
สัญญาจ้างประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด.......................  

สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

สัญญาเลขท่ี………….…............……..……... 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ต าบล/แขวง…………………..………………….………………. อ าเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จั งห วัด…….…………………………….………….เมื่ อ วันที่  ……….……… เดื อน  …………………….. พ .ศ . ……....……… 
ระหว่าง……………………………………………………………….............………………………………………………………………………..
โดย………...…………….…………………………….……………..........………..…………………………………………..………………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………….…………..……...........…………..………………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……......
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ต าบล/แขวง…….……….…..……….…....
อ าเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..………….
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……………                 
ลงวันที่………………………………..………..(และหนังสือมอบอ านาจลงวันที่  ……………….……..) แนบท้ายสัญญานี้     
(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  กับ …………………..….…………………………………….....  
อยู่บ้านเลขที่  …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ต าบล/แขวง ……..………………….….………….
อ าเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน           
เลขที่................................ ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ  1.  ข้อตกลงว่าจ้าง 
 ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัด............. ....................  ณ .............................ต าบล/แขวง...................... ........
อ าเภอ/เขต..................................... .จังหวัด.......................................................ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่ง
สัญ ญ านี้ รวมทั้ ง เอกสารแนบท้ ายสัญ ญ า  ใน ราคาคงที่ ไม่ จ ากั ดป ริมาณ นั ก เรียน  โดยคิ ดราคา                               
ในอัตรา..............(...............) บาท/คน/วัน เป็นราคาที่รวมค่าแรง ค่าบริการ ค่าวัตถุดิบ ค่าเครื่องปรุง ค่าภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
      ประจ าภาคเรียนที่ ......./.............ตั้งแต่วันที่ ...........................ถึงวันที่ ..............................   
จ านวนนักเรียน ...........(............................) คน จ านวน ............(.....................) วัน  
 รวมก าหนดระยะเวลาทั้งสิ้น......... (..........) วนั  เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ .....................บาท                                   
(..............................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจ านวน..................บาท (.................................................. .....)   
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว   
 จ านวนนักเรียนดังระบุในวรรคหนึ่งเป็นจ านวน ณ วันท าสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับเปลี่ยนจ านวน
ดังกล่าวตามความเป็นจริง  

ข้อ 2 ..... 
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 ข้อ  2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ๒.๑  ส าเนารายละเอียดการจ้าง/ขอบเขตของงาน         จ านวน    ……(……..)   หน้า 
            ๒.๒  ส าเนาหนังสือรับรอง                                     จ านวน    ……(……..)   หน้า 
            ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                         จ านวน    ......(……..)   หน้า    
            ๒.4  ส าเนาใบเสนอราคาและส าเนารายละเอียดราคาที่เสนอ จ านวน    ……(……..)   หน้า 
           ๒.๕  ส าเนาหลักค้ าประกันสัญญา                             จ านวน    ……(……..)   หน้า 
            ๒.๖  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก                                  จ านวน    ……(……..)   หน้า 
                 …………..……………ฯลฯ……………..…………. 
 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง  
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 
      ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
 ในขณะท าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้น าหลักประกันเป็น…………….…...…...........................………..……… 
เป็นจ านวนเงิน……………………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……… (…………..…………………...) 
ของราคาประมาณการค่าจ้างตามข้อ 1  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้  
 ก รณี ผู้ รั บ จ้ า ง ใช้ ห นั งสื อ ค้ า ป ร ะกั น ม า เป็ น ห ลั ก ป ร ะกั น ก ารป ฏิ บั ติ ต าม สั ญ ญ า  
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนด หรืออาจ
เป็นหนั งสือค้ าประกัน อิ เล็กทรอนิกส์ตามวิ ธีการที่ กรมบัญชีกลางก าหนดก็ ได้  และจะต้องมีอายุ 
การค้ าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  
 หลักประกันที่ ผู้ รับจ้างน ามามอบให้ ตามวรรคหนึ่ ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด 
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือ
มีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน
...............(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
 
 หลักประกันที่ผู้รับจ้างน ามามอบไว้ตามข้อนี้  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย        
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 
 
 
 

ข้อ 4…. 
 
 



3 
 

 ข้อ 4. การจัดท าอาหาร 
 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาหรือจัดท าหรือประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม
จ านวนที่ผู้ว่าจ้างสั่งท าตามใบสั่งจ้างตลอดอายุสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างจะสั่งท าอาหารตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
จะมากหรือน้อยกว่าจ านวนที่ประมาณการตามข้อ 1 ก็ได้ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งยอดนักเรียนให้ผู้รับจ้างทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 (สอง) วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างรับรองว่าจะส่งมอบอาหารตามรายการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด        
ให้ ผู้ ว่ าจ้ างตามก าหนดเวลาและสถานที่ ที่ ส่ งมอบอาหาร  ซึ่ งผู้ ว่ าจ้ างได้ก าหนดไว้ ในสัญญาหรือ                     
เอกสารแนบท้ายสัญญาหรือใบสั่งจ้าง และผู้รับจ้างรับรองว่าอาหารที่ส่งมอบนั้น เป็นอาหารที่มีคุณภาพและ 
ถูกหลักโภชนาการตามที่ก าหนดในสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาหรือใบสั่งจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้มา                   
ติดต่อขอทราบจ านวนหรือความต้องการที่จะต้องส่งมอบอาหารจากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเอง ทั้งนี้ 
การส่งมอบอาหารตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองทั้งสิ้น 

ผู้รับจ้างรับรองว่าอาหารที่จัดท ามีความสะอาดอันควรแก่การบริโภค ไม่บูดเสียหรือมีสารเคมี
อันตรายหรือสารพิษเจือปน มีการจัดท าในสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐานตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.1 โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าไปตรวจสถานที่ หรือ
กรรมวิธีในการประกอบอาหารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หากนักเรียนรับประทานอาหารที่ผู้รับจ้างจัดท าตามสัญญานี้แล้ว เกิดอาการท้องเสีย อาหาร  
เป็นพิษ หรือเจ็บป่วยประการใด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งปวงในการ
รักษาพยาบาล และในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา 

 
ข้อ 5. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 ผู้ ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างและผู้ รับจ้ างตกลงรับ เงินค่าจ้างตามข้อ 1 . เป็นรายงวด                     
งวดละ.........(..............) วัน ตามที่ได้ส่งมอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในแต่  
ละวัน และเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจสอบอาหารครบถ้วนถูกต้ องแล้ว ผู้ว่าจ้าง          
จะออกหลักฐานการตรวจรับให้ผู้รับจ้างเพ่ือน าไปเป็นหลักฐานประกอบการรับเงินจากผู้ว่าจ้างในแต่ละงวด  
โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ในงวดถัดไปหลังจากท่ีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญาเสร็จสิ้นในแต่ละงวด 
 หากในวันใดผู้รับจ้างจัดท าและส่งมอบอาหารไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้หรือมีอาหาร              
บางรายการที่ผู้ว่าจ้างบอกปัดไม่รับ เนื่องจากมีคุณภาพไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักลดค่าจ้างส าหรับ
วันนั้นลงตามส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นธรรม  
 การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง               
ชื่อธนาคาร………..………….สาขา………………..ชื่อบัญชี……………….……………………เลขท่ีบัญชี……………………………
 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  
(ความในวรรคนี้ใช้ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
งบประมาณเป็นผู้ก าหนด แล้วแต่กรณี) 
 
 

ข้อ 6. ... 
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ข้อ 6. การส่งมอบอาหาร 
 ผู้รับจ้างต้องเริ่มส่งมอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการ ประจ าภาคเรียนที่ ............./..............               
ตั้งแต่วันที่ .....................................................ถึงวันที่ ................................................  โดยผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ของผู้ว่าจ้างจะตรวจรับอาหารที่ผู้รับจ้างน ามาส่งมอบและการบริการ ณ  ......................จ านวน วันละ  3 (สาม) 
มื้อ  ทุกวัน   
 -  มื้อเช้า    ช่วงเวลาที่บริการเวลา .............  น. ถึง เวลา ............  น. 
 -  มื้อเที่ยง   ช่วงเวลาที่บริการเวลา .............  น. ถึง เวลา ............  น. 
 -  มื้อเย็น   ช่วงเวลาที่บริการเวลา .............  น. ถึง เวลา ............  น. 

ถ้าปรากฏว่าอาหารที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายสัญญาหรือใบสั่งจ้าง 
คุณภาพไม่ดี ปริมาณไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับอาหารนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ผู้รับจ้างต้องรีบน าอาหาร          
มาเปลี่ยนให้ใหม่หรือเพ่ิมเติมให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนหรือรายการในแต่ละวันให้ถูกต้องตามสัญญาหรือ
เอกสารแนบท้ ายสัญญาหรือใบสั่ งจ้ างโดยเร็วและทั นต่ อมื้ ออาหารนั้ น  โดยผู้ รับจ้ างจะเรีย กร้อ ง                           
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้าง หรืออ้างระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวเพ่ือให้พ้น
ความรับผิดชอบไม่ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบอาหารไม่ได้ภายในก าหนดเวลาหรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง  
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะตักเตือนและใช้
ดุลพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ได้   

 

 ข้อ 7. การจ้างช่วง 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง  
 กรณี ผู้ รั บจ้ างไปจ้ างช่ วงงานโดยฝ่ าฝื นความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รับจ้ างต้ องช าระ ค่ าป รับ                
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ.......................(............................................... ...) ของวงเงินของงาน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 

ข้อ 8. ค่าปรับ 
 หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการ หรือส่งมอบไม่ครบถ้วน  หรือไม่ตรง
ตามก าหนดเวลาในสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างจะต้องด าเนินการจ้างบุคคล
อ่ืนด าเนินการแทน หรือต้องจัดซื้อหรือจัดท าอาหารมาแทน ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง                      
เป็นรายมื้อในอัตรามื้อละ.......................บาท (........................................ ...................) นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง                
ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาอาหารมาทดแทนดังกล่าวรวมทั้ง
มีสิทธิเรียกค่าอาหารหรือค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการ หรือ
ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดเวลาจนสิ้นเชิง 
 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 10 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง              
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างให้ช าระค่าปรับเป็นรายมื้อในแต่ละวันจนถึงวันบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ         
ที่จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายมื้อในแต่ละวันจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
 
 

ข้อ 9. … 
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 ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา 
 หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้าง และไม่ปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด หรือผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าในกรณีใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันท ี

ข้อ 10. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นต่อจนแล้ว
เสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือ
บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการท างานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้าง
จะหักเอาจากจ านวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ 11. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ 
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้าง
โดยสิ้นเชิงภายในก าหนด...........(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง                  
หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงิน
ค่าจ้างท่ีต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องช าระหรือหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมช าระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวน
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในก าหนด ....................(.............................) วัน นับถัดจากวันที่                  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีก
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 

ข้อ 12. การงดหรือลดค่าปรับ  
 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถท างาน           
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับได้โดยผู้รับจ้างจะต้อง        
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ        
ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่
จะของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง                   
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 
 การงดหรือลดค่าปรับ ตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

ข้อ 13. … 
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 ข้อ 13. การรับผิดชอบในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การประกอบอาหารที่มีคุณภาพดีตามความจ าเป็น 
นอกจากที่ผู้ว่าจ้างมีไว้ให้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ และต้องรับผิดชอบค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า      
ค่าเชื้อเพลิง ค่าโทรศัพท์ ทั้ งส่วนครัว ส านักงาน และห้องอาหารตามอัตราที่ส่วนราชการก าหนด รวมทั้ง      
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาตลอดจนค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การประกอบอาหาร และ
สินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นปกติตลอดอายุสัญญา 

 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพ้ืนที่ครัว พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การประกอบ
อาหารที่เป็นของผู้ว่าจ้างคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยจะต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด และสะอาดเรียบร้อย 

 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ        
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การค านวณค่าปรับ ตามข้อ 8. ให้ค านวณดังนี้  

             ค่าปรับ = จ านวนนักเรียนสูงสุด x ค่าจ้างต่อมื้อ 

    ค่าจ้างต่อมื้อ = ค่าจ้างต่อวัน÷3 (มีทศนิยมให้ปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม)   
    


