
สัญญาจ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ๑รท่๒ £๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายริขัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราขการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี 
๔๓๗/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เม'ษายน ๒๔๖๔, ตำส่ังๆ ท่ี ๗๙๐/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ และตำส่ังๆ ท่ี 
๗๑๖/๒๔๖๔ ลงวันท่ี ๑ มืถุนายบ ๒๔๖๔ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายปกังกร อัศวพิรุณ อยู่ 
บ้าน หมู่บ้าน แพะใต้ เลขท่ี ๔๔ หมู่ ๔ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน ผู้ถือบัตรประจำตัวประซาซนเลขที่ 
๓๑๐๑๒๐๑๒๒๔๘๑^ แนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมืข้อความตังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันพระนางจามเทวี 

(พระแม่'น่ังเมือง) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๖ ขององค์การบริการส่วนจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ ลานอนุลาวรีย์ 
พระนางจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนุบ 
ท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซนิดดีเพ่ือไข้ในงาน
จ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาตังต่อไปบื้Iห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๑. ลำเนาใบเสนอราคาและรายละเอียด จำนวน ๒๘ X  แผ่น
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ^  แผ่น
๓ ลำเนาหลักประกันสัญญา จำนวน (ริ) /✓ 'นพ,น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ใท้ไข้ข้อความในสัญญานี้บังคับ 
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตำวินิจฉัยซองผู้ว่าจ้าง ตำวินิจฉัยซองผู้ว่าจ้างให้ 
ถือเป็นท่ีสุด และผู้รับจ้างไม่มืสิทธิเรียกร้องตำจ้าง หรือตำเสียหายหรือตำใข้จ่ายใดๆ เพื่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิบ

ข้อ ๓. หลักประกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างไต้น่าหลักประกันเป็น ...เงินสุf  เป็นจำนวนเงิน ..๒๔,๐๐๐.๐๐... บาท

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ ( ห้า...) ซองราคาตำจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลัก
ประกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างไข้หนังสือคํ้าประกับมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสีอคํ้าประกันตังกล่าวจะ 
ต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณีซย์และประกอบธุรกิจ คํ้าประกับตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซึ่อ 
บริษัทเงินทุบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร

(นายวํข้ย บุญอุคนพร) (บา*ท I.กังกร กั*ทน!•โท |\



/
/ พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนดก็ไต้ และจะต้องมีอายุการคํ้า 

ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันท่ีผู้รับจ้างน’ามามอบให้ตามวรรคหนี่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง•บองผู้รับจ้าง 

ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเลื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด•บอง 
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างล่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน 
ครบกำหนดความรับผิดในความข้ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน 
ใหม่หรือหลักประกับเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนี่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สืบห้า) วับ นับกัดจากวันท่ีไต้ 
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เม่ือผู้'รับจ้าง 
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงดามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๐๐1๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสบบาทถ้วน) ข้ึงไต้

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน บาท (ถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้เดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ขึ้งเท่ากับร้อยละ - •ของราคาค่า 

จ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างไต้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าเป็น...-..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใข้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไป
Jrน ิ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หาก 
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง 
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.b  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพิ่อพิสูจน์ว่าไต้ 
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 
ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไต้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะทักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแต่ละงวด 
เพิ่อขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่ทักไว้จะครบตามจำนวน 
เงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างไต้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่
1T 7 Zเหสิอทังหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก'ผู้ว่าจ้างเพื่อข้าระหนี้หรือเพื่อขดใช้ความรับผิด 
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักขดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ะ ? ^
(บายวิจ'ย บุญอุคมพ'!)

ผ ู้'ว ่าพ ้
(นาย'บสวกร สศวฟ้'!ณ)



๕.๕ ในกรณีทีมการบอกเลิกสัญญา หากนิ'นค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนนินที่ผู้รับจ้างจะได้ 
รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ฝ (เจ็ด) วัเน นับลัดจากวัน 
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ||

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก,ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง :
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ <£.๓ แล้ว เว้นแด่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิซอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 
ล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผ้รับจ้างก่อนไต้ I* I

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 
จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 
นั้นโดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้ 
แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่า 
เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างไต้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง 
มีสิทธิขอคืบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวับที่ ๒£ พฤศจิกายน ๒๕iจ๕ และจะต้องทำงาบให้แล้วเสร็จ 

บริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ ,ธันวาคม \อ๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เซึ่อไต้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่า 
กำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเปีบผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ 
ปฏิบัติตามคำลังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า 
ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรืยกร้องค่าเสิยหายจากผู้รับ 
จ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใบกรณีที่มีการ 

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี ภายใบกำหนด ...๑£... นับกัดจากวันท่ีได้ 
รับมอบงาบดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอับเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
หรือทำไว้!ม,เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิขาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ใบการนี้ทั้งสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใบกำหนด  <3)๕.^  (สิบห้า
วัน) นับถัดจากวับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้!ขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่า 
จ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน 
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้!ขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดขอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพันจากความรับ

ะ?ร£ ^
(บายวํฟ้ย บุญอดมพร)

ผู้ว่าจ้าง

. 5 *

(นายปฟ้'งทร อัศวพิรุณ)
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ผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไมขดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมิสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 
ปฏิบัติตามสัญญาได้

จ้อ ๘ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะด้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาบี้ไปจ้างช่วงอกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น 
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาบี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความ 
ประมาทเลินเล่อ,บองผู้รับจ้างช่วง หรือ,บองดัวแทนหรือลูกจ้าง,บองผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าผินความใบวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ^จดหนึ่งศูนย์) ของวงเงิน,ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งบี้ไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างใบการ 
บอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง 
ด้วย (ล้ามิ)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งาบที่ผู้รับจ้างไต้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ดาม ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเลียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่า 
จ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง 
ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ฅเ เท่าน้ัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง'หรือ 
ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้,รับ'จ้าง1ช่วง (ล้ามิ) ตามสัญญาบี้ ทากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องซดใช้ค่า 
เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มิการว่าต่างแก้ต่างไห้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ 
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก, 
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างไต้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือ 

ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ล้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทบอี่บใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะเอา 

เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก,ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก,ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างไต้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง 
ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มิประกับภัยสำหรับลูกจ้างทุกคบที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้ง 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ล้ามิ) ใบกรณีความเสียหายที่คืดค่าสินไหมทดแทบไต้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ 
หรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

(นายวิขัย บุญอุดมพร)
ผู้ว่าจ้าง

(บายป)วิงกร ขัดวพิรุณ)



ดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกับให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจรับงานจ้าง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ล่งมอบและเห็บว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลัก 

ฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพี่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างาบจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างาบจ้างที่ผู้รับจ้างล่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซ่ึง 

สิทธิท่ีจะไม1รับงานจ้างนั้น ไนกรณีเข่นว่าบี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้!ขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าไข้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ 
ระยะเวลาที่เสืยไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาล่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรืรลดค่า 
ปรับไม่ไต้

ข้อ ๑๒ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยลื่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติ 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คผะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพี่อให้งานแล้วเสรีจบรีบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับ 
จ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายใดๆ เพี่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไมใต้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสรีจภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๕ ๐๐.0๐  บาทI [ห้าร้อยบาทถ้วน) นับกัดจากวันท่ีครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสรีจของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวับที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากบี้ ผู้รับ 
จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาบล่าข้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำบวบค่าปรับดังกล่าวไต้อีก 
ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิป็ตตามสัญญา 
ต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใข้สีทธิบอกเลิกสัญญาและใข้สีทธิตามข้อ ๑๔ กิไต้ และถ้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ 
กำหนดเวลาแล้วเสรีจของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมิสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจบถึงวับบอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสรีจ 

กิไต้ และใบกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรีบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏินัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็น 
สมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่า 
ใช้จ่ายที่เพี่มขึ้บในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสรีจตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างกิไต้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเลิยหาย และค่าใข้จ่าย
ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหบี่งด้วยเหตุใดๆ กิตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ คำเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิบเขิงภายใบ 
กำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวับที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะ

(บายวิจ'ย บุญอุพมพา)
ผู้ว่าจ้าง

(นายปภ้งกา อ้สวพิงณ)



เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีลีทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 
ทันที

หากค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าใข้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องขำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 
สัญญาแล้วยังไม่เทียงพอ ผู้รับจ้างรนยอมขำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบล้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าไข้จ่าย 
บ้ัน ภายใบกำหนด ร,๕ (ลีบห้า) วับ นับลัดจากวันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเลียหาย หรือค่าไข้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าได ผู้ 
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซี่งออกตามความใบ 
กฎหมายว่าต้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด 
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังลือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ร)๕ (ลีบห้า) วันนับลัดจากวันที่เหตุบั้นลีบสุดลง หรือตามท่ีกำหนดในกฎ 
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ล้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ 
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซี่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ด้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ 
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใข้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมีอและ 

อุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงาบตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทบหรือ 
บุคคลอ่ืนใด ล้าสิ่งของบั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลีทธิเข่น 
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของบั้นลงเรืออื่นที่มีใข่เรือ 
ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ท้ังน้ีไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดัง 
กล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ล้างาบบั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 
ใบตราส่ง (Bill of lading)หรือสำเนาใบตราส,งส์าหรับของบ้ัน ซี่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลีทธิเข่นเดียวกับเรือ 
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลีทธิเข่น 
เดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซี่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐาน 
ซี่งแสดงว่าได้ขำระค่าธรรมเนียมพิเศ'ษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณีขยนาวิ 
แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก'ผู้ว่าจ้างด้วย

ผู้ว่าจ้าง

J / ฟ ้ว(ไน ><

(นายวิจ'ย บุญอุพ*'('ร) (นายป/วิงกร รศพรุิพ)



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวไนวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
แต่จะขอส่งมอบงาบดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อบโดยยังใม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาบดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่า 
จ้างเมึ๋อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นลองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 
จึงได้ลงลายมือซ่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงซ่ือ)... ...........r / - ..........
(นายวิขัย บุญอุดมพร)

..ผ้ว่าจ้าง

(ลงซ่ือ)... า -อ ่
.............................................. .ๆ.........

(นายปกังกร อัศวพิรุณ)
..ผ้รับจ้าง

(ลงซ่ือ). I f -  0 * 1

(นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ)
....พยาน

(ลงซ่ือ). พ ฟ 0

(นางสาวกมลธนัลร์ ศรีสุวรรณ)
....พยาน

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๒๖๗๘๒๕ 
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๔๐๐๗๘๙๐


