 
ภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาบ ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม้ประกับภัยตังกล่าว 
พร้อมทั้งหลักฐานการขำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑® การตรวจรับงาบจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ล่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐาน 

การรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฎว่างานจ้างทีผู้รับจ้าง^มอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ขึ้งสิทธิที่ 

จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผ ู้ร ับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถ ูกต้องตา^ญ4^ล้วยล่'1โจ้ข้ายข0 'พู้ร ้,'บข้า'310'3 และระยะเวลาที่เสีย 
ไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาล่รุมอบงานุเรรBามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ไต้

ป ีโ ร
ผ้ว ่าจ ้าง
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ผ้รับจ้าง



๔
ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจลอบและทำความเข้าใจใบรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า 
รายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างดกลงที่จะปฏิบัติตาม 
คำวินิจรัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจรัยดังกล่าวให้ถี่อเปีบที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิด 
ค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไมใด้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จภายใบเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะด้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔ ๙๐.0๐ บาท (ลี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จบถึงวับที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง 
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาบล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำบวบค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ใบระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม'สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อ 
ไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งช้อเรืยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมอครบกำหนด 
เวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจบถึงวับบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจบแล้วเสร็จก็ได้ 

และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็บสมควร 
บอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายขึ้งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพื่ม 
ขึ้นใบการทำงาบนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ขึ้งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใบกำหนด ๑๔ 
(สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่า 
จ้างมิสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ด้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จบครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น 
ภายใบกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วับ นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมิเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้าง 
จะคืบให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา
ใบกรณีที'มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์ 

อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขึ้งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาบี๋ได้
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสิชุให้ผ้ว่i f างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา 
ทำงานออกไปภายใน ๑๔ (สิบห้า) วับนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือเพทกำหนด'ใบกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ผ ้ว ่า,จ้าง ผ้รับจ้าง



๖
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ใบการที่จะของด 

หรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงือบไขใดๆ ท้ังสืบ เว้บแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย 
ผู้ว่าจ้าง ซ่ึงมีพสักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างหราบดี อยู่แล้วทั้งแต่ด้บ

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหบดเวลาทำงาบตามวรรคหนึ่ง อยู่ใบดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็บลมควร

ข้อ ๑๗ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญาบี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมีอและ 

อุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบ้ติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคล 
อ่ืนใด ถ้าสิ่งของบี้บต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใบเล้บทางเติบเรือที่มีเรือไทยเติบอยู่และลามารถให้บรืการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสืทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าทำก่อนบรรทุกของบี้บลงเรืออื่บที่มีใข่เรือไทยหรือเป็นของที่ 
รัฐมนตรืว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งบี้ไม่ว่าการลั่งหรือนำเข้าสิ่งของตังกล่าวจากต่างประเทศ 
จะเป็นแบบใด

ในการส,งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างาบบี้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง 
(Bill o f lad in g ^ รือลำเนาใบตราส่งลำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที'มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่า 
จ้างพร้อมกับการส่งมอบงาบด้วย

ในกรณีที่สิงของตังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียว 
กับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่า 
ได้ข่าระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีชยนาวีแล้วอย่างใดอย่าง 
หนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตังกล่าวใบวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะ 
ขอส่งมอบงาบตังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับข่าระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาบตังกล่าวไว้ก่อน และข่าระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับ 
จ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตังกล่าวแล้วได้

สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ 
ลงลายมีอซึ่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
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