
สญญาจางทาของ

สัญญาเลขท่ี ๑๖/๒๕๖๖

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายริขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ป่ฎิบัดิราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามตำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่ี 

๔๓ฟ/๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, ตำส่ังๆ ท่ี ฝ๙๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตำส่ังๆ.ท่ี ฟ๑๖/๒๕๖๕ 

ลงวับท่ี ๑ มืถุนายน ๒๕๖๕ ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเริยกว่า "ผู้ว่าจ้าง', ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท เดอะพีค ๑๙ ออร์แกไนเชอร์ จำกัด 

ข้ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มืลำนักงาบใหญ่อยู่เลขท่ี ๓๑/ฟ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนายลามารถ เครือวัลย์ 

ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวเฃมจิรา สุพรรณสิงห์ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน 

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพะเยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี พย. ๐๐๑๑๙๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาน้ี ข้ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า ''ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหน่ึง

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายไต้กรอบแนวคิด เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิบโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 

แห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณพ้ืนท่ีเอกขนใกล้เคียงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม,งรวดเกษตร 

(โกดัง) หมู่ท่ี ๒ บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน - ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและ 

เง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองไข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือไข้ในงาน

จ้างตามสัญญาน้ี

คู่สัญญาไต้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผัว่าจ้างตกลงจ้างและผ้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาบ จัดนิทรรศการผลงานและกิจกรรมนโยบายซององค์การ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี!ห้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี

๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาขอบเขตงาบ

๒.๒ ผนวก ๒ ลำเนาใบเสนอราคาและรายละเอียด

๒.๓ ผนวก ๓ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ

๒.๔ ผนวก ๔ ลำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาใบเสร็จรับเงินค้ําประกัน

จำนวน ๕ หน้า 

จำนวน ๒๒ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า 

จำนวน ๑ หน้า

(ลงช่ือ)

(นายวิชัย บณอดมพร)



สัญญาเลขท่ี ๑๖/!0๕๖๖

สัญญาจ้างทำของ

สัญญาฉบับน้ีทำข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 

๓0 พฤศจิกายน ๖๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายริขัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ตราขการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่ี 

๔๓ฝ/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังๆ ท่ี ฝ๙0/๒๕๖๔ ลงวับท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังๆ.ท่ี ฝ®๖/๒๕๖๕ 

ลงวับท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเริยกว่า ''ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท เดอะพีค ๑๙ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด 

ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเขียงราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

มืลำนักงาบใหญ่อยู่เลขท่ี ๓๑/ฝ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย โดยบายสามารถ เครือวัลย์ 

ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวเขมจิรา สุพรรณสิงห์ ผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน 

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพะเยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ท่ี พย. ๐๐๑๑๙๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาน้ี ซ่ึงต่อไปใบสัญญาน้ีเริยกว่า ''ผู้รับจ้าง"

อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาได้ตกลงกับมืข้อความดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาบ จัดนิทรรศการผลงานและกิจกรรมนโยบายขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กรอบแนวคิด เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยขน์สุข 

แห่งอาณาประขาราษฎรตลอดไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณพ้ืนท่ีเอกขนใกล้เคียงกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดเกษตร 

(โกดัง) หมู่ท่ี ๒ บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน - ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและ 

เง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมท้ังเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เคร่ืองมือเคร่ืองไข้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพ่ือไข้ในงาน

จ้างตามสัญญาน้ี

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ืให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ ลำเนาขอบเขตงาน จำนวน ๕ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคาและรายละเอียด จำนวน ๒๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ลำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ลำเนาใบเสร็จรับเงินค้ําประกัน จำนวน ๑ หน้า

(ลงซอ)................................................ ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

II
THE FETVK ใ 9

. -r „ ^ORGANIZER CO .LTD
(นายสามารถ เคริอวัลย)



๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใบการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่าน้ัน หาก 

ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรืยกเงินค่าจ้างล่วง 

หน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกับการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๖ เม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างด้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพ่ือพิสูจน์ว่าได้ 

เป็นไปตามช้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับกัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก 

ฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก 

ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามช้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าในแด่ละงวด 

เพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแด่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินท่ีหักไว้จะครบตามจำนวน 

เงินท่ีหักค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ี 

เหลือท้ังหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด  ๆ ก็ตามท่ีผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชำระหน้ีหรือเพ่ือซดใช้ความรับผิด 

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนท่ีจะหักซดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ใบกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลือ๓ นกว่าจำนวนเงินท่ีผู้รับจ้างจะได้ 

รับหลังจากหักซดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืบเงินจำนวนท่ีเหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ฝ (เจ็ด) วับ นับกัดจากวับ 

ใต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเม่ือผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง 

ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามช้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปน้ี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง 

ล่วงหน้าบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่า 

จ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนท่ีผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 

น้ันโดยผู้รับจ้างจะด้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ท่ีมีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีเหลืออยู่มาวางให้ 

แก่ผู้ว่าจ้าง

(๖) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซ่ึงแต่ละฉบับมีมูลค่า 

เท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าท่ีผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้าง 

มีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าใบงวดน้ันได้

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสรีจและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทำงานท่ีรับจ้างภายในวับท่ี ๑ ธันวาคม ๖๕๖๕ และจะต้องทำงาบให้แล้วเสรีจบรืบูรณ์ 

ภายในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ล้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

เวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา 

หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม 

คำส่ังของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ี1ด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงาบของผู้รับ 

จ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างท่ีจะเรียกร้องค่าไ,สืยหายจากผู้รับจ้าง

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างด้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพันจากความรับผิดตามสัญญา

(ลงขอ)................... ... . ...........

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ว่า1จ้าง

(นายสามารถ เครือวัลย์)
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ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เม่ืองานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณ์ท่ีมีการ 

บอกเลิกสัญญาดามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเลิยหายเกิดข้ึนจากการจ้างบ้ี กายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วับนับถัดจาก 

วันท่ีได้รับมอบงานดังกล่าว ซ่ีงความชำรุดํบกพร่องหรือเลิยหายบ้ีบเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุท่ีไม่ 

ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เมีนท่ีเรียบร้อยโดย 

ไม่ซักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด  ๆในการบ้ีท้ังส้ิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วันนับถัด 

จากวันท่ีได้รับแจ้งเมีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาท่ีผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีลิทธิท่ี 

จะทำการน้ันเองหรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงานน้ันโดยผู้รับจ้างต้องเมีบผู้ออกค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน

ในกรณีเร่งด่วนจำเมีนต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน 

ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ดามวรรคหบ้ีงไต้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสืยหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ 

ซ่อมแขมความชำรุดบกพร่องหรือเสืยหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายท้ังหมด

การท่ีผู้ว่าจ้างทำการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืบให้ทำงาบน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับ 

ผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามท่ีผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ 

ปฎิบัติตามสัญญา'ได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแด่บางส่วนแห่งสัญญาน้ึไปจ้างช่วงอีกทอดหม่ืง เว้นแต่การจ้างช่วง 

งานแด่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเมีนหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแด่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เมีน 

เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันซะหน้าท่ีตามสัญญาบ้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดใบความผิดและความ 

ประมาทเลินเล่อชองผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาบแด่บางส่วนโดยฝ่าผินความในวรรคหน่ีง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า 

จ้างเมีนจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ลิบ) ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังบ้ีไม่ดัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก 

สัญญา

ข้อ ๙ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด  ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำชองลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง 

ด้วย (ล้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานท่ีผู้รับจ้างได้ทำข้ึน แม้จะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัยกิตาม ผู้รับจ้างจะต้อง 

รับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปล่ียนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายชองผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดของผู้ว่า 

จ้าง ทั้งบี้ ความรับผิดชองผู้รับจ้างดังกล่าวในช้อบ้ีจะส้ินสุดลงเม่ือผู้ว่าจ้างไต้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ข้ึงหลังจากน้ันผู้รับจ้างคง 

ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ฅเ เท่าน้ัน

• ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อับเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้'รับ'จ้าง1ช่วง (ล้ามี) ตามสัญญาบ้ี หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า 

เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ด่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ

(ลงช่ือ).

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผ้ว่าจ้าง

(นายสามารถ เครือวัลย์)
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ผู้รับจ้างเอง รวมท้ังผู้รับจ้างจะต้องขดใช้ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด  ๆอันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ 

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างท่ีผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและดามกำหนดเวลาท่ีผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ 

’ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ึง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเอา 

เงินค่าจ้างท่ีจะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนน้ันเป็นค่าจ้าง 

ให้แก่ผู้รับจ้างดามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกับภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนท่ีจ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถืงความรับผิดท้ัง 

ปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายท่ีคิดค,าสีนไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากอุนัติเหตุ 

หรือภยันตรายใด  ๆต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนท่ีผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย 

ดังกล่าวพร้อมท้ังหลักฐานการขำระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเม่ือผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑® การตรวจรับงาบจ้าง

เม่ือผู้ว่าจ้างไต้ตรวจรับงานจ้างท่ีล่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลัก 

ฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ไห้ เพ่ือผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างน้ัน

ถ้าผลของการตรวจรับงาบจ้างปรากฎว่างาบจ้างท่ีผู้รับจ้างล่งมอบไม,ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซ่ึง 

สืทธิท่ีจะไม่รับงาบจ้างน้ัน ในกรณีเช่นว่าบ้ี ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และ 

ระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาล่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่า 

ปรับไม่ไต้

ข้อ ๑to รายละเอียดจองงาบจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าไต้ตรวจลอบและทำความเช้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏ 

ว่ารายละเอียดของงานจ้างน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงท่ีจะปฎินัติ 

ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสตุ เพ่ือให้งาบแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีลุด โดยผู้รับ 

จ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ เพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ไต้

ข้อ ๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนดไว้ใบสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องขำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวับละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันท่ีครบ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาบตามสัญญาหรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงาบให้จนถืงวันท่ีทำงานแล้วเสร็จจรืง นอก'จาก'บ้ีผู้'รับ 

จ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอับเกิดข้ึนจากการท่ีผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีก 

ด้วย

ในระหว่างท่ีผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิป็ติตามสัญญา 

ต่อไป!ด้ ผู้ว่าจ้างจะไช้สีทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ กั!ด้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเม่ือครบ 

กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ขำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถืงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงซือ)....................................................ผู้ว่าจ้าง
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ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ใบกรณีท่ีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงาบน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทำงาบ'นบต่อจบแล้วเสร็จ 

ก็ได้ และใบกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างบีลิทธิรืบหรือบังคับจากหลักประกับการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็บ 

สมควร นอกจากน้ับ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบในคาเสียหายข้ึงเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฎบัติตามสัญญา รวบท้ังค่า 

ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทำงาบน้ันต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ข้ึงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ท่ีจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕ การบังคับค่าปรับ ค่าเสิยหาย และค่าใช้จ่าย

ใบกรณี'ท่ีผู้'รับ'จ้าง'ใม่,ปฏิบัติตามสัญญาช้อใดข้อ'หบ่ํงด้วยเหตุ'ใด  ๆ ก็ตาม จบเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสีย 

หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยส้ินเขิงภายใน 

กำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วัน นับลัดจากวับท่ีใด้รับแจ้งเป็นหนังสีอจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายใบระยะ 

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไต้ 

ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีบังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องขำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตาม 

สัญญาแล้วยังไม่เทียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมขำระส่วนท่ีเหลือ ท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย 

น้ัน ภายในกำหนด ๑๕ (ลิบห้า) วับ นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งเป็นหนังลือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาท่ีหักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ 

ว่าจ้างจะคืบให้แก่ผู้รับจ้างท้ังหมด

ข้อ ๑๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงาบตามสัญญา

ในกรณีท ี' ม เีหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผ ู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก 

พฤติการณีอับหบ่ีงอันใดท่ีผู้รับจ้างไม,ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ข้ึงออกตามความใน 

กฎหมายว่าด้วยการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนใขและกำหนด 

เวลาแห่งสัญญา'น้ีไต้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการผ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือ 

ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับลัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง หรือตามท่ีกำหนดใบกฎ 

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความใบวรรคหน่ีงให้ถือว่าผู้รับจ้างไต้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ีจะขอ 

งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาบออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 

ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ข้ึงมีหลักฐานขัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหน่ีง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะ 

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การใข้เรือไทย

ใบการปฏิบัติตามสัญญาน้ั หากผู้รับจ้างจะต้องลังหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมท้ังเคร่ืองมีอและ’ 

อุปกรณ์ท่ีต้องนำเช้ามาเพ่ือปฏิบัติงาบตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ท่ีนำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทบหรือ 

บุคคลอ่ืนใด ถ้าสิงของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือใบเส้นทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามท่ี
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมิสิทธิพ่น 

เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้น แต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของบ้ันลงเรืออ่ืบท่ีมิใช่เรือ 

ไทยหรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้ ท้ังน้ึIม่ว่าการส่ังหรือนำเข้าสิงของดัง 

กล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการล่งมอบงานตามสัญญาให้แก'ผู้ว่าจ้าง ถ้างานบ้ันมิสิงของตามวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างจะต้องล่งมอบ 

ใบตราล่ง (Bill of lading^รือสำเนาใบตราล่งสำหรับของบ้ัน ซ่ึงแสดงว่าไต้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมิสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 

ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการล่งมอบงานด้วย

ในกรณีท่ีสิงของดังกล่าวไม่ไต้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมิสิทธิพ่น 

เดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องล่งมอบหลักฐานซ่ึงแสดงว่าไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนไต้ หรือหลักฐาน 

ซ่ึงแสดงว่าไต้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณีซยนาวี 

แล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ใบกรณีท่ีผู้รับจ้างไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

แต่จะขอล่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่า 

จ้างเม่ือผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วไต้

สัญญาน้ีทำข้ึนเป็นสองฉบับ มิข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว 

จีงไต้ลงลายมือข่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามิ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

(ลงข่ือ)..... ....ผ้ว่าจ้าง

(ลงข่ือ) ...

(บายวีขัย บุญอุดมพร)

1P....ผ้รับจ้า-* 1

(นายสามารถ เครือวัลย์) T H E  P E A K  ใ จ
ORGANIZER CO .LTD

(ลงข่ือ).... น. ..... พยาน

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)
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เลขท่ีโครงการ ๖๕๑๑๗๔๕๒๕๘๖ 

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๔๐๐๙๙๖๑


