
สัญญาจา้งโครงการสร้างงานและจา้งงานเร่งด่วนในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(    กลุ่มภารกิจฝึกทกัษะ/อาชีพ ความตอ้งการของประชาชน  )  

               สัญญาท่ี                         /              . 
                                        วนัท่ี     1     เดือน        พ.ย.               พ.ศ.  2559   .. 
  สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึน ณ                          กอ.รมน.ภาค 4  สน.                                                             .                           
เม่ือวนัท่ี    1       เดือน        พ.ย.            พ.ศ.     2559          ระหวา่ง          ส านกันายกรัฐมนตรี                      
โดย     พล.ท.  คุณวฒิุ  หมอแกว้    รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ปฏิบติัราชการแทน  ผอ.รมน.ภาค 4   เป็นผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนัในสัญญา 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี เรียกวา่ “ผูว้า่จา้ง” ฝ่ายหน่ึงกบั                                                       อาย ุ            ปี 

เช้ือชาติไทย อยูบ่า้นเลขท่ี               หมู่ท่ี                         ถนน                                                                                       . 
ต าบล                                อ าเภอ                                    จงัหวดั                                                         ถือบตัรประจ าตวั 
ประชาชนเลขท่ี                                                                             ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ 
“ผูรั้บจา้ง”อีกฝ่ายหน่ึง 
  คู่สัญญาไดต้กลงกนัมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1. ผูจ้า้งตกลงจา้งเหมา และผูรั้บจา้งตกลงรับเหมาท างานบริการต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบติัตาม
โครงการสร้างงานและจา้งงานเร่งด่วนในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของ  กอ.รมน. ภาค  4  สน.   มีก าหนด
ระยะเวลาการจา้งเหมารวม            .เดือน(                                 )ตั้งแต่วนัท่ี     1     เดือน     พ.ย.      พ.ศ.  2559   .           
ถึงวนัท่ี.   30        .เดือน       ก.ย.         .พ.ศ. 2560 
  โดยผูรั้บจา้ง ตอ้งปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงการสร้างงานและจา้งงานเร่งด่วน   
ในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน ใหแ้จง้ผูว้า่จา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้ง
หรือผูแ้ทนของผูว้า่จา้งทราบทนัที 

  ขอ้ 2. ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายค่าจา้งเหมาท างานบริการดงักล่าวในสัญญา ขอ้ 1. ซ่ึงไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
ภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวแ้ลว้ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน                    -                         .บาท                         
(      -         ) โดยจ่ายให้แก่ผูรั้บจา้งเป็นรายเดือน เดือนละ    4,500   บาท  
(           ส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น            ) โดยจะจ่ายภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป เม่ือผูรั้บจา้งไดท้  างานบริการ
ครบถว้นสมบูรณ์ตามลกัษณะของงานดงักล่าวในสัญญาขอ้ 1. และไม่เกิดความเสียหายภายในแต่ละเดือนแลว้ 
  หากผูรั้บจ้างท างานไม่เต็มเดือนตามท่ีก าหนด ผูว้่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายวนัในอตัรา  
วนัละ          150                บาท (             หน่ึงร้อยหา้สิบบาทถว้น              ) ตามจ านวนวนัท่ีปฏิบติังานจริง และตอ้ง
ไม่เกิดความเสียหาย 
  ขอ้ 3. ผูรั้บจา้งตอ้งท างานบริการดงักล่าวใน ขอ้ 1. ในทุกวนัเวลาของการปฏิบติัราชการของ  
       กอ.รมน.ภาค 4  สน.     ดว้ยตนเอง โดยตอ้งลงเวลาไปและกลบัดว้ยตนเองทุกคร้ังท่ีมาท างานบริการ และตอ้ง
ท างานบริการดงักล่าวในสัญญาขอ้ 1. ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตั้งใจและเขม้แข็ง หากมีความจ าเป็นไม่สามารถ
ท างานบริการดงักล่าวใน ขอ้ 1. ด้วยตนเองได้ ผูร้ับจา้งตอ้งจดัให้ผูท้  างานบริการดงักล่าวในขอ้ 1 แทนตาม
ความเหมาะสมและดว้ยค่าใช้จ่ายของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน โดยผูรั้บจา้งตอ้งแจง้และรายงานเป็นหนงัสือให้ผูว้่าจา้งหรือ
ผูแ้ทนของผูว้า่จา้งทราบก่อนทุกคร้ัง ท่ีมีเหตุจ าเป็นดงักล่าว 
 

             



  ขอ้ 4. ผูรั้บจา้งต้องปฏิบติัตามค าสั่งของผูว้่าจา้งหรือเจา้หน้าท่ีของผูว้่าจา้งหรือผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง
อยา่งเคร่งครัด ผูรั้บจา้งตอ้งให้ความเคารพเช่ือฟังขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้ง และตอ้งปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อ
หรือใช้บริการของผูว้่าจา้งด้วยความสุภาพเรียบร้อยและการบริการท่ีประทบัใจดว้ย หากมีการละเลยหรือละเวน้             
การปฏิบติัดงักล่าวจนเป็นเหตุท าให้เกิดความเสียหายแก่ภาพพจน์ของผูว้่าจา้งหรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้่าจา้งหรือผูแ้ทน
ของผูว้า่จา้งท่ีปรากฏต่อสาธารณชน ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งเหมาน้ีไดท้นัที โดยผูรั้บจา้งจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ ไม่ได ้
  ขอ้ 5. ในกรณีทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้งหรือทรัพยสิ์นท่ีผูว้า่จา้งมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบไดรั้บความเสียหาย 
ถูกท าลายหรือสูญหายโดยความผดิ หรือโดยความประมาทของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบและชดใช้
ค่าเสียหายนั้น เวน้แต่ผูรั้บจา้งจะพิสูจน์ไดว้า่ความเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวสิัย 
  ขอ้ 6. หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิ์น ซ่ึงผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบเกิดข้ึนเพราะผูว้า่จา้ง
หรือผูแ้ทนของผูว้่าจา้งมีส่วนผิดอยู่ด้วย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะร่วมกนัรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความผิดของ
แต่ละฝ่ายเป็นเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหาย 
  ขอ้ 7. ในระหวา่งปฏิบติังาน ถา้ผูรั้บจา้งไดก้ระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น
ของผูอ่ื้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายท่ีไดก้ระท าข้ึนนั้นดว้ยตนเอง 
  ข้อ 8. ในขณะท าสัญญาน้ี ผูรั้บจ้างได้น าหลักประกันเป็นเงินสดค ้าประกัน  เป็นจ านวนเงิน 

          -                   บาท   (                               -                            ) มามอบให้แก่ผูว้า่จา้งเพื่อเป็นหลกัประกนั  
การปฏิบติัตามสัญญาน้ี    

  หลกัประกนัท่ีผูรั้บจา้งน ามามอบไว ้ผูว้า่จา้งจะคืนใหเ้ม่ือผูรั้บจา้งพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาน้ีแลว้ 
  ขอ้ 9. หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้นัที ในกรณี
ท่ีผูว้า่จา้งไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา ผูรั้บจา้งยนิยอมให้ผูว้า่จา้งด าเนินการดงัน้ี 

   9.1 ระงบัการจ่ายค่าจา้งเหมาทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีผูว้า่จา้งเห็นสมควร 
   9.2 ปรับผูรั้บจ้างเป็นรายวนัในอตัราวนัละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) นับจากวนัท่ี          
ผูรั้บจา้งไดท้  าผิดเง่ือนไขสัญญาในขอ้หน่ึง ขอ้ใด จนถึงวนัท่ีผูรั้บจา้งไดด้ าเนินการให้ ถูกตอ้งตามสัญญาหรือจนถึง
วนัท่ี ผูว้า่จา้งบอกเลิกสัญญา 
   9.3 เรียกค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถา้หากมี) ดว้ยในกรณีท่ีผูว้า่จา้งไดใ้ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาผูรั้บจา้ง
ยนิยอมด าเนินการดงัน้ี 

         9.3.1 ยอมใหผู้ว้า่จา้งริบประกนัตามสัญญา  ขอ้ 8  จนเต็มจ านวนหรือแต่บางส่วนตามท่ี 
ผูว้า่จา้งก าหนด 
         9.3.2 ช าระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายตามจ านวนดงักล่าวใน  ขอ้ 9.   วรรคหน่ึงทั้งส้ิน 
ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
         9.3.3 ช าระค่าจา้งเหมาท่ีผูว้า่จา้งตอ้งไปจา้งเหมาบุคคลอ่ืนมาท างานบริการแทนผูรั้บจา้ง
ตามสัญญาน้ีจนเตม็จ านวนตามท่ีผูรั้บจา้งไดจ่้ายไปจริง 
         9.3.4 ช าระค่าเสียหายอ่ืนๆ (ถา้หากมี) 
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  การช าระค่าปรับค่าเสียหายดงักล่าวในวรรคหน่ึงและวรรคสองดงักล่าวขา้งตน้ ผูรั้บจา้งตกลง
ยนิยอมน ามาช าระใหแ้ก่ผูว้า่จา้งภายในก าหนด 15 วนั (สิบหา้วนั) นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากผูว้า่จา้ง
หรือเจา้หนา้ท่ีของผูว้า่จา้งหรือผูแ้ทนของผูว้า่จา้ง  
  หากผูรั้บจา้งไม่ช าระภายในก าหนดเวลา ดงักล่าว ผูรั้บจา้งยินยอมช าระดอกเบ้ียเพิ่มอีกต่างหาก 
ในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูรั้บจา้งไดน้ าเงินมาช าระจนเตม็จ านวน 

  ขอ้ 10. ผูว้า่จา้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อควบคุมและประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูรั้บจา้งให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและอยู่ในเง่ือนไขของสัญญาจา้งน้ี โดยคณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจ
การจา้งและประเมินผลการปฏิบติังานเดือนละ 1 คร้ัง หากการท างานของผูรั้บจา้งไม่ผ่านการประเมินหรือเพิกเฉย            
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการฯ ผูว้า่จา้งมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาไดก่้อนครบก าหนด 
  ขอ้ 11. ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งตามๆ ของผูว้า่จา้งท่ีใชอ้ยูข่ณะท าสัญญาน้ี 
และท่ีจะออกใช้ในภายหน้าโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน
ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ผูรั้บจา้งตอ้งถือปฏิบติัในการท างานบริการอยา่งเคร่งครัด 

  ขอ้ 12. การวา่จา้งตามสัญญาไม่ท าใหผู้รั้บจา้งมีฐานะเป็นลูกจา้งของทางราชการหรือมีความสัมพนัธ์
ในฐานะเป็นลูกจา้งของผูว้า่จา้งตามกฎหมายแรงงาน 

  สัญญาน้ีท าข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความเป็นอยา่งเดียวกนั คู่สัญญาไดอ่้านเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ 
จึงลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และไดเ้ก็บสัญญาน้ีไวฝ่้ายละฉบบั 

 

        

       ลงช่ือ   พล.ท.                                                       ผูว้า่จา้ง 
                                      (    คุณวฒิุ     หมอแกว้     ) 
                                       รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ปฏิบติัราชการแทน  
                   ผอ.รมน.ภาค 4  
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